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Cu finanþare prin Programul Naþional de Investiþii “Anghel Saligny”

Investiþia
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Megaproiect de asfaltare
a drumurilor
din comuna
Mãneciu

LILI CRÃCIUN –
Dublã lansare
de carte PAGINA 2

Ministerul Dezvoltãrii a publicat
lista cu obiectivele de investiþii care
vor beneficia de finanþare de la bugetul
de stat prin Programul Naþional de
Investiþii “Anghel Saligny”.
Primãria Mãneciu a primit drept finanþare
pentru proiectul “Asfaltare ºi modernizare
drumuri comunale în comuna Mãneciu, judeþul
Prahova” suma de 16.000.000 lei.
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Reducerea costurilor energetice ºi sporirea confortului termic

Peste 3 milioane de lei fonduri europene pentru Colegiul “Ferdinand I”
Primãria comunei Mãneciu
a depus documentaþia necesarã
obþinerii finanþãrii pentru proiectul
”ÎMBUNÃTÃÞIREA EFICIENÞEI
ENERGETICE ÎN CADRUL
COLEGIULUI “FERDINAND I”,
COMUNA MÃNECIU,
JUDEÞUL PRAHOVA”.

Finanþarea este susþinutã cu fonduri
nerambursabile ale Uniunii Europene
prin Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã al României.
Scopul principal al
mãsurilor de renovare
integratã a clãdirii
existente îl constituie reducerea
consumurilor de
energie pentru
încãlzirea spaþiilor ºi pentru
prepararea apei
calde de consum
în condiþiile asigurãrii condiþiilor
de microclimat

confortabil. Aprobarea finanþãrii va
aduce beneficii substanþiale economisirii de energie, implicit al costurilor
care greveazã asupra bugetului local.
“Deschiderea sesiunii de
depunere a cererilor de finanþare a
avut loc în 15 octombrie la ora 10:00,
iar înscrierea noastrã a avut loc în
primele minute. Concurenþa a fost
foarte mare, dar echipa de experþi
a Primãriei Mãneciu a întocmit ºi a
depus la timp documentele necesare, motiv pentru care meritã toate
felicitãrile!” – a declarat edilul Florin
Auraº Dragomir.
Valoarea totalã a proiectului este
de: 3.154.891 lei ºi este asiguratã integral din fonduri europene.

Proiect pentru
consolidarea ºi
reabilitarea energeticã
a ªcolii Mocani
PAGINA 2

CUPA ªAHMANeciu

Ziua Educaþiei,
sãrbãtoritã prin sportul
minþii
PAGINA 2
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Proiect pentru consolidarea ºi reabilitarea
energeticã a ªcolii Mocani
Primãria comunei Mãneciu a
depus, luna aceasta, documentaþia
necesarã obþinerii finanþãrii proiectului „Reabilitarea seismicã ºi
îmbunãtãþirea eficienþei energetice a
ªcolii Mocani” în vederea finanþãrii
acestuia prin Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã al României.
Obiectivul general al proiectului îl
reprezintã renovarea energeticã moderatã precum ºi consolidarea clãdirii ªcolii
Gimnaziale Mãneciu Pãmânteni, corpul
Mocani. Eficientizarea energeticã a
clãdirii este absolut necesarã pe fondul

creºterii substanþiale a costului energiei
termice, a combustibilului, precum ºi a
electricitãþii. Toate lucrãrile prevãd
îmbunãtãþiri substanþiale, care vor duce
la economii importante la bugetul local.
De asemenea, proiectul se încadreazã
în programul administraþiei publice
locale a comunei ºi al primarului Florin
Auraº Dragomir de modernizare a
învãþãmântului la nivelul localitãþii ºi de
susþinere a generaþiilor tinere.
Proiectul prevede finanþarea nerambursabilã, prin PNRR, de la bugetul de
stat, valoarea maximã eligibilã a proiectului fiind de 614.760 Euro fãrã TVA.

“Un asemenea proiect este benefic
atât pentru seriile actuale de elevi, cât ºi
cele viitoare. Consolidarea ºi reabilitarea clãdirii împreunã cu realizarea
terenului de sport vor transforma ªcoala

Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni, corpul
Mocani, într-o ºcoalã modernã care va
oferi un mediu propice învãþãrii!” – a
declarant directorul ªcolii Gimnaziale
Mãneciu Pãmânteni, Marian Bratu.

CUPA ªAHMANeciu

Ziua Educaþiei, sãrbãtoritã
prin sportul minþii
Lili Crãciun –

Dublã lansare de carte:
“ANCORA” ºi
“DIN COLÞUL PRISPEI”

Bibioteca Comunalã Mãneciu
a organizat, miercuri, 12
octombrie, la Sala de Sport
a Colegiului “Ferdinand I”,
o dublã lansare de carte, a celor
mai noi scrieri apãrute sub
semnãtura lui LILI CRÃCIUN.
Punctul de plecare al sesiunii
de lansãri din þarã a fost localitatea
noastrã, fapt care ne onoreazã.
Autoarea s-a bucurat de un
eveniment frumos împreunã cu
oameni dragi, care iubesc cãrþile
ºi întâlnirile cu scriitorii.
La eveniment au participat, alãturi de gazde, de autoarea cãrþii,
de ceilalþi invitaþi ºi edilii localitãþii, primarul Florin Auraº
Dragomir ºi viceprimarul Daniela
Devesel.

În data de 5 octombrie, comuna Mãneciu a serbat
Ziua Mondialã a Educaþiei prin încurajarea sportului
minþii, ºahul. Astfel, Primãria Mãneciu, împreunã cu
Asociaþia Sportivã Viitorul Mãneciu Pãmânteni,
a organizat cea de-a II-a ediþie a concursului ,,CUPA
ªAHMANeciu” în parteneriat cu Federaþia Românã
de ªah ºi ªcoala Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni ”.
Concursul a avut loc la
Sala Multifuncþionalã a
ªcolii Gimnaziale Mãneciu
Pãmânteni, aceasta fiind
asaltatã de peste 120 de
elevi, care, cu un spirit
competitiv adevãrat, au renunþat la aceastã zi de odihnã ºi la telefoanele mobile
pentru a participa la competiþie.
Competitorii au venit nu
numai de la noi din
comunã, ci ºi din localitãþile Izvoarele ºi Teiºani.
Concursul s-a desfãºurat
sub ochii vigilenþi ai arbitrului internaþional de ºah
Radu ªofran ºi ai arbitrului
naþional Cãtãlin Tãriceanu.
Printre invitaþii de marcã
ai evenimentului sportiv a

fost prezent ºi domnul Leon
Zãgrean, Profesor Universitar, Doctor în ºtiinþe medicale, membru titular al
Academiei de ªtiinþe Medicale, mãnecean prin
adopþie ºi, un mare iubitor
al ºahului. Acesta s-a oferit,

cu maximã generozitate, sã
conducã Cercul de ªah care
va fi organizat la Centrul
Social „Sfânta Maria”, inau-

gurat de curând la Mãneciu
Pãmânteni.
Organizatorii au fost
doamna viceprimar Daniela
Devesel, directorul ªcolii
Gimnaziale Mãneciu Pãmânteni, Marian Bratu, iar
Consiliul Local Mãneciu a
susþinut acest eveniment!
Cel mai important gând
este dedicat celor mici,
copii buni, inteligenþi ºi
curioºi, care au intrat cu
încredere ºi curaj în lumea
ºahului, real sprijin în toate
activitãþile lor pe viitor!
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Megaproiect de asfaltare
a drumurilor din comuna
Mãneciu
Ministerul Dezvoltãrii a publicat lista cu obiectivele de
investiþii care vor beneficia de
finanþare de la bugetul de stat
prin Programul Naþional de
Investiþii “Anghel Saligny”. Pentru
judeþul Prahova, Ministerul va
finanþa 158 de obiective de
investiþii cu valoarea totalã de
1.492.794.607,99 lei.
Primãria Mãneciu a primit drept
finanþare pentru proiectul “Asfaltare
ºi modernizare drumuri comunale
în comuna Mãneciu, judeþul
Prahova” suma de 16.000.000 lei,
proiect de naturã sã îmbunãtãþeascã
considerabil infrastructura rutierã a
localitãþii noastre.

Primarul comunei
Mãneciu,
Florin Auraº Dragomir:
“Vreau sã anunþ cu bucurie o
veste extraordinarã pentru comunitatea noastrã, care va îndeplini

dorinþa multor locuitori ai
comunei Mãneciu: localitatea
noastrã va primi pentru
asfaltarea ºi modernizarea drumurilor comunale 16 milioane de
lei. Este cea mai mare sumã alocatã comunei Mãneciu din ultimii
30 de ani. Urmeazã o perioadã în
care vom întocmi documentele
necesare derulãrii procedurilor
de achiziþii ºi execuþiei lucrãrilor.
Am promis cã voi face tot ce
þine de mine sã dezvolt localitatea
ºi mã þin de cuvânt! Mulþumesc
Guvernului României pentru
aceastã decizie ºi domnului Iulian
Dumitrescu, Preºedintele
Consiliului Judeþean Prahova
pentru susþinerea demersurilor
noastre legate de acest obiectiv!”

Mãneciu

Atenþie la incendii!

Verificaþi ºi curãþaþi
coºurile de fum!
În ultima perioadã, o serie de incendii
au mistuit, în comuna noastrã, locuinþe
dar ºi alte obiective importante, provocând traume ºi pagube foarte grele.
În aceste condiþii, este important ca
fiecare dintre noi sã prevenim astfel de
incidente luând toate mãsurile care se
impun, privind curãþarea coºurilor de
fum, verificarea ºi îmbunãtãþirea instalaþiilor electrice, dar ºi alte acþiuni de
naturã sã ne fereascã de nenorociri.
Întreþineþi instalaþiile în stare bunã de
funcþionare ºi utilizaþi în conformitate cu
instrucþiunile primite de la unitatea distribuitoare;
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. Aºezaþi o tãviþã metalicã în faþa
sobei, în dreptul uºiþei;
Stingeþi focul din sobã înainte de a
pãrãsi locuinþa;
NU aºezaþi aparatele de încãlzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
NU lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi cu soba aprinsã ori aparatele
de încãlzire electrice în funcþiune.

Printr-un comportament
preventiv, vã salvaþi viaþa
ºi bunurile.

Investiþia de alimentare cu apã potabilã a comunei Mãneciu
din sursa Grohotiº-Bobu, repusã în lucru
Chiar dacã proiectul “Aducþiune apã potabilã în sistem gravitaþional din sursele Grohotiº-Bobu, în comuna Mãneciu, Judeþul
Prahova” pãrea compromis, dupã ce a fost tergiversat vreme de
mulþi ani, actuala administraþie a reuºit sã-l repunã în lucru.
Astfel, investiþia aprobatã la finanþare prin Programul PNDL1, în
anul 2014, în valoare iniþialã de 7,762,377 lei URMEAZÃ SÃ FIE
REALIZATÃ ÎN TERMEN DE DOI ANI, DE LA RELUAREA EI.
“Unul dintre obiectivele prioritare ale mandatului meu este
finalizarea urgentã a sistemului
de aducþiune a apei în sistem gravitaþional, de la captarea de pe
muntele Bobu. Lucrãrile s-au
împotmolit de câþiva ani, iar
soluþia imediatã a fost rezilierea
contractului cu firma care executa
lucrãrile. Programul PNDL1 prin

care se desfãºoarã acest proiect a
fost prelungit cu doi ani, fapt care
ne permite sã scoatem la licitaþie
aceastã lucrare extrem de importantã pentru locuitorii comunei
Mãneciu. Creºterea galopantã a
preþului energiei electrice va avea
un impact, inevitabil, ºi asupra
preþului apei potabile. De aceea,
finalizarea proiectului de aducþi-

une a apei în sistem gravitaþional
este de maximã importanþã ºi
urgenþã.” - primar Florin Auraº
Dragomir
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Diana Frînculeþ
Numele meu este Diana Frînculeþ ºi
sunt studentã în primul an la Facultatea
de Drept din cadrul Universitãþii din
Bucureºti. Sunt o persoanã ambiþioasã,
organizatã, responsabilã ºi empaticã. Am
avut parte de o educaþie extraordinarã
încã din primii ani de viaþã, pãrinþii mei
învãþându-mã care sunt valorile ºi principiile morale dupã care sã mã ghidez în
viaþã.
Din clasa I pânã în clasa a VIII-a am fost
elevã a Liceului Tehnologic Mãneciu,
acum Colegiul „Ferdinand I”, participând
la diverse olimpiade ºi concursuri, în special la limba ºi literatura românã. Am ales

sã urmez liceul la Colegiul Naþional
„Nicolae Iorga” din Vãlenii de Munte,
dorindu-mi sã am parte de o schimbare,
pentru a putea sã-mi observ capacitatea
de adaptare la un mediu nou. În clasa
a IX-a am reuºit sã mã calific la etapa
naþionalã a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viaþã”, unde am obþinut o
Menþiune. De asemenea, în clasa a X-a
m-am calificat din nou la etapa naþionalã
a aceleiaºi olimpiade, pandemia împiedicând însã desfãºurarea acesteia.
La sfârºitul clasei a X-a am realizat drumul pe care vreau sã îl urmez în viaþã,
Facultatea de Drept fiind singura la care

“

S

unt mândrã de ceea
ce am reuºit sã
realizez pânã acum,
rezultatele pe care le-am
avut fiind dovada cã munca
ºi efortul constant nu rãmân
niciodatã nerãsplãtite.

”

am simþit cã mã potrivesc, iar din clasa
a XI-a am început pregãtirile pentru visul
meu. Admiterea a reprezentat o provocare pentru mine, fiind nevoitã sã studiez
la încã trei materii în plus, pe lângã cele
pentru Bacalaureat. Momentul în care
m-am bucurat cel mai mult a fost cel în
care am vãzut cã am fost admisã la
Facultatea de Drept, reuºind sã ocup a
opta poziþie în clasament. Aceea a fost
clipa în care am simþit cã eforturile ºi sacrificiile mele au fost rãsplãtite.

La ªcoala Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni,

Vizitã româno-francezã
pe un program Erasmus
Luni, 10 octombrie, ªcoala
Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni
a fost gazda unui eveniment
deosebit.
La iniþiativa doamnei Claudia
Iliescu, director la ªcoala Mãgurele, un
grup format din 28 de elevi (14 elevi de
la ªcoala Mãgurele ºi 14 veniþi în vizitã
pe un program Erasmus de la o ºcoalã
din Franþa) ºi 6 cadre didactice (3 de la
Mãgurele, 3 din Franþa), a poposit la
unitatea noastrã de învãþãmânt.
Directorul Marian Bratu, împreunã cu doamna viceprimar Daniela
Devesel (fost director al ºcolii) au fost
bucuroºi sã oficieze rolul de gazde.

Pe durata scurtei ºederi, elevii celor
douã ºcoli au vizitat sãlile de clasã, au
lucrat pe tabla inteligentã Samsung
Flip 3 din dotarea ºcolii noastre ºi au
admirat expoziþia de fotografie
“Mãneciu de altãdatã”, realizatã de
cãtre Primãria Mãneciu, prin domnul
Florin Chiriac. De asemenea, oaspeþii
au fost delectaþi cu un program artistic
prezentat de grupul ,,Fluieraºii” sub
atenta îndrumare a lui Adrian
Mihaiu, iar la final au fost iniþiaþi de
membrii
ansamblului
Ciucaº,
conduºi de doamna Lidia Pavel, în
dansul tradiþional “hora”.
Au fost douã ore pline de acþiune,
interacþiune ºi emoþii pozitive. Atât elevii ºi cadrele didactice de la ªcoala

Mãgurele, cât ºi elevii ºi cadrele didactice din Franþa au mãrturisit cã unitatea noastrã de învãþãmânt, dintr-o
zona ruralã, este una cu standarde
ridicate din punct de vedere al bazei
materiale. Oaspeþii noºtri au fost asiguraþi cã ªcoala Gimnazialã din Mãneciu

Pãmânteni atinge standarde ridicate ºi
pe celelalte paliere (act educaþional,
pregãtire elevi ºi/sau cadre didactice,
interacþiune umanã, etc).
Toatã lumea a spus cã s-a simþit confortabil ºi cã aceastã experienþã i-a
îmbogãþit pe toþi participanþii.
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Târgu’ lu’ Peºte la Cheia
Mirosul peºtelui fript pe grãtar, la tigaie sau tras în þepuºe, gãtit cu
mãiestrie de bucãtari din Prahova, dar ºi din alte pãrþi ale României,
a învãluit staþiunea Cheia, la poalele Ciucaºului.

În perioada
23 - 25 septembrie a avut
loc în staþiunea Cheia
un eveniment culinar
cu specific pescãresc

