
Fără on-line, dar cu emoții 
și zâmbete sub mască...
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La Grădinița cu program 
prelungit din Păulești, 

Monica Mihăilescu şi-a imaginat 
o lume colorată care 

să-i întâmpine pe cei mici 
încă de la intrare. Astăzi visul 

începe să prindă contur. PAG.6/7

De la asistentă medicală,  
la pictoriţă de 
grădiniţă

Din 20 februarie, arderea frunzelor și 
resturilor vegetale este interzisă

Începând cu a doua decadă a lunii februarie, gospodarii 
care locuiesc la casă au obligația de a colecta selectiv frunzele şi 
resturile vegetale.  Conform noilor reglementări, arderea acestor 
deșeuri biodegradabile în gospodării este 
considerată contravenție, se sancționează 
cu amendă  de la 400 la 800 de lei 
și pot ajunge până la 20.000 de lei 
în cazul firmelor!                                     PAG.5

MAxIMA LUNII
„Ziua în care Dumnezeu 

a creat speranța 
a fost probabil 

și cea în care 
a zămislit primăvara.”

(Bernard Williams)

De Mărtisor, 
un gând 
frumos 
adresat vouă!

La Multi Ani!,

, ,

Primar 
Sandu Tudor

SuMAr:
ADMINISTrAŢIE                  PAG.2/3

FISCALITATE   PAG.9
Ai sediu de firmă acasă, 
nu uita să depui declarația

Pentru subvenția APIA,
cererile se depun on-line

Agenda Consiliului Local 

La Păulești, școlile s-au redeschis pe 8 februarie. Atmosfera a fost 
de sărbătoare, ca în prima zi de școală, înainte de pandemie.          PAG.12

Începând cu 1 martie, fermierii din 
comuna noastră sunt așteptați cu 
documentele de proprietate asupra 
terenurilor la registrul Agricol, în 
vederea eliberării adeverinţelor ne-
cesare obținerii subvenţiei. ulterior, 
adeverințele vor fi transmise on-line 
la APIA.                                              PAG.4
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Agenda Consiliului Local

[...] Având în vedere contractul de 
donație nr.1282/2020 încheiat între 
SC Domeniile Gîrbea SrL și Comuna 
Păulești,
Luând în considerare prevederile art. 
859, alin (2) și art. 876 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil,
În temeiul art. 129, alin. (1), lit. c), alin. 
(6), lit. c), art. 139 și art. 196, alin. (1) 
lit. a) din OuG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă înscrierea în inven-
tarul bunurilor care alcătuiesc do-
meniul privat al Comunei Păulești 
a terenului în suprafață de 100 mp, 
având nr. cadastral 30.350, situat în 
intravilanul satului Păulești, Tarla 26, 
Parcelele Cc 723, A 722, A 724 și P 
721.
Art. 2 Conform contractului de do-
nație nr.1282/2020, dintre SC Dome-
niile Gîrbea SrL și Comuna Păulești, 
terenul menționat la art. 1 este desti-
nat construirii unui cămin de apă.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi comunicate celor interesați de 
Secretarul General al Comunei. 
Președinte de ședință
Consilier Local,
Alexandru Barbu

hotărâre  privind  înscrierea 
unui imobil în domeniul privat 
al Comunei Păulești

[...] Având în vedere HG nr.1359/2001 
privind atestarea domeniului public 
al județului Prahova, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor, 
anexa nr. 69 privind atestarea do-
meniului public al Comunei Păulești,
În temeiul art. 129, alin. (1)-alin. (2), 
art. 139, art. 196, alin. (1) lit. a) și art. 
286, alin. (4) din OuG nr.57/2019 pri-
vind Codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se atestă apartenența la do-
meniul public al Comunei Păulești a 
imobilului, înscris în Cartea funciară 
a Comunei Păulești la nr. 30.152, 
format din teren în suprafață de 
1937 mp, nr. cadastral 30.152 și con-
strucția Cămin cultural, în suprafață 
construită desfășurată de 753 mp, 
nr. cadastral 30.152-C1, situat în in-
travilanul satului Păulești.

Art. 2 Se atestă apartenența la do-
meniul public al Comunei Păulești a 
imobilului înscris în Cartea Funciară 
a Comunei Păulești la nr. 30.225, 
format din teren în suprafață de 
1960 mp, nr. cadastral 30.225 și 
construcția Grădiniță, în suprafață 
construită desfășurată de 242 mp, 
cu nr. cadastral 30225-C1, situat în 
intravilanul satului Păulești.
Art. 3 Consiliul Local Păulești își în-
sușește bunurile imobile prevăzute 
la art. 1 și art. 2 al prezentei hotărâri, 
cu care este modificată şi completată 
lista bunurilor care apartin domeni-
ului public al Comunei Păulești.
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi comunicate celor interesați de 
Secretarul General al Comunei. 
Președinte de ședință
Consilier Local,
Alexandru Barbu

hotărâre  privind atestarea apartenenței la domeniul public 
al Comunei Păulești a imobilelor înscrise în Cartea Funciară a 
Comunei Păulești la nr. 30.152 și nr. 30.225

hotărârile Consiliului Local, 
taxele şi impozitele locale,

rapoartele de activitate 
ale aleşilor locali,

 precum şi alte date 
şi informări care ţin 

de interesul public 
pot fi consultate şi pe site-ul 

www.comunapaulesti.ro
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Pentru semnalarea unui situaţii de risc sau a unui 
eveniment de pe raza Comunei Păuleşti care constituie 

o infracţiune sau o abatere de la lege, puteţi telefona la 
0748 189 822 Secţia de Poliţie nr. 3 

0754 094 990 Poliţia Locală Păuleşti, 
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

112 (numai dacă se comite o infracţiune 
sau dacă cineva este în pericol iminent). 

[...] Având în vedere prevederile art. 61 alin. (1), alin. (2), 
alin. (3), alin. (4) și alin. (41) din Legea nr.1/2011 - legea 
educației naționale, 
Luând în considerare prevederile art. 19-25 din Meto-
dologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 
pentru învăţământul de stat și evidenţa efectivelor de 
preşcolari din unităţile de învăţământ particular, 
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), 
art. 136 şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OuG nr. 57/2017 
privind Codul administrativ,

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă organizarea și funcționarea rețelei șco-
lare preuniversitare de stat, precum și a celor  particulare 
acreditate, pe raza Comunei Păulești, pentru anul școlar 
2021-2022, în următoarea formă:
1. Școala Gimnazială „Toma T.Socolescu” sat Păulești
(tel. 0244 224 301, e-mail: scoala_paulesti@yahoo.com)
          - Școala Gimnazială „Vlad Muşatescu” sat Găgeni
      - Grădiniţa cu Program Normal sat Păuleşti (care va 
funcționa cu 2 clase cu program normal și 2 clase cu pro-
gram prelungit;
          - Grădiniţa cu program normal sat Găgeni;

         - Grădiniţa cu program normal „Curcubeul Magic” sat 
Cocoşeşti.
2. Școala Primară „Angels” sat Păulești 
(tel/fax. 0244 224 675, 
e-mail: scoalaprimaraangels@yahoo.com).
3. Grădinița cu program prelungit „Mirabela”, sat Păulești
(tel. 0722 577 998, 
e-mail: gradinita.mirabela@gmail.com).
Art. 2 Începând cu data prezetei, orice alte prevederi 
contrare își încetează aplicabilitatea.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate 
celor interesați de Secretarul General al Comunei. 
Președinte de ședință  Secretar General
Consilier Local,   Contrasemnează
Alexandru Barbu  Felicia răducea

hotărâre  privind organizarea și funcționarea 
rețelei școlare preuniversitare de stat, precum 
și a celor acreditate de pe raza Comunei Păulești, 
pentru anul de învățământ 2021-2022

Luni, miercuri și joi: 
7.30-12.00 şi 12.30-16.00;

Marți: 7.30-12.00 şi 12.30-17.30;
Vineri: 7.30-12.00 şi 12.30-14.30.

Audienţe Primar - luni: 09.00 - 13.00;
Viceprimar - marţi: 09.00 - 13.00. 

Program Primăria Păuleşti
Cei care doresc să aibă grădina sau veranda 
plină de culoare la intrarea în noul anotimp 

trebuie să aleagă florile şi răsadurile variate, proaspete, 
care le vor înveseli zilele și le vor da un tonus proaspăt. 

Lalele, zambile, primule, frezii...
De asemenea, cel mai frumos cadou, la început 

de primăvară, tot florile sunt! Dăruieşte speranţă, 
energie, iubire!În drumul spre casă sau serviciu, 

vă puteţi oferiun răgaz, în care să vă încărcaţi sufletul 
de speranţă, printre flori înmiresmate şi colorate.

Opriţi-vă, aşadar, la Găgeni, pe Calea unirii nr. 330! 
Veţi pleca cu flori frumoase şi un zâmbet larg!

rai cu flori 
de primăvară!
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Începând cu data de 1 martie, fer-
mierii din comuna noastră pot de-
mara procedurile pentru accesarea 
subvenţiilor aferente anului 2021. 
În prima etapă, beneficiarii ajutoa-
relor financiare sunt invitați, conform 
programării, la registrul Agricol din 
cadrul Primăriei Păulești, cu actele 
de proprietate asupra terenurilor a-
gricole, o copie după actul de identi-
tate și extrasul de cont bancar.
Ca și anul trecut, când s-au impus 
primele măsuri de protecție  ca ur-
mare a declanșării pandemiei cu 
noul coronavirus, funcționarii de la 
registrul Agricol nu vor mai elibera 
adeverințele către fiecare solicitant 
și le vor transmite on-line, direct 
la APIA. ulterior, fiecare fermier va 
transmite electronic, pe adresa de 
e-mail ploiesti.prahova@apia.org.ro, 
cererea unică de plată.
După înregistrarea cererii, funcți-
onarii APIA vor contacta fermierii 
în vederea închiderii electronice a 
cererii și pentru programarea aces-
tora în vederea semnării cererii și 
declarațiilor atașate acesteia.

BANII VIN MAI deVreMe
Marea noutate este că subvențiile 
pot fi plătite în avans, cu până la 80% 
din sumă. 
Procedura este destul de simplă: 
fermierul care intenționează să ac-
ceseze credite în vederea finanțării 

activităților curente (Atenție! Sume-
le vor fi plătite numai de la insti-
tuțiile bancare și nebancare ce au 
încheiat convenții cu APIA pentru 
anul de angajament 2021) va solic-
ita APIA eliberarea unei adeverințe 
care să confirme că a depus cererea 
unică de plată pentru anul 2021 
pentru schema de plată unică pe 
suprafaţă, plata redistributivă, plata 
pentru practici agricole benefice 
pentru climă şi mediu și/sau pen-
tru măsurile de mediu şi climă, apoi 
se va prezenta cu acest document la 
instituția de credit. 
Valoarea creditului va fi de până la 
90% din suma înscrisă în adeverința 
cuvenită beneficiarului, banii ur-
mând să intre în contul fermieru-

lui mult mai devreme decât ter-
menul inițial asumat de Agenția 
de Plăți pentru Intervenţie pentru 
Agricultură - după 15 octombrie ac.
Potrivit Ministerului Agriculturii, im-
pactul bugetar este de aproximativ 
3,811 miliarde euro din Fondul Eu-
ropean de Garantare Agricolă (FEGA) 
și aproximativ 1 miliard euro din 
Fondul European pentru Agricultură 
și Dezvoltare rurală (FEADEr), fon-
duri alocate româniei pentru anii 
2021 și 2022, sume ce pot fi acce-
sate de circa 800.000 de beneficiari 
ai schemelor/măsurilor de sprijin. 
Pentru detalii, puteți contacta unul 
dintre specialiștii centrului APIA din 
Ploiești, la care este arondată comu-
na noastră - telefon 0244 510 111.

Subvenție APIA 2021:
CErErILE SE DEPuN ON-LINE

4 În perioada 1 martie - 15 mai 2021, 
fermierii din comuna noastră pot depune 

numai on-line Cererile Unice de Plată la Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA); 

4Registrul Agricol din cadrul Primăriei 
vine în sprijinul potenţialilor beneficiari şi 

va transmite electronic către APIA adeverinţa 
care certifică faptul că terenul agricol se află 

la dispoziţia celui care solicită subvenţia.
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Începând cu a doua decadă a lunii februarie, 
gospodarii care locuiesc la casă au obligația de 
a colecta selectiv frunzele şi resturile vegetale.  
Conform Legii nr. 181/2000, arderea acestor 
deșeuri biodegradabile în gospodării este 
considerată contravenție și se sancționează 
cu amendă  de la 400 la 800 de lei și pot ajunge 
pînă la 20.000 de lei în cazul firmelor!

Avem reguli noi în gospodării!
Păuleștenii care locuiesc la curte 
nu mai au voie să dea foc la frunze, 
crengi și alte resturi de vegetație!
Toate aceste deșeuri biodegradabile 
care provin din propriile gospodării 
trebuie să fie colectate și depozi-
tate (așa cum se colectează metalul, 
hârtia sau materialul plastic) în con-
tainere pentru compost sau să fie 
depuse în recipiente speciale pentru 
a fi ulterior colectate și transportate 
de un operator autorizat în acest tip 
de activități. „Este obligatorie colec-
tarea separată a deșeurilor biode-
gradabile destinate compostării/di-
gestiei anaerobe, inclusiv din ușă în 
ușă [...].
Persoanele fizice și juridice care ge-
nerează deșeuri biodegradabile au 
obligația să depună aceste deșeuri 

în spațiile indicate sau să le predea 
operatorilor autorizați pentru colec-
tarea lor” - se arată în textul Legii nr. 
181/2000, cunoscută și sub denu-
mirea de Legea Compostului, care a 
intrat în vigoare pe 20 februarie.

Primăria sprijină 
gestionarea deșeurilor 
biodegradabile
Colectarea și transportul deșeurilor 
biodegradabile nu se regăsesc ca ac-
tivități în contractul de salubrizare 
pe care păuleștenii îl au cu rOSAL 
GruP. Prin urmare, gestionarea res-
turilor vegetale se va face separat, 
fie prin utilizarea compostului ca 
îngrășământ natural pentru propri-
ile grădini, fie prin depozitarea în re-
cipiente speciale, deșeurile urmând 

să fie ridicate din gospodării de către 
un operator de salubritate autorizat.
una din companiile care asigură a-
cest tip de prestări servicii este și 
IGEOCLEAN SErV (date de contact 
- 0728 034 942), prețul perceput 
pentru preluarea deșeurilor vegetale 
fiind de 75 lei/mc, în timp ce trans-
portul este tarifat la 250 lei/cursă în 
limita a 50 de kilometri (pentru efici-
entizarea cheltuielilor, gospodarii își 
pot face programări astfel încât cos-
tul unui transport să fie împărțit). De 
asemenea, IGEOCLEAN SErV poate 
pune la dispoziția clienților și con-
tainere pentru o perioadă de 24 de 
ore.

Ce sunt deșeurile 
biodegradabile?
Biodeșeurile sunt deșeuri composta-
bile provenite din bucătarie, grădină, 
grajdul de animale ierbivore și co-
tețe de păsări de curte. 
În această categorie intră crengi și 
frunze uscate, iarbă/gazon, resturi 
de flori, resturi de fructe, legume, 
defecații de animale ierbivore și pă-
sări de curte. Se mai pot folosi coceni 
de porumb, coji de nuci și de alune, 
coji de ouă marunțite și fibre natu-
rale (lână, bumbac etc). 
Toate aceste deșeuri se pot trans-
forma în îngrășământ natural pentru 
ghivece cu flori, grădină sau livadă, 
în câteva săptămâni.

Din 20 februarie, arderea frunzelor 
și resturilor vegetale este interzisă



6    POVEŞTI DE VIAŢĂ

De la asistentă medicală, la pictoriţă de grădiniţă

InfoPĂuLEŞTI / februarie 2021

Pentru Monica Mihăilescu, jobul de 
la noua grădiniță este cel mai fru-
mos mod de a-și face meseria. „Vin 
dimineaţă cu plăcere la serviciu. Este 
plăcut că lucrez îndeaproape cu co-
pii, cu părinţi, îngrijitoare şi educa-
toare, şi pot să ofer sprijin cu privire 
la probleme de sănătate. 
Aici, suntem ca o familie tânără, în-
tr-o casă mare şi frumoasă, şi păşim 
pe acest drum cu încredere şi bucu-
rie. Timpul petrecut alaturi de copii 
reprezintă cel mai simplu mod prin 
care pot să-mi consolidez relaţia 
cu ei şi să mă asigur că se dezvoltă 
sănătos, într-un mediu armonios şi 
liniştit.”

Asistenta trebuie să fie 
prietena copiilor
Este o tânără simpatică, veselă şi 
responsabilă, care are grijă de copiii 
de  grădiniţă, din punct de vedere 
medical. 
Ca asistentă medicală, Monica are 
datoria de a face triajul micuţilor în 
fiecare dimineaţă, de a-i informa pe 
părinţi la primele semne de boală ale 
copiilor şi de a oferi primul ajutor în 
caz de nevoie. Nu în ultimul rând, îi 
învaţă pe micuţi regulile elementare 

de igienă, care îi ajută să ţină departe 
bacteriile şi virusurile.
Dar, la fel de important 
este să menţină o legătură 
permanentă cu părinţii, 
pentru că înţelege nevoia 
lor de a şti că îşi lasă co-
piii într-un mediu sigur, 
sănătos, cu supraveghere 
medicală la nevoie. Mai 
ales în perioada aceasta...
Acestea sunt responsa-
bilităţile postului. Dar, Mo-
nica este mai mult decât 
asistenta grădiniţei. 

Pereţii prind viaţă!
Clădirea nouă a fost dotată 
cu mobilier nou, colorat, 
atractiv pentru cei mici. 
Doamnele educatoare 
şi-au amenajat clasele, 
decorând pereţii cu lucări 

Postul de asistentă medicală într-o grădiniţă 
este o ocupaţie foarte frumoasă, 

dacă îţi plac copiii, te preocupă sănătatea 
şi starea lor de bine. 

Trebuie să ai abilităţi excelente de comunicare, 
să fii o persoană prietenoasă, cu o atitudine pozitivă, 

capabilă să dezvolţi relaţii bune cu copiii, 
să le câştigi încrederea.

ale celor mici, cu plaşe 
de lucru sau tablouri. 
Holurile mari şi lumi-
noase au rămas însă 
albe. Ca nişte pânze 
noi, pregătite să prindă 
viaţă...
Aşa le-a văzut şi asisten-
ta medicală a grădiniţei, 
care şi-a imaginat o 
lume colorată care să-i 
întâmpine pe cei mici 
încă de la intrare.
„Am început cu un de-
sen în cabinetul medi-
cal, tocmai ca să fac 

spaţiul mai primitor şi liniştitor. Am 
ales personaje de desene animate, 

Cu Minnie și Mickey Mouse,
copiii au uitat că au venit la doctor
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cunoscute bine de cei mici” - ne 
spune Monica. 
Apoi, pentru că talentul i-a fost a-
preciat, a primit provocarea de a 
picta şi holul de la intrare. „Acum 
am creionat tabloul şi urmează să-l 
colorez... Mă bucur că dimineaţa cei 
mici observă progresele desenului şi 
mă întreabă despre personaje...”
Picturi înfăţişând personaje îndră-
gite din desenele animate capătă 
încet viaţă în noua grădiniţă. Este 
doar primul pas. „Dacă va fi pe 
placul tuturor, mă gândesc că putem 
să continuăm şi în alte spaţii co-
mune ale grădiniţei, poate chiar să 
îi impicăm şi pe copii într-un proiect 
de pictură” - spune pictoriţa noastră.

De la Abu Dhabi, 
la Păuleşti
Monica Mihăilescu desenează de 
când se ştie. A avut la un moment 
dat de ales între o carieră artistică şi 
cea medicală. „Amândouă sunt pa-
siuni vechi... Deşi îmi place meseria 
aleasă şi o fac cu pasiune, uneori am 
simţit nevoia să mă întorc la pictură. 
Am făcut-o acasă, cu copiii mei, dar 
m-am oferit voluntar şi în alte pro-

iecte. Unul dintre 
ele a fost la spitalul 
unde am lucrat, în 
Abu Dhabi. 
Acolo, în spaţiul 
de aşteptare des-
tinat copiilor care 
veneau la clinica 
de stomatologie, 
atmosfera nu era 
mereu liniştită. 
Copiii se tem de 
necunoscut, de 
medic şi este foar-
te important ca 
la vârste mici să 
le creezi confortul 
emoţional necesar 
vizitelor în cabi-
netul stomatologului. Clinica în-
cerca apropierea de ei prin mici 
joculeţe sau uniforme colorate 
pe care cei mici le primeau. 
Am avut ideea transformării 
spaţiului într-unul decorat cu 
personajele lor preferate. Aşa a 
prins viaţă sala desenelor ani-
mate...”
Imaginile din Emirate le-a arătat 
şi colegilor de aici, de la Păuleşti, 

iar acordul lor pentru 
începerea picturii a im-
pulsionat-o pe Monica. 
Astăzi, ea lucrează pen-
tru transformarea unui 
spaţiu steril într-unul de 
basm. rezultatul va fi un 
spaţiu vesel, primitor şi 
plin de viaţă. 
Asistenta noastră, pa-
sionată de pictură încă 
din copilărie, consideră 
că face astfel un cadou 
pentru generaţiile de co-
pii care îşi încep educaţia 
în acest loc: „Grădiniţa 
este locul unde poveștile 
coboară din cărți. 
Scenele și personajele 
pictate pe pereți, în care  
cifrele și literele  îşi au 
locul lor, sunt îmbinate 

pentru a-i ajuta pe copii şi a deschide 
o uşă spre imaginaţia lor. Mă bucur 
la fel ca ei când le văd ochii mari 
urmărind desenele.” 
Au fost ani în care tânăra şi-a căutat 
destinul şi bunăstarea în străinătate, 
s-a transformat după cerinţele locu-
rilor de muncă pe care le-a avut şi 
a învăţat, alături de copiii săi, să se 
întoarcă la ce te împlineşte. 
Acum, din nou acasă, pare că des-
tinul a găsit-o pe ea. Alături de fa-
milia de acasă, noua sa familie de la 
grădiniţa din sat o întregeşte.
Zâmbetul continuu al Monicăi Mi-
hăilescu spune mai mult decât cu-
vintele. Într-o perioadă în care mulţi 
dintre noi ne evaluăm, în faţa unui 
nou început, asistenta medicală a 
grădiniţei a găsit cel mai frumos 
mod de a întoarce comunităţii senti-
mentul liniştitor de „acasă”.

Clinica de la Abu dhabi 
pictată de Monica
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„În sfârşit, ne putem strânge în braţe!”

Este exclamaţia unui „îngeraş” de la 
grupa mare, la întâlnirea cu colegii 
şi doamna educatoare. Este poate 
prima dată când clasa doamnei Banu 
este ca un furnicar. Toţi copiii vor-
besc, îşi caută caietele şi jucăriile de 
la grădi, se bucură că îşi văd colegii, 
sunt nerăbdători să povestească ce 
au făcut în ultimele luni...
„Această zi este chiar mai importantă 
decât 15 septembrie. Au fost luni 
grele... Deşi ne-am văzut on-line, 
nu am putut face activităţile cu care 
eram obişnuiţi, chiar dacă, să ştiţi, 
copiii mei sunt inventivi şi zilnic am 
descoperit noi moduri de a ne apro-
pia. Dar îmbrăţişările ne-au lipsit 
cel mai mult... şi mie, dar şi lor! Este 
o încercare prin care cu toţii am tre-
cut şi care, sper eu, să nu lase urmări 
nedorite în educaţia şi dezvoltarea 
copiilor noştri” - se destăinuie încet, 
ca să nu fie auzită de cei mici, edu-
catoarea.

AM TrECUT ProbA on-LinE
Pentru „îngeraşi”, pentru că la grupa 
mare colectivul era deja închegat, 
adaptarea la tabletă şi calculator a 
fost un joc. „Pe școala365, ne des-
curcăm foaaarte bine! Aşa spune 
Doamna! Am primit fişele şi mami 
le-a descărcat şi apoi am lucrat. Dar 
cel mai frumos este tot aici, în clasa 
noastră! Ai văzut ce parc avem?”
Da, pentru această vârstă, totul este 
un joc. Iar dacă adulţii au gestionat 
echilibrat, cu linişte, perioada în care 

socializarea s-a putut face doar în me-
diul virtual, şocul nu a fost prea mare. 
Odată întorşi în clasă, au revenit la 
obiceiurile de dinainte de pandemie, 
adaptate cerinţelor actuale. Aşezaţi 
frumos în semicerc, repetă literele şi 
cifrele, recită şi cântă. Nu lipseşte ni-
meni, iar dimineaţa este mai veselă 
ca înainte, poate pentru că ei au mai 
crescut, sau poate pentru că fiecare 
zi este acum mai plăcută...

PoVEşTiLE, LUMEA fErMECATă 
A CELor MiCi
La grupa mică, unde copiii doamnei 
Teodora Vechiu au doar trei anişori, 
activităţile sunt adaptate vârstei lor. 
„Deocamdată, ne reobişnuim cu 
programul - spune tânăra educa-
toare de la programul de dimineaţă. 
Pentru ei, scurta perioadă de la în-

ceputul anului a fost insuficientă 
pentru adaptare, iar sistarea cursu-
rilor a venit chiar când începusem să 
ne creem obişnuinţele de grădiniţă. 
Acum, ne reacomodăm cu orarul, cu 
colectivul... Jocul şi poveştile sunt 
cele mai bune „arme” ale noastre 
în lupta cu teama şi anxietatea pro-
vocate de despărţirea de mediul 
obşinuit şi de părinţi. Astăzi, avem 
întâlnire cu Prâslea cel voinic...”
A fost parcă semnalul pentru pri-
chindei! Au luat repede scăunelele 
şi s-au apropiat de Doamna. Intră 
acum într-o lume fermecată! Până 
la masa de prânz, sunt ocupaţi cu 
zmeii, zgripţuroaica, împăratul şi fe-
ciorul cel viteaz...
Viaţa se întoarce, încet, la normal. O 
normalitate pe care acum ştim să o 
preţuim... 

Clădirea nouă a grădiniţei cu program prelungit 
din Păuleşti este, în sfârşit, plină de viaţă! 

Chiar dacă vremea nu a permis finalizarea 
lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi, 

parcul de joacă este primul loc în care copiii 
vor să se oprească dimineaţa. Apoi, la terminarea 
programului, tot la leagăne şi tobogane se întorc. 

„Este frig afară încă şi activităţile afară sunt 
mai puţine”, ne spune doamna Niculina Banu. 

Dar, acum că vremea se va încălzi, 
abia aşteptăm să facem ore şi afară, 

pentru că acum avem spaţii frumos amenajate”.
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Clădirea nouă a grădiniţei cu program prelungit 
din Păuleşti este, în sfârşit, plină de viaţă! 

Chiar dacă vremea nu a permis finalizarea 
lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi, 

parcul de joacă este primul loc în care copiii 
vor să se oprească dimineaţa. Apoi, la terminarea 
programului, tot la leagăne şi tobogane se întorc. 

„Este frig afară încă şi activităţile afară sunt 
mai puţine”, ne spune doamna Niculina Banu. 

Dar, acum că vremea se va încălzi, 
abia aşteptăm să facem ore şi afară, 

pentru că acum avem spaţii frumos amenajate”.

Impozitul pe imobilele cu destinație mixtă 
nu va mai fi impus și calculat pe baza 
unui raport de expertiză, 
acesta fiind înlocuit 
cu o declarație pe proprie răspundere.
Dacă la adresa unui imobil aflat în proprietatea unei per-
soane fizice este înregistrat și sediul unei firme, iar chel-
tuielile cu utilitățile revin, conform contractului și conform 
situației de fapt, în sarcina societății comerciale, atunci 
impozitul clădirii se calculează ca și când clădirea este 
utilizată în scop nerezidențial.

În situația în care în imobil se desfășoară activități mixte, 
respectiv rezidențiale (locuința de domiciliu), cât și eco-
nomice (nerezidențiale - sediu de firmă), încadrarea 
impozitării acelei clădiri este determinată de delimitarea 
spațiului care este folosit în scopuri rezidențiale, repectiv 
nerezidențiale. 
Dacă suprafețele utilizate ca sediu de firmă nu sunt de-
limitate prin contract între proprietar-persoană fizică și 
agentul economic, atunci conform art. 459 din Codul Fis-
cal, impozitul este determinat de cine plătește utilitățile 
înregistrate la respectiva clădire. Dacă utilitățile sunt 
plătite de către proprietar, atunci clădirea este impozitată 
în regim rezidențial, iar dacă sunt plătite de către per-
soana juridică, atunci clădirea este impozitată în regim 
nerezidențial. 
Atunci când suprafețele sunt delimitate contractual, cu 

Ai sediu de firmă acasă, 
nu uita să depui declarația 

scop mixt (spre exemplu, în camerele de la parter este 
sediul de firmă, iar la etaj se locuiește), determinarea im-
pozitului se făcea prin depunerea la autoritatea locală 
(Serviciul Impozite și taxe locale din cadrul Primăriei 
Păulești) a unui raport de evaluare al unui evaluator au-
torizat de către ANEVAr, document ce trebuie refăcut și 
redepus la fiecare 5 ani. 
Din acest an, ca măsură pentru încurajarea activității 
antreprenoriale, înlăturarea birocrației și clarificarea 
legislației existente, legislația prevede ca imobilele să 
poată fi încadrate ca fiind ”clădiri cu destinație mixtă” 
fără a fi nevoie de documentație cadastrală și fără întoc-
mirea unui raport de evaluare la fiecare 5 ani. 
În acest caz, suprafața folosită va fi indicată prin de-
clarație pe propria răspundere până în data de 15 
martie ac, cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu 
fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoara ac-
tivitatea economică, prevede noua lege. ”nedepunerea 

declarației va avea ca efect o 
majorare a impozitului, prin 
aplicarea unei cote de 0,3 la 
sută asupra valorii imozabile. 
Practic, valoarea impozitului 
se dublează” - atrage atenția 
Daniel Dincă, șeful Serviciului 
Impozite și taxe locale din 
cadrul Primăriei Păulești.
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TiChETUL PEnTrU GrăDiniţă 
şi-A DUbLAT VALoArEA
Din acest an, valoarea tichetelor so-
ciale pentru grădiniță s-a dublat, 
ajungând la 100 de lei/lună. 
Condițiile de eligibilitate s-au modi-
ficat și ele, tichetele putând fi pri-
mite de toate familiile care au copii 
la grădiniță și care primesc alocație 
pentru susținerea familiei.
S-au schimbat şi condițiile de eligi-
bilitate a copiilor. Pragul de venit 
pe familie a fost indexat la 530 lei/
membru şi pot cere şi primi tichete 
toți copiii din familii care primesc 
alocația pentru susținerea familiei, 
nu doar cei din familii care primesc 
venitul minim garantat. Dacă până 
acum, valoarea tichetului era de 50 

de lei, de la 1 ianuarie aceasta este 
de 100 de lei/lună. Cei care doresc să 
beneficieze de tichetul social lunar 
trebuie să facă dovada că au copilul 
înscris la grădiniţă, iar acesta trebuie 
să fie prezent în fiecare zi. În cazul 

Două suflete mari dăruiesc speranţă

Dacă nu aţi avut niciodată nevoie de serviciul de asistenţă socială 
al Primăriei Păuleşti, probabil nu le-aţi cunoscut pe cele două doamne 
care au transformat asistenţa socială dintr-un sistem birocratic şi 
restrictiv bugetar, într-o dorinţă de a ajuta. 
olguţa deaconu şi Cătălina Ionescu sunt două femei care au avut 
binecuvântarea să-şi găsească locul potrivit. Dăruiesc speranţă, zâmbet, 
implicându-se dincolo de atribuţiile şi timpul pe care postul le impune, 
în fiecare dintre situaţiile sociale de care se ocupă. Această perioadă 
a venit cu provocări, dar le-a întărit în dorinţa de a face bine, căutând zilnic 
metode noi de a fi aproape de oameni aflaţi în nevoie.
Luna aceasta, atenţia le-a fost îndreptată spre persoane bolnave, 
fără venituri şi care, din păcate, nu mai au aparţinători care să îi susţină. 
Alături de oameni din comunitate care au auzit strigătul de ajutor, 
au putut să igienizeze spaţiile de locuit, să ceară şi să ofere asistenţă 
medicală de specialitate, să întocmească diferite documentaţii 
care să îi ajute pe aceşti oameni să primească susţinere.
recunoştinţa celor ajutaţi le este suficientă lor şi oamenilor care au ales 
să li se alăture în demersurile lor.

unor situaţii medicale, scutirea se va 
face prin adeverinţă de la medicul de 
familie.
Stimulentul educaţional pentru pre-
şcolari poate fi folosit pentru cum-
părarea de alimente.

PErSoAnELE nEDEPLASAbiLE 
SE Vor VACCinA ACASă
Funcţionarii Serviciului Asistenţă 
socială din cadrul Primăriei Păuleşti 
vin în sprijinul persoanelor nedepla-
sabile, membrii familiilor acestora şi, 
acolo unde este cazul, a asistenţilor 
personali. Având acordul verbal al 
beneficiarilor şi al medicilor de fami-
lie, au întocmit o situaţie cu cele 42 
de persoane care se pot vaccina în 
această etapă împotriva covid.

Centrul de coordonare şi conducere 
a intervenţiei Prahova, prin Nucleul 
de vaccinare, a făcut programarea 
în platforma dedicată şi va anunţa 
persoanele înscrise în lista făcută la 
nivel local despre data şi ora la care 
echipele mobile medicale se vor 
deplasa la domiciliul celor care nu 
se pot deplasa pentru a face prima 
doză şi, mai apoi, rapelul vaccinului 
anticovid. 
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uniunea Europeană ia în considerare 
utilizarea dovezii de vaccinare Covid-19 
ca „paşaport de vaccinare”, 
o idee susținută de unele state 
cu venituri importante din turism, însă 
respinsă de alte țări, din cauza discriminării.

Pe măsură ce vaccinarea avansează, 
mai repede sau mai lent, țările mem-
bre ale uniunii Europene au început 
dezbaterea despre un certificat care 
să ateste că ai fost vaccinat și, ca a-
tare, că poți călători din nou liber. 
Dar, cum rămâne cu cei nevaccinați 
nu pentru că nu vor, ci pentru că nu 
le-a venit rândul? Cum va evita uE 
critica de a acorda drepturi diferite 
cetățenilor săi?
Țări precum Spania și Grecia, în care 
turismul a fost grav afectat de pan-
demie anul trecut (pierderile se ridi-
că la peste 120 de miliarde de euro!), 
au luat deja o decizie: pentru străinii 
care posedă un certificat de vacci-
nare, frontierele sunt deschise larg, 
nu se impune carantina și nici testele 
cu valabilitate de 24-48 de ore, nu 
vor sta la coadă la graniță și vor avea 
un „tratament” preferențial.
Alte state uE, precum Suedia și Da-

nemarca, vor să introducă paşaportul 
de vaccinare (digital) pentru a facili-
ta libertatea de mișcare la ei în țară, 
propriilor cetățeni. Cu acest docu-
ment se va putea intra fără restricții 
la competiții sportive sau la eveni-
mente culturale, ori vei putea servi 
masa la un restaurant cu familia sau 
prietenii, dacă și ei au pașaport.
Și vecinii maghiari au introdus „car-
dul de vaccinare”, cu deosebirea că 
acesta va fi acordat nu doar persoa-
nelor care s-au vaccinat, ci și acelora 
care au trecut prin infecție și sunt 
protejați de anticorpi. unul din avan-
taje este că măsurile de restricție, de 
exemplu interdicția de ieșire din ca-
să după ora 20.00, nu se mai aplică.
Primii care au pus în discuție „pa-
șaportul de vaccinare” au fost însă 
israelienii. După ce a reușit perfor-
manța de a vaccina un sfert din 
populație (!), guvernul de la Ierusa-

lim a pus în circulație „pașaportul 
verde”. Acest document îți permite 
să călătorești și să nu mai stai în 
carantină după ce ai revenit în țară, 
să participi la activități sportive, cul-
turale și alte evenimente sociale, dar 
după ridicarea restricțiilor. 
Sunt discuții (neoficiale) care vizează 
și impunerea unor măsuri mai dure 
persoanelor care nu vor să se vac-
cineze. Libertatea lor de mișcare ar 
urma să fie serios îngrădită și limitată 
doar la accesul în magazinele ali-
mentare și în farmacii!

În românia, vaccinul 
te scapă de carantină
Vestea bună pentru români este că 
nu se mai impune carantina în cazul 
persoanelor vaccinate. Pașaportul 
de vaccinare rămâne totuși un su-
biect... complicat. un astfel de act ar 
funcționa ca o „asigurare” nu numai 
pentru cei care doresc să-și petreacă 
vacanțele în străinătate, dar și pentru 
cei care muncesc în altă țară. 
Pentru alți români - și nu puțini - 
„pașaportul covid” echivalează cu un 
„atac” la drepturile omului, la libera 
circulație și dreptul de ședere în uE, 
chiar dacă în legislația uE există și 
excepții, când poți impune restricții, 
și una dintre acestea este tocmai 
sănătatea publică (pandemia). Deo-
camdată, românia a declarat oficial 
că nu e de acord cu impunerea în uE 
a unor certificate în baza cărora cei 
vaccinați să poată călători. Dar regu-
lile se pot schimba de la o zi la alta...

Vaccinul anti-Covid 19, pașaport 
spre libertate?



Cu toate aceste temeri și angoase, pe 8 februarie, am 
văzut profesori și copii fericiți. Ca în prima zi de școală, 
înainte de pandemie! 
Elevi bucuroși că își revăd colegii și prietenii, profesori cu 
un zâmbet pe buze, care se vedea dincolo de masca de 
protecție, pentru că s-au redeschis școlile și că au ieșit 
din „izolare”. „Am scăpat de on-line, suntem în scenariul 
verde, sper din toată inima să rămânem așa...” - ne-a de-
clarat dl Ovidiu rădulescu, directorul Școlii „Toma T. So-
colescu”. 
Da, toată lumea dorește să revenim la normal! Experiența 
on-line, în afara confortului de acasă, și-a arătat limitele. 
„Într-un fel interacționezi în mediul on-line, când elevul 
este mai pasiv și nu se implică la ore, altfel în sala de 
clasă, când ești mult mai motivat. Predarea și exercițiile 
sunt înțelese mai bine la tablă decât pe tabletă... Și da, 
avem multă materie de recuperat” - este concluzia pro-
fesorului rădulescu. 
Mai ales la clasa a VIII-a, unde elevii simt deja presiunea 
examenelor de admitere la liceu, din vară. Pe ei îi spe-
rie și măsurile de protecție. „Dacă fac temperatură în 
dimineața examenului și nu sunt primit în sală?” - spune 
unul dintre elevi, pentru care baremul de 37,3 grade 

Celsius este mai stresant decât proba de la evaluarea 
națională.
Pentru cei mai mici dintre școlari - cei de la grupa pre-
gătitoare - atmosfera este mult mai destinsă. „Steluțele” 
de la clasa dnei învățătoare Corina Cireșanu se pregătesc 
să întâmpine primăvara conform tradiției. Le-a plăcut 
atât de mult lecția despre Dragobete, încât au rugat-o pe 
doamna să-l sărbătorească pe fiul Babei Dochia, a doua 
zi, pe 25 februarie. 

Din 3 MArTiE, ProfESorii 
inTră În CAMPAniA DE iMUniZArE
Chiar dacă majoritatea oamenilor de la catedră și-au 
însușit „lecția pandemiei” și măsurile de protecție, era 
de dorit ca, în vacanța de iarnă, toate cadrele didactice 
să poată beneficia de vaccinul împotriva coronaviru-
sului. Cum însă cantitățile de vaccin sunt insuficiente, 
programările au fost... „reprogramate”. 
Astfel, pentru cadrele didactice din comuna noastră, 
campania de vaccinare va începe pe 3 martie. Chiar și cu 
această întârziere, Păuleștiul este un caz fericit, dacă ne 
raportăm la multe alte instituții de învățământ din me-
diul rural, unde vaccinul ar putea ajunge abia în vacanța 
de vară!
Da, avem un an școlar neobișnuit și provocator pentru 
noi toți, dar la fel se anunță și anul de învățământ 2021-
2022, ale cărui „teme” se pregătesc încă de acum. „Din 
martie, vom începe înscrierile pentru grădiniță și clasele 
pregătitoare - mai spune directorul. Probabil, o serie de 
activități pe care le desfășuram anii trecuți - și mă refer 
aici în primul rând la Ziua Porților Deschise, când invi-
tam părinții și copiii înscriși la clasa „0” să viziteze școala 
- nu vor mai fi organizate din rațiuni de sănătate publică. 
noi așteptăm precizări de la minister. Ce pot să-i asigur 
însă pe părinți, este că vom face tot ceea ce depinde de 
noi pentru a fi bine.”

Fără on-line, dar cu emoții 
și zâmbete sub mască...

Semestrul doi a început la Păulești 
ca peste tot în țară. 
Cu teama părinților ca nu cumva
 copilul lor să se infecteze 
în clasă cu noul virus. 
Cu stresul profesorilor, care riscă 
atât sănătatea lor și a familiilor, 
cât și a copiilor prezenți la ore.
Cu nesiguranța elevilor 
din anii terminali în privința 
tematicii, organizării și desfășurării 
examenelor din vară...


