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Clopoþelul a sunat
frumos în prima
zi de ºcoalã

Primul ghiozdan,
pentru toþi “bobocii”
din comunã

Formaþia de fluieraºi a primit
costumele populare tradiþionale

Expoziþia “Mãneciul de altãdatã”

Expoziþia de fotografie
veche “Mãneciul de altãdatã”, a prezentat, în premierã absolutã, arhive personale de fotografie ale
unor pasionaþi fotografi sau
colecþionari ºi pãstrãtori ai

imaginilor, care constituie
amintiri ale vieþii din comuna Mãneciu, pe parcursul
câtorva decenii, începând
cu perioada Primului
Rãzboi Mondial ºi pânã în
anii 1970.
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din comuna Mãneciu
PAGINILE 2 ºi 3

Tineri cu care ne mândrim
Ana-Maria
MANOLICÃ –
inginer industria
alimentarã

Cum susþinem
“Avântul” cu
adevãrat?

Primãria a comandat ºi
a ºi primit deja costumele
populare tradiþionale ale
grupului de fluieraºi conduºi de meºterul popular
Adrian Mihaiu, sub egida
Cãminului Cultural
Mãneciu!
În avanpremierã puteþi
admira unul dintre acestea,
prezentat chiar de tânãrul
interpret Edi Gãinuºã. Costumele sunt realizate, pãstrând specificul prahovean,
de creatorul de costume tradiþionale româneºti, meºterul popular - Constantin
Ghinea Dumitrache.
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Modernizare la standarde înalte
a învãþãmântului din Mãneciu
Primãria a asigurat
condiþii deosebite
pentru noul an ºcolar

Florin Auraº Dragomir,
primarul comunei
Mãneciu:
“Întotdeauna investiþia în
educaþia copiilor este justificatã, indiferent de costuri.
Pentru atingerea acestui
obiectiv, Primãria Mãneciu a
susþinut cu tot ce a fost necesar începerea anului ºcolar

în condiþii optime pentru
desfãºurarea cursurilor.
Le doresc cadrelor didactice ºi elevilor sã se bucure
din plin de aceste achiziþii de
mare valoare pentru viitorul
copiilor noºtri.
Dragi copii, vã doresc succes ºi rezultate maxime la
învãþãturã în noul an ºcolar!”
La ªcoala Gimnazialã
Mãneciu Pãmânteni au fost
realizate urmãtoarele lucrãri:
au fost reparate ºi modernizate
5 sãli de clasã, au fost turnate
scãri ºi rampã pentru grãdiniþã,
a fost achiziþionat mobilier

ºcolar ºi au fost montate
camere de supraveghere în
toate sãlile de clasã. Totodatã, la
corpul ªcolii Mocani, a avut loc
revizia întregii instalaþii de apã,
modernizarea a 3 sãli de clasã
precum ºi a cancelariei ºi cabinetului psihologului ºcolar.
Pe de alta parte, s-au fãcut
ample lucrãri de reparaþii,
înfrumuseþare ºi modernizare
la Colegiul „Ferdinand I”.
Laboratorul de mecanicã ºi
6 sãli de curs au fost renovate,
parchetul raºchetat ºi lãcuit,
iar lambriurile vechi ºi degradate au fost demontate, în
locul acestora fiind aplicatã
vopsea decorativã.

Trebuie menþionat cã, deºi
existã o competiþie îndârjitã
între liceele din România pentru obþinerea titlului de
„Colegiu”, Colegiul “Ferdinand
I” ºi-a pãstrat titlul obþinând la
principalul criteriu de acordare
a acestuia, promovabilitatea la
bacalaureat, un scor de 80%,

în timp ce media naþionalã
anul acesta a fost de 75%.
Mai menþionãm cã Primãria a
dotat cele douã unitãþi ºcolare
din comunã, anul acesta, cu 31
de table inteligente tactile, iar
“bobocii” care au început clasa
pregãtitoare au primit ghiozdãnele echipate cu rechizite.

Chiar în Sfânta zi a Naºterii Maicii Domnului

A fost inaugurat Centrul Social
“Sfânta Maria”
4 august 2021

20 septembrie 2021

9 noiembrie 2021

Pe 8 septembrie,
în Sfânta zi a Naºterii
Maicii Domnului, a fost
inaugurat Centrul Social
“Sfânta Maria” din satul
Mãneciu Pãmânteni!
Aici, persoanele care au
nevoie de ajutor ºi sprijin
din partea comunitãþii vor
beneficia de diferite programe sociale. Clãdirea a
fost realizatã într-un timp
record ºi la standarde
înalte de calitate, fiind prevãzutã cu facilitãþi moderne, inclusiv internet,
aer condiþionat ºi panouri
fotovoltaice. Inaugurarea
acestei lucrãri a avut loc în

14 decembrie 2021

prezenþa unor invitaþi speciali ai primarului Florin
Auraº Dragomir ºi, totodatã,
prieteni ai comunitãþii noastre: domnul Mircea Roºca,
deputat, domnul Bogdan
Chelan, consilier judeþean
în cadrul Consiliului Judeþean Prahova, domnii primari: Robert Nica Lipãneºti, Gheorghe Stanciu - Teiºani, Iulian Cristian
Bîgiu - Aluniº, Gheorghe
Purcãroiu - Predeal Sãrari ºi
Alin Staicu - Ceraºu, consilieri locali ai comunei
Mãneciu, precum ºi alte
personalitãþi ºi locuitori ai
comunei.

8 septembrie 2022
Edilul comunei Mãneciu
le-a mulþumit tuturor celor
prezenþi pentru participarea
la acest eveniment, inclusiv
soborului de preoþi conduºi
de pãrintele protoiereu
Mihail Peneº, care au oficiat
slujba de binecuvântare a

23 martie 2022

centrului social, dar ºi doamnei viceprimar Daniela
Devesel, precum ºi întregului personal din Primãria
Mãneciu pentru implicarea
în finalizarea acestui proiect foarte important pentru comunitatea noastrã!
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Clopoþelul a sunat frumos în prima zi
de ºcoalã

Premiu pentru un
copil excepþional -

Ana RÃTESCU

În cadrul festivitãþii de deschidere
a noului an ºcolar, primarul comunei
Mãneciu, Florin Auraº Dragomir, a
avut deosebita bucurie de a acorda
unui copil excepþional un premiu
binemeritat: ELEVA ANA RÃTESCU,
de la ªcoala Gimnazialã Mãneciu
Pãmânteni, a câºtigat premiul I la
Olimpiada Naþionalã de Geografie.

Copii emoþionaþi, frumoºi, cu
braþele pline cu flori, nerãbdãtori sã îºi revadã colegii ºi sã
exploreze clasele renovate ºi
dotate cu tehnicã de ultimã orã.
Aºa a început prima zi de ºcoalã
la Mãneciu.

La festivitãþile organizate cu
prilejul începerii noului an ºcolar,
atât la Colegiul “Ferdinand I” comuna Mãneciu cât ºi la ªcoala
Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni au
participat ºi edilii localitãþii, primarul Florin Auraº Dragomir ºi

Primul ghiozdan, pentru
toþi “bobocii” din comunã
Proiectul “Primul ghiozdãnel” a continuat ºi anul acesta: domnul primar Florin Auraº
Dragomir, împreunã cu doamna
viceprimar Daniela Devesel ºi o
echipã din cadrul Primãriei Mãneciu, au oferit micuþilor elevi din
clasele pregãtitoare ghiozdãnelele
ºi rechizitele necesare primilor
paºi din viaþa de ºcolar. Cei mici au
fost foarte bucuroºi, comunicativi
ºi curioºi, nefiind intimidaþi de prezenþa numeroasã a adulþilor.
“ªi la începutul acestei toamne,
Primãria Mãneciu le-a oferit primul ghiozdãnel celor mai mici
elevi ai comunei noastre. Astfel,
cu ajutorul unor sponsorizãri ge-

neroase, copiii care au început
clasa pregãtitoare au primit, cu
multã bucurie, ghiozdãnele ºi
rechizite pentru acest pas mic
pentru prezent, dar un pas uriaº
pentru viitorul lor ºi al nostru!
Pãrinþii s-au putut concentra,
astfel, pe alte achiziþii la fel de
necesare pentru începutul noului
an ºcolar. Mult succes tuturor!
Nu în ultimul rând, þin sã mulþumesc sponsorului acestei campanii generoase, firma BEST DEAL
PROIECT CONSTRUCT SRL, care
a susþinut, fãrã rezerve, realizarea
proiectului!” - Florin Auraº
DRAGOMIR, primar comuna
Mãneciu.

viceprimarul Daniela Devesel, alãturi de elevi, cadre didactice,
pãrinþi sau bunici.
Cei mai mici învãþãcei au fost
primiþi cu mult drag de toatã
suflarea prezentã, apoi, în cadru
solemn, a fost intonat Imnul de Stat al
României ºi un sobor de preoþi,
conduºi de pãrintele protopop al
Protoieriei Vãlenii de Munte, Mihail
Peneº, a oficiat un Te Deum. Copiii au
prezentat ºi scurte momente artistice
înainte de a fi preluaþi de dascãlii lor
ºi conduºi la clase. Spor la învãþãturã,
multã sãnãtate ºi succes!

Este un rezultat cu
care noi toþi ne mândrim ºi care face
cinste ºcolii ºi
cadrelor didactice
care au îndrumat-o.
Campioana noastrã ºi-a dorit dintotdeauna sã participe
la tabãra de schi de
la Topliþa, iar acum
acest vis a fost
îndeplinit prin

generozitatea sponsorului PFA Onica,
vrednic de mulþumiri!
Premiul, în valoare
de 2.000 RON, este o
recunoaºtere a valorii
acestui copil ºi un
stimulent pentru
creºterea competitivitãþii celorlalþi elevi
din comuna Mãneciu.

Table inteligente la unitãþile ºcolare din comunã
Localitatea noastrã
este pe primul loc în
judeþul Prahova ca
numãr de table
inteligente
Primãria Mãneciu a dotat
unitãþile de învãþãmânt din
comunã cu cele mai moderne tehnologii din România!
Au fost achiziþionate ºi
montate în clasele de curs 31
de table tactile inteligente, cu
diagonalã mare ºi luminozitate sporitã.
Aceste table inteligente,
dintre care 8 instalate la
ªcoala Gimnazialã Mãneciu
Pãmânteni ºi 23 de unitãþi
instalate la Colegiul “Ferdinand I”, permit accesul
rapid la informaþie.
Din sursele furnizorului,
ºcolile de la noi din comunã
se situeazã, ca numãr de table
tactile inteligente, pe primul
loc în judeþul Prahova.

Primarul Florin Auraº
Dragomir a mulþumit Consiliului Local pentru susþinerea
acestui proiect ºi le-a urat

cadrelor didactice ºi elevilor
sã se bucure din plin de aceste achiziþii de mare valoare
pentru viitorul copiilor noºtri.

otarea ºcolilor cu
D
astfel de ecrane tactile permite, atât desfãºu-

având scheme prestabilite
de graficã, dedicatã pentru
orele de matematicã, fizicã
ºi chimie.
Toate acestea se acceseazã cu ajutorul unui creion tactil special, dar se
poate scrie, ºterge sau
schimba paginile direct cu
mâna pe ecran. Extrem de
moderne, aceste table inteligente de mari dimensiuni, sunt prevãzute cu sticlã securizatã pentru protecþia elevilor.

rarea cursurilor în sistem
on-line, conexiune permanentã la internet pentru
navigarea în timp real,
prezentãri audio ºi video
din diferitele domenii didactice (limba românã, geografie, istorie, limbi strãine,
biologie, desen, etc.), precum ºi posibilitatea de a
susþine cursurile direct pe
aceastã tablã specializatã,
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Al doilea proiect pentru
modernizarea iluminatului public

Primãria Mãneciu a depus
pentru finanþare la Administraþia Fondului pentru Mediu
al doilea proiect referitor la
„creºterea eficienþei energetice ºi a gestionãrii inteligente a energiei pentru iluminat public”.
Acesta are în vedere îmbunãtãþirea reþelei de iluminat

stradal din Mãneciu prin înlocuirea a încã 700 de lãmpi cu
unele noi cu LED.
Timpul alocat pentru primirea proiectelor pentru etapa a
doua a fost de doar 7 minute!
Comuna Mãneciu este una
dintre puþinele localitãþi care
au reuºit sã depunã proiectele,
în contextul unei adevãrate
competiþii între localitãþi pentru obþinerea finanþãrii, motiv
pentru care primarul localitãþii
noastre a felicitat public echipa din primãrie care s-a ocupat direct de întocmirea ºi depunerea documentaþiei necesare acestui proiect important
pentru confortul ºi siguranþa
cetãþenilor noºtri!

Lucrãrile de canalizare a apelor pluviale continuã

Primãria a derulat o
serie de lucrãri pentru
canalizarea apelor pluviale, cu care se confruntã de ani buni locuitorii comunei noastre.

Recent, s-au încheiat lucrãrile de regularizare a apelor pluviale, mai exact tronsonul dintre strãzile
Maniþiu ºi Bodeni pe

o distanþã de 236 de
metri. Acum a fost realizatã ºi lucrarea de
pe tronsonul care
face legãtura dintre
strãzile Bodeni ºi
Tabla Buþii pe o distanþã de 264 de metri,
canalizând apele pluviale spre primul tronson finalizat.
Rigolele ºi podeþele
instalate sunt din beton, strãbat mai multe
grãdini ºi rezolvã astfel
scurgerea apelor provenite din ploi ºi
zãpezi.
Urmeazã lucrãrile la
urmãtorul tronson, cel
dintre strãzile Tabla
Buþii ºi Costeºti, care

va fi conectat la cele
douã deja realizate.
Printre multe zone cu
probleme create de
apele pluviale, care
traverseazã comuna se
numãrã ºi pârâul Seaca.
Au fost efectuate
lucrãri de decolmatare
în zona trecerii peste
calea feratã, în amonte ºi aval de aceasta ºi
au fost desfundate
þevile de scurgere ºi
spaþiile de sub podeþe.
Vom continua lucrãrile de acest gen ºi
în alte zone ale comunei.

Ana-Maria Manolicã –

inginer industria alimentarã

Numele meu este Ana-Maria
Manolicã ºi sunt absolventã a
Facultãþii de Alimentaþie ºi Turism,
specializarea Controlul ºi Expertiza
Produselor Alimentare, din cadrul
Universitãþii Transilvania din Braºov.
M-am nãscut în Braºov la data de 16
august 1999. La vârsta de 9 luni, din dorinþa mamei, ne-am întors în satul ei
natal, Mãneciu-Ungureni, judeþul Prahova. Un sat de poveste, unde am avut
cea mai frumoasã copilãrie. În familie am
învãþat cã indiferent ce voi ajunge în
viaþã sã nu uit sã fiu om ºi sã nu uit niciodatã de unde am plecat.

Am urmat ciclul primar ºi gimnazial la
Liceul Tehnologic Mãneciu, actualmente
Colegiul “Ferdinand I”. Încã din clasele
gimnaziale, mi-am dat seama cã sunt
atrasã de chimie ºi biologie, motiv pentru care am urmat cursurile liceale la
Colegiul Naþional “Nicolae Iorga” din
Vãlenii de Munte. În fiecare an eforturile
mi-au fost rãsplãtite cu premiul I.
În urmã cu 4 ani, am pãºit pe holurile
corpului R ale Facultãþii de Alimentaþie ºi
Turism cu speranþã, bucurie ºi multã
încredere într-o lume complet necunoscutã, dar pe care eram nerãbdãtoare sã o
descopãr. În tot acest timp am participat
la Conferinþe de Comunicãri ªtiinþifice

Studenþeºti (premiul III în anul 2021 ºi
premiul II în anul 2022), dar ºi la douã
ediþii AFCO (Absolvenþi în Faþa
Companiilor). Am absolvit facultatea cu
media 9,74 ca ºef de promoþie (anul 4 –
media 10), promovând examenul de
diplomã în sesiunea iunie-iulie 2022 cu
media 10.
Am fost admisã la programul de masterat Sisteme de Procesare ºi Controlul
Calitãþii Produselor Alimentare, din
cadrul Universitãþii Transilvania Braºov
prima, cu media 9,92.
Pentru rezultatele deosebite obþinute
ºi având în vedere faptul cã voi continua
studiile la Universitatea Transilvania, am

fost rãsplãtitã cu premii constând în bani
ºi obiecte, dar ºi cu o excursie în SUA la
Columbia University din New York.
În prezent, îmi desfãºor activitatea ca
inginer la Fabrica de Lapte, Braºov –
Olympus.
Sunt recunoscãtoare pentru tot ceea
ce am realizat pânã în momentul de faþã,
am câºtigat multe: cunoºtinþe valoroase,
prieteni pe viaþã ºi experienþe de neuitat.

Cum susþinem “Avântul” cu adevãrat?
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Invitaþie la cumpãrarea de abonamente
anuale la meciurile echipei de fotbal

Primãria ºi Consiliul
Local Mãneciu sprijinã
ºi încurajeazã sportul,
în special cel practicat
de copii ºi mai ales
echipa noastrã de fotbal
„Avântul”.
Rezultatele din ce în ce
mai bune trebuie rãsplãtite pe mãsurã, ca un
stimulent

pentru dãruirea ºi pasiunea tinerilor sportivi.
Asemenea multor cluburi
de renume, edilii îi invitã
pe cetãþenii comunei sã
fie parte activã a acestui
demers de susþinere a
echipei locale de fotbal,
cumpãrând abonamente
anuale la meciurile echipei

„Avântul”, organizate de
Clubul Sportiv Mãneciu!
“Personal, am cumpãrat 5 abonamente pe
care le voi oferi unor suporteri pasionaþi. Jucãtorii au nevoie, de susþinerea noastrã a tuturor, pentru o evoluþie
pozitivã a activitãþii lor
sportive, pentru atingerea performanþelor
pe care le dorim!
Vã mulþumesc ºi vã
aºtept sã faceþi parte
din grupul generos de
sprijin al fotbalului
mãnecean!”, a declarat
primarul Florin Auraº
Dragomir.

SC ADERIUS
PREMIER CONSTRUCT
cu sediul în Alexandria,
ANGAJEAZÃ URGENT
15 MUNCITORI
ZIDARI, DULGHERI,
SUDORI ºi MUNCITORI
NECALIFICAÞI
pentru PUNCTUL
DE LUCRU SITUAT
ÎN COMUNA MÃNECIU,
SAT FÃCÃIENI,
judeþul Prahova

Durata de lucru:
8 ore/zi
Salariul net cuprins între
3.500 lei ºi 5.000 lei
Date contact: 0742.942.876
Director general Pavel Andi

