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Începutul
primãverii
ne readuce
speranþa,
bucuria ºi
credinþa
în mai bine!

Florin Auraº Dragomir,
primarul comunei Mãneciu,
viceprimar Daniela Devesel
ºi Consiliul Local Mãneciu

Fondator: Primar Florin Auraº Dragomir

Construirea obiectivelor
sociale ºi culturale
din comuna Mãneciu continuã
Florin Auraº Dragomir, primarul comunei Mãneciu:

“

ureazã doamnelor
ºi domniºoarelor din comuna
Mãneciu, de Mãrþiºor
ºi Ziua Femeii,
multã sãnãtate,
împliniri, iubire ºi
fericire alãturi
de cei dragi!

Comuna Mãneciu are în lucru o serie de obiective
sociale ºi culturale mult aºteptate de cetãþeni. De aceea,
voi verifica, împreunã cu aparatul primãriei, cum vor evolua
aceste proiecte, mai ales în ceea ce priveºte calitatea ºi ritmul
lucrãrilor. Mai mult, am solicitat continuarea lucrãrilor ºi pe
perioada sezonului rece, atunci când e posibil.
Clãdirile Cãminului Cultural Mãneciu
Ungureni ºi Centrului Social de la
Mãneciu Pãmânteni încep deja
sã se profileze. Sper ca vremea
sã ne lase sã continuãm cel
puþin în ritmul pe care l-am
avut ºi pânã acum

La mulþi ani!

”

Recensãmântul populaþiei
ºi al locuinþelor din România 2022
În perioada februarie - iulie 2022,
se va desfãºura etapizat recenzarea
populaþiei ºi a locuinþelelor.
În prima etapã, ce va avea loc în
perioada martie – mai 2022, se va realiza
colectarea online a înregistrãrilor individuale ºi a celor referitoare la gospodãrii, locuinþe ºi clãdiri - autorecenzarea online.
Vã rugãm sã susþineþi aceastã activitate
foarte importantã pentru dezvoltarea
comunei noastre ºi vã mulþumim
pentru aceasta!

Centrale termice noi la Colegiul “Ferdinand I”
Primarul Florin Auraº
Dragomir a anunþat o nouã
investiþie executatã în unitãþile de învãþãmânt din
Mãneciu, pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de studiu
ºi asigurarea confortului
termic pentru elevi ºi
cadre didactice în timpul
activitãþii ºcolare.
<<Pentru confortul ºi siguranþa elevilor de la Colegiul

“Ferdinand I” din localitate
au fost înlocuite cele douã
centrale termice uzate, care
se defectau din ce în ce mai
des, cu altele noi. Noile centrale sunt în funcþiune, lucrãrile de înlocuire a acestora
fiind efectuate în vacanþa
elevilor de sãrbãtori, înainte
de sosirea zilelor foarte
geroase.>> - primar Florin
Auraº Dragomir

Un univers „cultural” la noi,
bibliotecarii – Micii ambasadori
ai cãrþii ºi ai lecturii
Ziua Naþionalã a Lecturii,
la Mãneciu

2

Mãneciu

Ziua Naþionalã a Lecturii, la Mãneciu
În ziua de 15 februarie 2022, de Ziua Naþionalã
a Lecturii, Biblioteca Comunalã Mãneciu ºi
unitãþile de învãþãmânt din comunã au sãrbãtorit
prin lecturã.
Biblioteca Comunalã Mãneciu alãturi de
Biblioteca Judeþeanã “Nicolae Iorga” ºi alte
biblioteci publice din judeþ au participat on-line,
la activitatea
“Printre cãrþi,
în bibliotecile
din Prahova”,
unde au fost
prezentate
cãrþile
preferate.

ªcoala Gimazialã Mãneciu
Pãmânteni s-a alãturat proiectului ,,Zilele Cãrþilor deschise”,
iniþiat de ISJ Prahova, iar de
Ziua Naþionalã a Lecturii, toate
cadrele didactice ºi-au început
fiecare orã de curs cu 5 minute
dedicate lecturii.

La ora 11, indiferent de
materia prevãzutã în orar, cadrele didactice au desfãºurat
activitãþi de lecturã de grup
timp de 15 minute sub motto-ul
anului: ,,Citim împreunã,,.
Sala Bibliotecii ªcolare a
fost fost punctul de atracþie al

Ora de lecturã

Grijã mare la incendii!
Vã rugãm sã luaþi toate mãsurile necesare prevenirii
incendiilor în locuinþe ºi anexele gospodãreºti!

În ultima perioadã a crescut,
din nefericire, numãrul incendiilor
de locuinþe în comuna Mãneciu ºi
alte localitãþi din judeþul Prahova,
care au avut urmãri grave, pierderi
de vieþi omeneºti ºi pagube materiale considerabile.

Printre cauzele producerii
incendiilor, citând din ghidul
emis de ISU Prahova, se
numãrã: coºurile de fum înfundate sau crãpate, sobe defecte,
sparte sau utilizate incorect,
amplasarea de materiale combustibile solide sau lichide în
apropierea surselor de foc,

lumânãri lãsate aprinse ºi nesupravegheate, aparate electrice
(aeroterme, maºini de cãlcat)
pornite ºi nesupravegheate,
fumatul în încãperi sau spaþii cu
potenþial ridicat de incendiu,
accesul copiilor la elemente
combustibile etc.

Compartimentul Prevenire recomandã cetãþenilor care
utilizeazã la încãlzirea locuinþelor sobe sau aparate ori
mijloace electrice de încãlzire, sã ia urmãtoarele mãsuri:

Asiguraþi
verificarea,
curãþarea ºi repararea, dacã este
cazul, a coºurilor de fum de
cãtre o persoanã specializatã;
NU folosiþi decât materialul
combustibil pentru care a fost
destinatã
soba
ºi
evitaþi
supraîncãrcarea acesteia;
 NU folosiþi soba decât cu
uºiþa închisã ºi NU adormiþi niciodatã cu soba aprinsã;

Aºezaþi o tãviþã metalicã în
faþa sobei, în dreptul uºiþei;
 NU aºezaþi în apropierea
sobei sau pe aceasta materiale
combustibile;
 Stingeþi focul din sobã
înainte de a pãrãsi locuinþa;
 NU aºezaþi aparatele de
încãlzire electrice în apropierea
materialelor combustibile;
 NU aºezaþi materiale com-

bustibile

pe

mijloacele

de

încãlzire electrice;
 Decuplaþi aparatele de
încãlzire electrice înainte de a
pãrãsi locuinþa sau de a adormi.
 NU lãsaþi niciodatã copiii
nesupravegheaþi cu soba aprinsã
ori aparatele de încãlzire electrice în funcþiune.

zilei, iar profesorii au încercat
sã-i convingã pe elevi cã
LECTURA îºi aduce contribuþia la dezvoltarea gândirii ºi
la modelarea sentimentelor,
asigurând copilului suportul
evoluþiei intelectuale, precum
ºi posibilitatea integrãrii în
viaþa socialã.
Cu toatã amploarea pe care
au luat-o mijloacele massmedia, CARTEA a rãmas ºi va
rãmâne unul dintre cele mai
frecvente mijloace de autoinstruire.
Toþi cei care sunt sufletul
ºcolii ºi vãd în tinerii de mâine
viitorul naþiunii trebuie sã
conºtientizeze necesitatea ºi
utilitatea cititului.

Înscrieri în Ansamblul
Ciucaº al Cãminului
Cultural Mãneciu

Ansamblul Ciucaº
al Cãminului Cultural
Mãneciu ºi-a reluat
activitatea ºi începe o
nouã sesiune de
înscrieri.
Dacã ai peste 12 ani,
eºti pasionat de
DANSUL POPULAR
ROMÂNESC ºi
doreºti sã faci parte
dintr-un grup care
împãrtãºeºte
aceeaºi pasiune,

TE AªTEPTÃM
ÎN FIECARE

LUNI, ORA 15.00,
LA CLUBUL
SPORTIV
PANACEA
DIN MÃNECIU!

Mai multe detalii la
telefon 0741.210.548
Instructor coregraf,
MANUELA LIDIA
PAVEL
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Centrul Social de la Mãneciu Pãmânteni pregãtiri pentru turnarea fundaþiei
gardului pe întreg perimetrul
Lucrãrile la Centrul Social de la Mãneciu Pãmânteni
au continuat, deºi într-un ritm mai scãzut decât cel
iniþial, este adevãrat, din cauza anotimpului rece.
A fost realizatã cofrarea fundaþiei gardului pe întreg
perimetrul obiectivului social ºi s-a efectuat pregãirea
pentru turnarea betonului. Imediat ce temperaturile o
vor permite se va relua lucrul la pereþii etajului clãdirii
Centrului Social atât de necesar comunei noastre.

Cãminul Cultural din Mãneciu Ungureni
PRINDE CONTUR

Aºa cum v-am promis, vã
þinem la curent cu stadiul
lucrãrilor la obiectivele aflate în
construcþie în comuna noastrã.
La construirea Cãminului
Cultural din Mãneciu Ungureni,

a fost finalizatã fixarea grinzilor
metalice pentru acoperiºul clãdirii, au fost montate cofrajele
stâlpilor de susþinere de la
intrarea în clãdire ºi se lucreazã
în continuare la suprastructura

acestuia. Practic, evoluþia construcþei este din ce în ce mai vizibilã de la o zi la alta, iar ritmul
lucrãrilor va creºte concomitent
cu îmbunãtãþirea condiþiilor
meteorologice.

Utilaj performant pentru înlãturarea
frunzelor uscate ºi resturilor vegetale
Primãria comunei
Mãneciu a achiziþionat
un aspirator stradal performant, prevãzut cu
tocãtor de frunze ºi alte
resturi vegetale, destinat
curãþeniei în comuna
noastrã. Acest utilaj va
ajuta la lucrãrile de
întreþinere, primãria
având disponibil doar
un numãr redus de persoane dedicate acestui
scop.

Totodatã, pe trotuare ºi
pe alte spaþii de pe domeniul public nu trebuie sã
ajungã alte deºeuri sau
gunoaie, în afarã de cele de
naturã vegetalã. Cetãþenii
sunt rugaþi sã nu arunce
deºeurile menajere produse în gospodãrie în
coºurile de gunoi stradale
ºi fiecare sã respecte efortul depus pentru menþinerea curãþeniei comunei
noastre. Vã mulþumim pentru înþelegere!

Primãria comunei MÃNECIU informeazã cã
pentru plata cu anticipaþie a impozitelor ºi taxelor
locale datorate pentru întregul an, de cãtre contribuabili, pânã la data de 31 martie 2022, se
acordã o bonificaþie de 10%. Contribuabilii îºi
pot achita impozitele, taxele locale, respectiv
amenzile prin urmãtoarele modalitãþi de platã:
 în numerar / POS-uri direct la casieria
Primãriei comunei
 on-line: prin Ghiºeul Unic al Sistemului
Naþional Electronic de platã on-line cu carduri
bancare, GHISEUL.RO
 ordin de platã (prin banca unde contribuabilul are cont deschis)

Una dintre cele mai scãzute
rate de infectare din judeþ,
în comuna noastrã
Incidenþa Covid 19 la noi în comunã era, în
data de 09.02.2022, de 6,42 la mia de
locuitori, calculatã la o populaþie de 10132 de
locuitori.
Deºi se plaseazã la nivelul scenariului roºu,
rata de infectare în comuna noastrã este una
dintre cele mai scãzute înregistrate în localitãþile
prahovene. Ca sã puteþi face o comparaþie, precizãm cã rata de infectare Covid-19 la nivelul
întregului judeþ Prahova era, în ziua respectivã,
de 15,37 la mie.
„Este extrem de important faptul cã
locuitorii comunei noastre au înþeles sã se
protejeze ºi sã respecte mãsurile de prevenþie atât de necesare în pandemie.
Vã mulþumesc personal pentru aceasta ºi
vã doresc sã rãmâneþi la fel de conºtiincioºi ºi atenþi cu sãnãtatea dumneavoastrã
ºi a tuturor celorlalþi!
Le doresc însãnãtoºire completã ºi
rapidã celor afectaþi de virus!” – a þinut sã
transmitã primarul Florin Auraº Dragomir.
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Între reuºitã ºi încercare

Un univers „cultural” la noi, bibliotecarii –
Micii ambasadori ai cãrþii ºi ai lecturii
Cãtãlina Dragomir, Bibliotecar

Consilier
local

Ghiþã SPIRIDON
A fost ales în Consiliul Local
Mãneciu, la alegerile din 27 septembrie
2020 ºi este membru în Comisia nr. 2 Amenajarea teritoriului ºi urbanism,
realizarea lucrãrilor publice, protecþia
mediului, turism, conservarea monumentelor istorice ºi arhitecturã.
Este absolvent a douã facultãþi: Facultatea de Construcþii, din cadrul Institutului Politehnic “Traian Vuia” Timiºoara,
Secþia Construcþii Hidromecanice - Subingineri, Promoþia 1983 ºi Facultatea de Management, Inginerie Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã, din cadrul
Universitãþii de ªtiinþe Agronomice ºi
Medicinã Veterinarã Buc., Promoþia 2003.
Imediat dupã absolvirea primei facultãþi a fost repartizat la ªantierul Baraj
Mãneciu. Aºa a început o fructuoasã
carierã în domeniul hidrotehnic,
lucrând, pe funcþii de execuþie ºi de conducere, în exploatãri ºi ºantiere de pe
Valea Teleajenului, din întreg judeþul
Prahova, dar ºi din þarã. Activitatea sa a
fost strâns legatã de Mãneciu ºi de amenajãrile de pe râul Teleajen, de Valea
Prahovei, de judeþul Prahova în general.
A efectuat ºi dirigenþie de ºantier,
dupã anul 2001, la mai multe obiective
ale Direcþiei Silvice Prahova ºi inspecþii
de ºantier la construirea de sãli de sport,
inclusiv la Sala de Sport Cheia.
Ghiþã Spiridon a venit în Consiliul
Local Mãneciu cu aceastã valoroasã
experienþã profesionalã în domeniul
tehnic al construcþiilor.
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Cãrþile reprezintã o comoarã inestimabilã la care avem cu toþii acces.
Cãrþile sunt cele ce ne deschid orizonturile, ne fac sã visãm, ne ajutã sã ne
pregãtim pentru viaþã. Pentru cã sunt
atât de importante ºi, în acelaºi timp,
pentru cã ne oferã ore ºi ore de distracþie ºi plãcere nemãsuratã, Centrul
de Documentare ºi Informare (CDI) al
Colegiului „Ferdinand I”, comuna Mãneciu, a lansat la început de an o serie
de provocãri elevilor sãi menite sã îi
inspire sã citeascã ºi sã iubeascã lectura
ºi cãrþile.
La sfârºitul lunii ianuarie s-au
împletit într-un mod plãcut douã activitãþi: 23 ianuarie - Ziua Mondialã a
Scrisului de Mânã ºi 24 ianuarie 1859 Mica Unire. Elevii claselor a IV-a au
renunþat la copy paste ºi au scris de
mânã câteva idei despre Unire ºi despre
Alexandru Ioan Cuza, iar cei de la clasa
a VI-a B ºi-au reamintit scrisul caligrafic
învãþat în clasele primare. Ei au aflat
care sunt beneficiile scrisului de mânã.
Au desenat, decupat, lipit, recitat,
cântat ºi dansat UNIREA alãturi de
Grupul vocal „Flori de garofiþã”, condus
de expert canto Cãtãlina Chiþimia
Þigãu, partener de nãdejde al CDI. Ziua
de 23 ianuarie coincide cu ziua de
naºtere a lui John Hancock, devenit
cunoscut datoritã semnãturii sale, lizibilã ºi interesantã.
Luna februarie a debutat cu
Ce Z.I.C.I.?... Citim împreunã? – Ziua
Internaþionalã a Cititului Împreunã –
1 Februarie, zi în care elevii claselor
a II-a B ºi a V-a A au aflat care sunt funcþiile unui Centru de Documentare ºi
Informare ºi au cãlãtorit prin minunata
lume a cãrþilor.
ªi Ziua Internaþionalã a Nonviolenþei
în ªcoli a fost marcatã în cadrul CDI
printr-un concurs de desene, juriul, format din Mihaela Niculescu – bibliotecar
CCD Prahova, Mihaela Voicea –

Ora
de lecturã Biblioteca
Colegiului
„Ferdinand I”

muzeograf Casa Memorialã N. Iorga,
Vãlenii de Munte, Adina Simion – prof.
Limba ºi literatura românã, Cãtãlina
Dragomir - bibliotecar CDI, având o misiune foarte grea deoarece s-au strâns
peste 120 de lucrãri, iar mesajele transmise de cãtre aceste desene au fost cu
adevãrat impresionante. Premierea a
avut loc începând cu data de 14.02.2022,
atunci când se celebreazã Ziua Internaþionalã a Cãrþii Dãruite.
Copiii au primit cãrþi, creioane colorate, caiete, pixuri, creioane, dar ºi câteva produse marca Tymbark.
Sponsori: muzeograf Mihaela
Voicea, prof. Adina Simion, preot
Daniel Simion, contabil Corina
Georgescu, bibliotecar Cãtãlina
Dragomir.
Toate aceste activitãþi sunt parte integrantã a proiectului cu participare internaþionalã “Ziua Naþionalã a Lecturii”,
acesta având ca instituþii coordonatoare:
Liceul Teoretic „Nicolae Casso” Comuna Chiºcãreni, Raionul Sîngerei

Recensãmântul populaþiei ºi al
locuinþelor din România 2022
(urmare din pagina 1)

Autorecenzarea se poate
realiza:
 la domiciliu, de pe
echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzeazã
sau al gospodãriei din care face
parte, prin accesarea unei platforme digitale;
 de pe echipamente
puse la dispoziþie de instituþiile abilitate unde vor fi
asistate de personal instruit
pentru aceastã activitate (recenzor). Primãria va informa

populaþia despre existenþa
ºi locul unde sunt amplasate
spaþiile special amenajate
pentru realizarea autorecenzãrii ºi programul lor de
funcþionare.
A doua etapã - în perioada mai-iulie 2022 - se realizeazã în teren colectarea
prin interviu faþã în faþã, asistatã de calculator, a înregistrãrilor individuale pentru
acele persoane pentru care
nu s-a putut realiza autorecenzarea online.

Republica Moldova, Colegiul „Ferdinand I”, comuna Mãneciu, Prahova,
Colegiul Naþional „Nicolae Grigorescu”,
Câmpina, Prahova, Liceul Tehnologic
„Toma Socolescu”, Ploieºti, Prahova,
Liceul teoretic “Mihai Viteazul” Viºina,
Dâmboviþa.
Coordonatorii implicaþi în proiect
sunt: bibliotecar Dragomir Cãtãlina,
prof. Adina Simion – Colegiul „Ferdinand I”, Mãneciu; bibliotecar
Popescu Mihaela – Colegiul Naþional
„Nicolae Grigorescu”, Câmpina; bibliotecar Elena Vasile - Liceul Tehnologic
„Toma Socolescu”, Ploieºti, prof. ªuiu
Aurelia, prof. Viorica Ignatiuc - Liceul
Teoretic „Nicolae Casso” - Comuna Chiºcãreni, bibliotecar Dana Monea - Liceul
teoretic “Mihai Viteazul” Viºina,
Dâmboviþa.
Pentru toate aceste lucruri ºi pentru
cele ce vor urma, doresc sã mulþumesc
celor care aþi participat ºi apreciat activitãþile CDI, sã vã mulþumesc pentru
colaborarea, deschiderea, încrederea ºi
priceperea voastrã.

la Biblioteca Comunalã Mãneciu
Ioana
Gãinuºã,
bibliotecar
Din acest an,
colecþia Bibliotecii Comunale
s-a diversificat,
prin achiziþionarea de jocuri
pentru utilizatori de toate vârstele.
Dacã doreºti sã-þi dezvolþi creativitatea, imaginaþia
sau cultura generalã, în cel mai antrenant mod,
te invitãm la Biblioteca Comunalã sã descoperi
jocurile Genius, Trivias România, Muza ºi altele.

