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PRINCIPALELE OBIECTIVE
DIN COMUNA P{UCA
realizate între 1992 – 2010
- un raport pentru comunitatea localã Acum la începutul anului 2011, se
cuvine a asigura comunitatea localã cã
administraþia publicã din comuna Pãuca
va continua activitatea din ultimele douã
decenii, proiectele trebuind sã contribuie
la dezvoltarea durabilã a acestor locuri.
Iar o privire peste toþi aceºti ani este
necesarã pentru a vedea ce am fãcut ºi a
evalua împreunã paºii pe care trebuie sãi mai facem, în anii ce urmeazã:
1996 – 1998, Introducerea gazului
metan în comuna Pãuca, respectiv în cele
4 sate componente ale comunei Pãuca
(Broºteni, Bogatu-Român, Pãuca ºi
Presaca), constând din 17 km conductã
de aducþiune, 4 SRM-uri, 25 km conductã
de distribuþie în cele 4 sate ale comunei
Pãuca;
Anul 2000, Balastare ºi

modernizare strãzi în comuna Pãuca,
satele Broºteni ºi Presaca, cu fonduri de
la Fondul Român de Dezvoltare Socialã,
precum ºi contribuþia proprie în procent
de 10% din valoarea lucrãrii.
2000 – 2001, Modernizare cãmine
culturale, plus dotare materialã, în toate
cele 4 sate ale comunei Pãuca (Pãuca,
Broºteni, Bogatu-Român ºi Presaca), cu
fonduri provenite din bugetul local;
- Modernizare local pentru Cabinet
medicinã de familie ºi locuinþã pentru
medic în Pãuca, precum ºi local pentru
cabinet stomatologic Pãuca, cu fonduri
provenite din bugetul local ºi prin
contribuþia Asociaþiei ,,Papageno” din
Elveþia.
(continuare în pagina 8)

P[uca – Capital[ Cultural[ a
|[rii Seca`elor

Cyan Magenta Yellow Black

Sâmbãtã, 29 ianuarie 2011, Pãuca va fi
gazda ediþiei a XIX-a a festivalului „Datinã
strãbunã pe Secaºe” – singurul festival
interjudeþean organizat prin rotaþie de
judeþele Sibiu ºi Alba.
Dacã prima ediþie a fost la Roºia de Secaº
(în 1972), iar a doua la ªpring (1984),
festivalul a fost reluat, prin organizarea unei
noi ediþii la ªpring (în 1996), de atunci, fiind
organizat an de an, devenind o tradiþie pentru



comunele din Þara Secaºelor. Seria de
manifestãri consemneazã ediþiile de la Roºia
de Secaº -1997, Doºtat -1998, Ohaba ºi Doºtat
în 1999, ªpring -2000, Roºia de Secaº -2001,
Doºtat -2002, Pãuca -2003, Alãmor -2004,
Miercurea Sibiului-2005, ªpring-2006, Apoldu
de Jos-2007, Roºia de Secaº-2008, Alãmor 2009, Cergãu – 2010. Astfel, la ediþia din 2011
gazda manifestãrilor este, din nou, Pãuca
(dupã 2003),
(continuare în pagina 8)

Remember P[uca – 700
Ecourile sãrbãtorilor organizate în 12 noiembrie 2009 nu s-au stins. Puþine localitãþi
din judeþul Sibiu se pot mândri cu un blazon încãrcat de istorie, de împliniri ºi, de ce sã
nu recunoaºtem, de planuri de viitor.
Dacã în 1309, greavul
Pouka ºi fii sãi lasã numele
localitãþii pe care o conducea,
acesta fiind moºtenit peste
secole, tot aºa comunitatea
prezentã a ºtiut sã scrie pagini
de istorie localã lãsând
urmaºilor o infrastructura
edilitarã de excepþie. Puþine
comune din judeþ ºi chiar din
þarã se pot mândri cu o
infrastructurã
ºcolarã
modernizatã, toate imobilele
ºcolare având dotãri de nivel
european. Dar mai presus de
orice, puþine localitãþi au un
sediu administrativ atât de
modern ºi frumos, comparabil
cu al marilor municipii din
România.
Un sediu nou, care a fost inaugurat odatã cu împlinirea a ºapte secole de la atestarea
documentarã a localitãþii, sãrbãtoare memorabilã pentru destinul comunei la care au
þinut sã participe toate oficialitãþile judeþului Sibiu. Pentru a consemna evenimentul trebuie
amintit cã programul manifestãrilor a debutat cu slujba religioasã la Biserica Ortodoxã
din Pãuca ºi un TE DEUM
oficiat de IPS mitropolitul
Ardealului dr. Laurenþiu Streza,
urmat de depunerea de coroane
la Monumentul Eroilor din
Pãuca.
Noul sediul al Consiliului
Local ºi Primãriei Pãuca, a fost
inaugurat de prefectul
Constantin Trihenea, primarul
Nicolae Dancu ºi preºedintele
CJS Martin Bottesch, în
prezenþa întregii comunitãþi ºi
a invitaþilor. Simpozionul „Pãuca, 700 de ani de atestare documentarã, 1309 – 2009” a
fost un bun prilej pentru invitaþi de a cunoaºte crâmpeie din istoria, tradiþiile, specificul
ºi personalitãþile comunei. Au prezentat alocuþiuni Alexiu Tatu, directorul Arhivelor
Statului Sibiu, lector univ. dr. Eugen Strãuþiu, autorul volumului “Þara Secaºelor. Istorie.
Culturã. Personalitãþi” ºi prof. Nicolae Damian, din localitate.
Momentele de mare sãrbãtoare aniversarã au fost desãvârºite de înmânarea de diplome
de cetãþean de onoare ºi diplome de excelenþã de cãtre primarul comunei Pãuca Nicolae
Dancu. Astfel s-a acordat Diploma de Cetãþean de Onoare al comunei Pãuca distinselor
personalitãþi: - Edouard Dupetipré, reprezentant al comunei franceze La Guerche De
Bretagne, înfrãþitã cu Pãuca, Nicolae Damian, fost director al ªcolii Generale din Pãuca,
(continuare în pagina 8)
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România
Judeþul Sibiu
Consiliul Local al Comunei Pãuca

Hotãrârea nr. 67/2010

Hotãrârea nr. 53/2009

privind impozitele ºi taxele locale pentru anul 2011

privind modificarea cuantumului taxei de închiriere a sãlii
cãminelor culturale din comuna Pãuca pe anul 2010 (extras)

Consiliul Local al comunei Pãuca, judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþã ordinarã la data de 8
decembrie 2010,
Având în vedere raportul primarului comunei Pãuca cu privire la stabilirea impozitelor ºi
taxelor locale pe anul 2011,
Þinând seama de necesitãþile de creºtere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru
anul 2011 – în scopul asigurãrii finanþãrii cheltuielilor publice locale,
Vãzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în conformitate cu:
- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeanã a Autonomie Locale, adoptatã la Strasbourg,
la 15 octombrie 1985 ºi ratificatã prin Legea nr. 199/1997,
- Art. 27 ºi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum
ºi cele aduse prin Legea nr. 343/2006 ºi H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 privind Codul Fiscal cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ale OUG nr. 59/2010;
- H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele ºi taxele
locale ºi alte taxe asimilate acestora, precum ºi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010,
În temeiul art. 36, alin. 1 ºi 2 lit. „b”, alin 4, lit. „c”, art. 45, alin. 1 ºi art. 115, alin 1, lit.
„b” din Legea nr. 215/2001- privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare,
Hotãrãºte:
Art. 1. – Se stabilesc impozitele ºi taxele locale pentru anul 2011, conform anexei, ce
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se însãrcineazã
primarul, viceprimarul comunei Pãuca ºi compartimentul financiar – contabil din cadrul
Primãriei comunei Pãuca.
Art. 3 – Prezenta hotãrâre va fi adusã la cunoºtinþã publicã, prin afiºare la sediul Consiliului
Local al comunei Pãuca, judeþul Sibiu, prin grija secretarului comunei.
Art. 4 – Hotãrârea nr. 31/24.06.2010 – a Consiliului Local al comunei Pãuca, având ca
obiect aceiaºi reglementare, se abrogã.
Adoptatã, în Pãuca, la 8 decembrie 2010
Preºedinte de ºedinþã
Contrasemneazã Secretar
Gusan Vasile
Natea Petru

Comuna P[uca – Informa\ii utile
Comuna Pãuca este situatã în nord-vestul
judeþului Sibiu, la graniþa cu judeþul Alba, în
podiºul Tîrnavelor ºi în bazinul hidrografic al
Secaºului Mic. Dupã reorganizarea
administrativ teritorialã din 1968, comuna
Pãuca are în componenþa sa un numãr de
patru sate: Pãuca, Bogatu-Român (DC 76) ,
Broºteni (DC 76) ºi Presaca (DC75).
Comuna se învecineazã cu:
- comuna Roºia de Secaº - judeþul Alba –
la nord ºi vest,
- comunele Cenade (judeþul Alba) ºi
Loamneº (judeþ Sibiu) la est,
- comunele Ludoº (judeþ sibiu) ºi Doºtat
(judeþul Alba) la sud,
fiind strãbãtutã de drumul judeþean DJ
107B Slimnic – Sîntimbru, accesul comunei
putând fi ºi pe DJ 106 C Miercurea Sibiului –
Apoldu de Jos – Ludoº – Gusu.
Numãrul total de clãdiri existente pe raza
comunei este de 960 (în 2002), din care în:
- Pãuca –clãdiri total 344, din care 239
de gospodãrii cu 351 de locuinþe (având 859

camere)
- Bogatu Român - clãdiri total 258, din
care 220 de gospodãrii cu 258 de locuinþe
(având 644 camere)
- Broºteni –clãdiri total 169, din care 142
de gospodãrii cu 169 de locuinþe (având 415
camere)
- Presaca – clãdiri total 189, din care 169
de gospodãrii cu 189 de locuinþe (având 524
camere)
Suprafaþa totalã a comunei este de 7.365
ha, din care 419 ha în intravilan ºi 6946 ha în
extravilan.
Structura pe localitãþi a suprafeþelor este
urmãtoarea:
- satul Pãuca are o suprafaþã totalã de
2571 ha, din care 157 ha în intravilan;
- satul Broºteni are suprafaþa totalã de
1098 ha, din care 88 ha intravilan
- satul Bogatu Român are suprafaþa totalã
de 2175 ha, din care 105 ha în intravilan
- satul Presaca are suprafaþa totalã de
1521 ha, din care 69 ha în intravilan.

Consiliul Local al comunei Pãuca, judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþã extraordinarã la data
de 29 octombrie 2009,
Având în vedere:
- referatul înregistrat sub nr. 2250/2810.2009 – întocmit de cãtre viceprimarul comunei
Pãuca, prin care se propune majorarea cuantumului taxei de închiriere a sãlii cãminelor
culturale pentru diverse ocazii (nunþi, baluri, botezuri, pomeni, etc. ) pe anul 2010
- avizul comisiei de specialitate;
În baza prevederilor art. 282 din Legea 571/2003 – Codul fiscal, precum ºi cele ale Legii
nr. 273/2006 – privind finanþele publice locale,
În temeiul dispoziþiilor art. 36, alin 4, lit. „c”, ale art. 45, alin. 1 ºi art. 115, alin 1, lit. „b”
din Legea nr. 215/2001- privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Hotãrãºte:
Art. 1. – Începând cu data de 1.01.2010- se modificã taxa de închiriere a sãlii cãminelor
culturale din comuna Pãuca pentru diverse ocazii (nunþi, botezuri, baluri, pomeni, etc.)
cuantumul acesteia fiind cel stabilit în tabelul de mai jos:
Localitatea: Pãuca, Bogatu-Român, Broºteni, Presaca Taxa pentru nunþi 1000 (lei)
Taxa pentru baluri 400 (lei) taxa pentru pomeni 200 (lei) taxa pentru botezuri 300
(lei)
(2) La taxa de închiriere a sãlii cãminului cultural pentru diverse ocazii se adaugã
contravaloarea energiei electrice consumate ºi a gazului metan consumat pe perioada cât a
fost închiriatã sala pentru nunþi, pomeni, bal, etc.
Art. 2 – Pentru acoperirea unor pagube produse clãdirii cãminului cultural, mobilierului
sau bunurilor din dotarea acestuia, în timpul desfãºurãrii activitãþilor pentru care a fost
închiriatã sala cãminului cultural se va percepe o garanþie în sumã de 500 lei pentru nunþi, în
sumã de 300 lei pentru baluri ºi în sumã de 100 lei pentru botezuri ºi pomeni. Garanþia se
restituie persoanei care a închiriat sala cãminului cultural în cazul în care nu se produc pagube
materiale, la încheierea procesului verbal de predare/primire a sãlii respective.
În cazul existenþei unor pagube materiale se stabileºte un termen de 10 zile pentru
recuperarea acestora de la persoana care a închiriat sala cãminului cultural, iar în caz contrar
se va emite decizie de imputare în sarcina persoanei (persoanelor) vinovate.
Art. 3. Formaþiile artistice din alte localitãþi care prezintã spectacole artistice în cadrul
cãminelor culturale de pe raza comunei Pãuca vor achita o indemnizaþie de 15% din suma
încasatã în urma vânzãrii biletelor de spectacol, reprezentând contravaloarea chiriei pentru
utilizarea sãlii cãminului cultural.
Art.5. Viceprimarul comunei Pãuca ºi referentul – contabil din cadru aparatului propriu
al Consiliului Local al comunei Pãuca se încredinþeazã cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotãrâri.
Adoptatã, în Pãuca, la 29 octombrie 2009
Preºedinte de ºedinþã
Contrasemneazã Secretar
David Valer
Natea Petru

În totalul suprafeþelor 3790 ha sunt
terenuri arabile, 1316 ha pãºuni, 757 ha
fâneþe, 13 ha vii, 229 ha alte terenuri
neagricole, 717 ha pãduri ºi alte terenuri cu
vegetaþie forestierã, 28 ha ape ºi bãlþi, 130 ha
drumuri ºi 385 ha - alte suprafeþe.
Populaþia comunei, în 2002, era de 2226
locuitori, din care: 705 în Pãuca, 616 în Bogatu
Român, 408 în Broºteni ºi 497 în Presaca. O
situaþie de evidenþã a populaþiei, din 2008,
evidenþiazã structura pe vârste a populaþiei
tinere din comunã, care este promiþãtoare:
- între 0-4 ani: 118 copii
- între 5-9 ani: 157 copii
- între 10-14 ani: 122 copii
- între 15-19 ani: 122 tineri,
un total de 519 copii, ceea ce reprezintã

aprox. 23% din populaþia comunei (în 2002)
Tot în 2008, din totalul populaþiei stabile:
2032 erau români, 33 germani ºi 89 de romi,
structura populaþiei pe religii fiind majoritar
ortodoxã: 1956 ortodocºi, 1 catolic, 5 grecocatolici, 33 evanghelici ºi 159- alte religii.
Comuna Pãuca se prezintã ca o comunã
ce se integreazã rapid în structura
comunitãþilor locale europene, având o
administraþie competentã, deschisã ºi
transparentã, cu un portofoliu mare de
proiecte de modernizare a infrastructurii
edilitare.
LA MULÞI ANI COMUNEI PÃUCA!
LA MULÞI ANI COMUNITÃÞIILOR
LOCALE!

GAZETA de P{UCA
Economia Comunei P[uca –
CENTRU DE ASISTEN|{ ~I
Comunitatea de afaceri local[

2011

Prezentãm mai jos lista societãþilor
comerciale, asociaþiilor familiale ºi
persoanelor fizice ce-ºi desfãºoarã activitatea
economicã în comuna Pãuca. Un numãr de 28
de persoane juridice legal (2010) situaþie ce
reflectã realitatea constituirii unui mic sector
de întreprinderi mici cu un profil diversificat,
de la producþie de bunuri, comerþ pânã la
prestãri servicii. Sectorul activitãþilor de
turism nu este dezvoltat, o situaþie ce
caracterizeazã majoritatea localitãþilor din
Þara Secaºelor, o oportunitate pe care oamenii
de afaceri locali dar ºi din alte pãrþi ar putea
sã o valorifice, având în vedere potenþialul
turistic al acestor meleaguri.
În satul Pãuca:
1. S.C. Super Com SRL – Pãuca 24, patron
Sorici Elisabeta – magazin mixt
2. S.C. Karen Com SRL – Pãuca 172,
patron Cinezan Victoria – magazin mixt
3. S.C. Tyrom SA – Punct colectare lapte,
Pãuca 290
4. S.C. Agrirom SRL – Pãuca nr. 260 –
fermã pentru porci ºi pentru cultura mare
5. SC Alferma SRL – Pãuca 312 A, fermã
pentru porci ºi cultura mare
6. P.F. Micu Lucica – Pãuca 389, magazin
mixt
7. P.F. Berea Ioan – Pãuca 143, prestãri
servicii tinichigerie
8. P.F. Gligor Gheorghe – Pãuca 195,
construcþii debitat lemn
9. P.F. Hauptkorn Ioan – Pãuca 290,
lucrãri de zidãrie
În satul Presaca:
1. Comsumcoop Miercurea Sibiului –
magazin mixt
2. SC Karen Com SRL – Presaca 113,

magazin mixt patron Cinezan Victoria
3. P.F. Joarzã Maria – Presaca 112,
magazin mixt
În satul Bogatu Român:
1. S.C. Bia Trading SRL – Bogatu Român
7, patron Bunea Nicolae, magazin ºi bar
2. S.C. Klaus Com SRL – Bogatu Român
246, patron Sinea Gheorghe, magazin
3. S.C. Data Com SRL – Bogatu Român
129, patron Dancu Ioan, magazin
4. S.C. Dani Vlad SRL – Bogatu Român,
62, magazin ºi bar
5. S.C. Favorit Agro SRL – Bogatu
Român 63, cultivarea terenului
6. S.C. Agro Kop SRL – Bogatu Român,
cultivarea terenului
7. Întreprindere Individualã Manta T.
Marius – Bogatu Român 114, magazin mixt
8. P.F. Prodea Maria – Bogatu Român
238, magazin mixt
9. A.F. ªoaitã Nicolae – Bogatu Român
155, atelier dulgherie
10. A.F. Moara lui Brie – Bogatu Român
122, morar: Popa Ioan
11. P.F. Cinãzan Nicolae – Bogatu
Român 102, cazan de rachiu
12. A.F Prodea Ioan – Bogatu Român
173, lucrãri de excavaþii
În satul Broºteni:
1. S.C. Karen Com SRL – Broºteni 158,
magazin mixt
2. S.C. Agrovelila SRL – Broºteni,
cultivarea pãmântului
3. A.F. Banciu Vasile – Broºteni 23,
magazin mixt
4. A.F. Daju Iosif-Ioan – Broºteni 30,
moara Broºteni

RECENS{MÂNTUL
AGRICOL
LA
FINAL
- în octombrie urmeazã recensãmântul populaþiei ºi a locuinþelor În perioada decembrie 2010 - ianuarie
2011, are loc Recensãmântul General
Agricol 2010, în România.
În comuna Pãuca recensãmântul este
aproape de final, activitatea fiind desfãºuratã
de o comisie a primãriei. Componenþa
nominalã a Comisiei comunale pentru
Recensãmântul general agricol din
comuna Pãuca, în anul 2010, este
urmãtoarea:
- preºedinte, primarul Niculae
Dancu
- vicepreºedinte, secretarul Petru
Natea
- membrii: agentul agricol - Vezan
Ioan , ing. Valer David (agronom la
Camera Agricolã Pãuca), viceprimarul
comunei Pãuca Vasile Gusan
Echipa care efectueazã în teren
recensãmântul general agricol din comuna
Pãuca este compusã din:
- Natea Petru – secretar al comunei
Pãuca, coordonator R.G.A. Pãuca,
- David Valer – ing. agronom Primãria
com. Pãuca, recenzor ºef ,
- Vezan Ioan – recenzor sector 1 – sat
Pãuca - 113 exploataþii agricole,
- Natea Paraschiva - recenzor sector 2
– sat Pãuca - 107 exploataþii agricole
- Mitea Romulus – recenzor – sector 3
- sat Presaca - 153 exploataþii agricole,
- Berea Liviu-Dan - recenzor – sector 4
– sat Bogatu-Roman – 189 exploataþii
agricole
- Banciu Vasile – recenzor- sector 5 –
sat Broºteni - 142 exploataþii agricole
- Dancu Maria - recenzor- sector 6 –
sat Pãuca – strãinaºi, 125 exploataþii
agricole
- Dancu Elisabeta –recenzor –sector 7

– sat Bogatu-Roman - strãinaºi – 133
exploataþii agricole
- Turean Maria – recenzor – sector 8
– sat Broºteni ºi Presaca – strãinaºi, 126
exploataþii agricole
Recenzorii au obligaþia de a efectua
recensãmântul agricol în comunã, fiecare
având repartizat un sectorul, specificat mai
sus. Ei prezintã la începutul vizitei în
fiecare exploataþie agricolã legitimaþia de
recenzor.
Scopul recensãmântului este:
- obþinerea de informaþii privind
evidenþa schimbãrilor structurale
intervenite în perioada post-aderare a
României, la Uniunea Europeanã ºi în
comparaþie cu alte cercetãri statistice
precum ºi cu Recensãmântul General
Agricol, efectuat în 2002.
- permite obþinerea de date necesare
evaluãrii politicii agricole, privind:
suprafaþa agricolã utilizatã, efectivele de
animale, irigaþiile, dotãrile exploataþiile
agricole cu maºini ºi echipamente agricole,
dezvoltarea ruralã, indicatori de agromediu, persoane care au desfãºurat
activitãþi agricole.
Recensãmântul agricol se realizeazã
în colaborare cu Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale ºi Ministerul
Administraþiei ºi Internelor, fiind
coordonaþi de Comisia Centralã pentru
Recensãmântul General Agricol 2010.
Datele rezultate vor ser vi la
fundamentarea politicilor economice ºi
sociale româneºti ºi va dezvolta
capacitatea de absorbþie de cãtre România,
a fondurilor comunitare din domeniul
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale.
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INFORMARE RURAL{ LA P{UCA

În zilele de 18-19 martie 2010 s-a lansat
la Bucureºti proiectul „Crearea reþelei de
Dezvoltare Ruralã CAIR (Centre de Asistenþã
ºi Informare Ruralã) cofinanþat din Fondul
Social European, prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013. Proiectul are ca scop înfiinþarea
a 30 de centre, denumire „C.A.I.R.” care vor
funcþiona ca poli de informare, instruire ºi
expertizã; centrele se vor constitui în reþea,
fiind echipate cu o infrastructurã care are la
bazã tehnologia informaþiei ºi comunicãrii.
Ele dispun de facilitãþi de conectare la
internet, telefon, fax ºi copiator, la dispoziþia
locuitorilor comunitãþilor beneficiare ºi a
microîntreprinderilor din zonã, ce nu au
capacitatea financiarã de a dispune de o
infrastructurã modernã proprie.

de viaþã ºi civilizaþie din Uniunea Europeanã,
satul românesc ºi oraºele mici au rãmas un
corp strãin în Europa modernã. În comparaþie
cu localitãþile rurale din Austria, Germania
sau chiar Ungaria, satele româneºti sunt
foarte înapoiate datoritã inexistenþei
serviciilor, lipsei infrastructurii ceea ce dã o
imagine sumbrã satului românesc, la doi ani
de la aderarea la Uniunea Europeanã. Exodul
rural, migrarea masivã dinspre rural cãtre
urban, datoratã lipsei serviciilor, trebuie
stopatã.
Centrul CAIR, este un centru
multifuncþional ce va cuprinde:
1. Servicii financiar-bancare (agenþie
bancarã, bancomat, servicii de transfer
internaþional de bani, etc.)
2. Servicii de comunicaþii ºi tehnologia

Centrele „CAIR” vor deþine rolul de
agenþii locale de formare a forþei de muncã,
în parteneriat cu Agenþiile teritoriale de
ocupare ºi agenþii economici, aducând astfel
beneficii regiunilor în care vor fi localizate.
Ele susþin corelarea activitãþilor economice
cu cele sociale, asigurând, de asemenea,
informarea ºi promovarea turisticã pentru
localitãþile din zonele þintã. Prin întreaga
activitate, centrele vor oferi beneficii socioeconomice tuturor pãrþilor interesate,
contribuind la eradicarea sãrãciei, grupul þintã
fiind peste 1500 de beneficiari direcþi ºi 3000
de beneficiari indirecþi.
Proiectul „Crearea reþelei de Dezvoltare
Ruralã CAIR” se adreseazã comunitãþii, în
egalã mãsurã grupurilor vulnerabile din zona
ruralã (care practicã agricultura de
subzistenþã) dar ºi viitorilor întreprinzãtori
care pot general dezvoltare localã.
În susþinerea scopului, proiectul pleacã
de la constatarea cã în timp ce România
urbanã a evoluat cu rapiditate cãtre nivelul

informaþiei (centru internet, telefonie mobilã
ºi fixã, etc.)
3. Servicii poºtale ºi de curierat;
4. Servicii de asigurãri,
5. Informare cu privire la accesarea
fondurilor pentru dezvoltarea ruralã,
6. Alte servicii necesare comunitãþii,
7. Centru de reconversie al forþei de
muncã.
Integrarea acestui centru multifuncþional
în cadrul comunitãþii va contribui la accesul
facil la servicii de strictã necesitate, servicii
puþin accesibile în prezent, în mediul rural,
pentru care sunt necesare costuri
considerabile pentru accesarea lor în zonele
urbane.
Investiþia, ce urmeazã a fi realizatã la
Pãuca de societatea Info Rural S.A. va duce
la crearea de noi locuri de muncã, creºterea
atractivitãþii comunei pentru investiþii,
dezvoltarea infrastructurii locale dar ºi la
formarea, informarea ºi dezvoltarea spiritului
întreprinzãtor, mai ales în rândul tinerilor.

Datele înscrise în formulare de cãtre
recenzori sunt confidenþiale ºi vor fi folosite
numai în scopuri statistice, aºa cum este
prevãzut în Legea 153/11 iulie 2008.
Persoanele fizice au obligaþia potrivit
art. 7, alin. 1 din Legea 153/2008 de a
furniza date ºi informaþii corecte ºi
complete despre: exploataþia agricolã,
modul de utilizare a terenului, efectivele de
animale, pãºunat, adãposturi pentru
animale ºi gunoi de grajd, maºini ºi
echipamente agricole, agricultura
ecologicã, dezvoltare ruralã, persoane care
au lucrat în agriculturã, activitãþi
aducãtoare de venit, activitãþi desfãºurate
în cadrul exploataþiei, distribuþia suprafeþei
agricole.
Persoanele juridice au obligaþia potrivit
art. 7, alin. 2, de a înscrie în formularele
de înregistrare date ºi informaþii corecte

ºi complete identice cu cele ale persoanelor
fizice.
În Legea 153/2008, art. 13, alin.1, sunt
prevãzute contravenþii ºi sancþiuni. Acestea
se aplicã atât persoanelor fizice cât ºi celor
juridice. Aplicarea acestora se face de cãtre
persoanele împuternicite de prefect,
primar ºi Comisia Centralã pentru
Recensãmânt.
Pentru orice problemã legatã de
activitatea de recenzare vã rugãm sã vã
adresaþi Primãriei Comunei Pãuca.
Stadiul recenzãrii la data de 17.01.2011
– la nivelul comunei Pãuca, se prezintã
astfel:
- exploataþii fãrã personalitate juridicã
= 1057, din 1088 total, ceea ce reprezintã
un procent de 97%
- exploataþii agricole cu personalitate
juridicã = 11, respectiv 100 %.
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ªcoala cu clasele I-VIII Pãuca este situatã
în centrul comunei, pe str. Principalã la nr.
168, tel: 0269-580109, fax: 580227, e-mail:
scpauca@yahoo.co.uk, fiind o unitate de stat
cu personalitate juridicã (din 1 iulie 2005),
situatã la 58 km de municipiul Sibiu, ce are
în structurã unitãþile:
- grãdiniþa cu program normal Pãuca
- ºcoala cu clasele I-IV Broºteni (Broºteni
nr. 68)
- ºcoala cu clasele I-IV Bogatu Român
(Bogatu Român nr. 130)
- ºcoala cu clasele I-IV Presaca (Presaca
nr. 40)
ªcoala Pãuca dispune de douã clãdiri (în
Pãuca), corpul nou construit în anul 2002 ºi
corpul vechi construit în anul 1968: 7 sãli de
clasã, centrul de Documentare ºi Informare,
o salã de sport, direcþiunea, sala profesoralã.
ªcoala a fost dotatã în ultimii ani cu mijloace
media diverse: calculatoare, televizor, video recorder, DVD, aparat foto, camerã video
digitalã, imprimante . multifuncþionale. În
Bogatu-Român imobilul ºcolii este o clãdire
construitã în anii 1936-1937, ºi reabilitatã în
totalitate, iar în satele Broºteni ºi Presaca s-

- în învãþãmântul primar: 113 elevi cu
vârste între 6-10 ani grupaþi în 6 clase
- în învãþãmântul gimnazial: 89 elevi cu
vârste între 11- 14 ani grupaþi în 6 clase.
De-a lungul timpului ºcoala a funcþionat
sub diferite titulaturi ªcoala Generalã cu
clasele I-VIII, I-X, I-VII sau I-IV.
Personalul ºcolii:
Director ºcoalã: prof. Dancu Dragomir
Consilier educativ: prof. Mitea Maria
Administrator financiar: Banciu Vasile
Secretar: Gancea Lucica
Educatoare: grãdiniþa Pãuca- Natea
Maria, grãdiniþa Bogatu – Prodea Elena,
grãdiniþa Presaca – Dancu Angela, grãdiniþa
Broºteni – Toma Gabriela.
Învãþãtori: ºcoala Pãuca – Natea
Monica, Covaciu Ioan Eugen; ºcoala Bogatu Ungureanu Angela, ºcoala Presaca – Mitea
Viorica, ºcoala Broºteni – Banciu Ana.
Catedra de limbã ºi comunicare: prof.
Murãºan Ioan, Natea Dorica, Prodea Anca,
Natea Flavia
Catedra Matematicã ºi ªtiinþe: prof.
Ungurean Victor, Mitea Valer, Natea Dionisie,
Hadãr Ana, Rãpuntean Ioana, Curiban Ileana.

Astãzi valorile morale sunt aruncate
peste bord. Tineretul este tot mai intoxicat
de kitsch-uri ºi producþii hibride ce pun în
pericol autenticul, valorile originale geneza
ºi evoluþia specificului naþional al eposului
românesc ºi riscã sã se îndepãrteze de
folclorul autentic, sã uite tradiþiile ºi
obiceiurile româneºti adevãrate bijuterii ale
folclorului universal.

contribui al constituirea personalitãþii.
Serbãrile m-au încântat ºi m-au fascinat
prin farmecul ºi prospeþimea lor prin inocenþa
prin neîntrecuta spontaneitate ºi sinceritate
prin ingeniozitate ºi perspicacitate prin
naturaleþea ºi firescul comportamentului lor
scenic.
Sub semnul veseliei exprimate prin
poezie, cântec ºi dans, am organizat un

Înv. Monica Natea - ªcoala cu clasele I-VIII Pãuca

au construit ºcoli noi prin HG 1001, 615. În
trecut la ºcoala Pãuca funcþionau douã secþii:
românã ºi germanã. În anul ºcolar 2009- 2010
au absolvit 8 clase ultimii doi elevi de etnie
germanã.
În ºcoalã activeazã 23 cadre didactice
dintre care: 4 educatoare, 5 învãþãtori, 14
profesori, 1 secretarã, 1 contabil ºi 4
îngrijitori, aici învãþând 302 copii cu vârste
cuprinse între 3- 14 ani pe 3 nivele de studiu:
- în învãþãmântul preºcolar: 100 copii cu
vârste între 3-6 ani

Catedra Om ºi Societate: prof. Mitea
Maria, Dancu Dragomir, Stanciu Horia, preot
Vintilã Nicolae.
Oferta educaþionalã:
Curriculum - Discipline opþionale Cercuri extracurriculare – Publicaþii: „Floare
de colþ ”, revista ºcolii - coordonator prof.
Dragomir Dancu, directorul ºcolii, inst.
Monica Natea, documentarist
Pentru anul ºcolar 2010-2011 ºcoala
noastrã oferã:
(continuare în pagina 6)

Voleus- noleus, aceste principii
nesãnãtoase nãvãlesc asupra bisericii, ºcolii
ºi familiei. De aceea nouã, dascãlilor ne revine
sarcina de a dezvãlui frumuseþea portului
românesc, a graiului strãmoºesc, a plaiurilor
natale care a fãcut pe oameni sã vibreze la
toate evenimentele importante: naºterea,
botez, nunta, moartea precum ºi la
evenimente ºi sãrbãtori religioase.
Pregãtirea unei manifestãri colective
antrenante cum este serbarea, lasã urme
adânci în sufletul fiecãrui copil. Legãturile
afective dintre copii sunt stimulate de emoþii
si interese comune, cãci reuºita unei serbãri
întãreºte sentimentul apartenenþei la colectiv,
mândria de a fi prieteni, „ Copii grãdiniþei ”,
indiferent de etnie sau naþionalitate. De-a
lungul anilor am pregãtit numeroase formaþii
de dansuri populare ( ºi þigãneºti ) din zone
ºi dansuri tematice, dansuri care le-am pus
pe melodii cunoscute din repertoriul copiilor.
M-am strãduit sã-i familiarizez pe copii cu
subiecte religioase care þin de tradiþiile
poporului roman folosind teme cunoscute de
ei din familie, serbãri ºi vizite la biserica ºi
mãnãstirea din Orlat.
Serbarea este întotdeauna o sãrbãtoare
în viaþa copiilor. Momente de intense trãire
aplaudate cu cãldurã de pãrinþi nasc în sufletul
copiilor aspiraþia la armonie ºi bucurie ce va
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Harta Iosefina a Transilvaniei
Harta Iosefina a Transilvaniei (1769-1773,
Josephinische Landaufnahme pg.187) – detaliu
din fostul comitat Alba de Jos (Fehér megye,
Unterweißenburger Komitat) cu localitãþile:
- Daia Românã (Dálya, Oláhdálya, Dallendorf)
- Ghirbom (Girbo, Oláhgorbó, Birnbaum
- Vingard (Vingard, Vingárd, Weingarten)
- Tãu (Tohát, Székástóhát, Wayersdorf)
- Roºia de Secaº (Rothkirch, Veresegyház,
Székásveresegyháza)
- Pãuca (Pokafalva v Thõrnen, Pókafalva,
Törnen)
- Bogatu Român (Olah Bogát, Oláhbogát,
Reichhof, Bogaden)
- Presaca (Preszáka, Székásgyepû, UnterPressendorf)
- Doºtat (Dorstadt v Hoszszutelke,
Hosszútelke, Thorstadt, Langenthal,
Langendorf)
- Ungurei (Gergelyfaja, Gergesdor f,
Gergelyfája, Gergesdorf)
- ªpring (Spring, Spring, Gespreng)



program artistic ( scenete, obiceiuri ºi tradiþii
la care au luat parte pãrinþii, dascãlii din zonã,
elevii claselor II-IV de la ªcoala nr. 20 din
Sibiu fiind însoþite de cãtre doamnele
învãþãtoare, rãmânând surprinºi plãcut
datoritã bogatului ºi minunatului program.
Dansurile populare, colindele, capra (
þurca) pluguºorul ºi costumele populare au
fost la ele acasã.
O serie de colinde laice au fost prezentate
de elevii Scolii nr. 20 Sibiu ce ne-au dus cu
gândul la moºii ºi strãmoºii noºtri.
Ca invitaþi de onoare la acest program
artistic au participat domnul director al ºcolii
Pãuca, Dragomir Dancu ºi domnul primar al
comunei noastre Niculae Dancu.
La final a fost un moment de neuitat
pentru copii - cadourile primite ºi oferite
(precum împodobirea ºi personalizarea
bradului), iar noi adulþii ne-am înfruptat din
tradiþionalele plãcinte cu brânzã prilej de
bucurie pentru toþi.
Serbãrile ºcolare ºi extraºcolare duc la
sudarea colectivului de copii, îi învaþã sã
trãiascã în grup, sã se încadreze într-o
disciplinã fermã. Copiii ºi tinerii au nevoie
de activitãþi cultural-artistice ºi distractive, de
aceea modul în care elevii ºi copiii mai mici
îºi petrec timpul liber nu trebuie sã lase
indiferenþi pe nimeni.
Dansul ca artã strãveche strãbate istoria
omenirii de-a lungul veacurilor. El este una
dintre primele manifestãri artistice ale
omului. Prin dans, omul îºi exprimã cele mai
puternice sentimente cum sunt: bucuria si
durerea. Tradiþia reprezintã creaþia din trecut
pe care o pãstreazã ºi o îmbogãþeºte cu
evoluþia creaþiei, evoluþia fiind o creaþie a
prezentului.
Durerea ºi bucuria oamenilor au fost cei
doi factori determinanþi care au creat
folclorul. De-a lungul anilor, printr-o muncã
enormã, o permanentã legãturã cu pãrinþii
copiilor ºi la cererea lor am constituit aceste
formaþii de dansuri.
Cu aceste formaþii am participat la o serie
de serbãri ce s-au þinut în ºcolile ( satele) din
împrejurimi ºi în Sibiu.
Sunt din ce în ce mai mulþumitã
observând cã rezultatele muncii mele dã
roade, copiii devin mai respectuoºi, mai
cinstiþi, iubesc adevãrul ºi cautã sã se
îndepãrteze de faptele necinstite.
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În scopul de a asigura dezvoltarea ºi intensificarea schimburilor între cele douã comune,
Primãria din Pãuca ºi Primãria din LA GUERCHE DE BRETAGNE, în conformitate cu
acordurile de cooperare ºi de prietenie existente între România ºi Franþa, între judeþul Sibiu
ºi Departamentul Ille et Vilaine convin:
Articolul 1 – Cele douã pãrþi iau decizia de a stabili relaþii de fraternitate ºi de a declara
comunele Pãuca – România ºi LA GUERCHE DE BRETAGNE – Franþa, localitãþi înfrãþite.
Articolul 2 – Cele douã pãrþi se angajeazã sã poarte acþiuni comune în sectoare prioritare
de dezvoltare cum sunt domeniile educaþiei, al sãnãtãþii, al agriculturii ºi creºterii animalelor,
al turismului, precum ºi orice domeniu care ulterior se va dori a fi promovat. Ele contribuie
astfel la întãrirea legãturilor pe continentul european.
Articolul 3 – Cei doi parteneri se angajeazã sã organizeze cât mai frecvent posibil, fie în
LA GUERCHE DE BRETAGNE, fie în PÃUCA, întâlniri de bilanþ pentru a defini modalitãþile
de a asigura continuarea proiectelor de cooperare.
Articolul 4 – Prezenta convenþie are efect de la data semnãrii ei de cãtre cele douã pãrþi.
Ea va rãmâne aplicabilã atâta timp cât vor fi purtate acþiuni comune de cãtre PÃUCA ºi LA
GUERCHE DE BRETAGNE.
Articolul 5 – Orice modificare sau suspendare a acestei convenþii va face obiectul unui
acord amiabil între Primãria din PÃUCA ºi Primãria din LA GUERCHE DE BRETAGNE, în
urma consultãrii consiliilor locale.
Primarul comunei,
Pãuca, 14 august 2006
Preºedinte al comunitãþii de comune
LA GUERCHE DE BRETAGNE
Primarul comunei PÃUCA
Pierre DEPRES
Nicolae DANCU



Charte de Jumelage
entre la commune de P{UCA
et la communauté de communes
LA GUERCHE DE BRETAGNE
Dans le but d’assurer le développement et l’intensification de échanges entre les deux
communes, la Mairie de PÃUCA et la Mairie de LA GUERCHE DE BRETAGNE, en conformité
avec les accords de coopération et d’amitié passés entre la Roumanie et la France, entre de
Judet de Sibiu et le Département d’Ille et Vilaine conviennent:
Article 1 – Les deux parties prennent la décision d’étabilir des relations de fraternité et
de déclarer la commune de PÃUCA – Roumanie et la commune de LA GUERCHE DE
BRETAGNE – France, localités jumelées.
Article 2 – Les deux parties s’engagent à mettre en oeuvre des actions communes dans
les secteurs prioritaires des développement, tels les domaines de l’éducation, de la santé, de
l’agriculture et de l’élevage, de la culture, du tourisme ainsi que dans tout domaine qu’il
apparaitra ultérieurement souhaitable de promouvoir. Ils contribuent ainsi à renforcer les
liens du continent européen.
Article 3 – Les deux partenaires s’engagent à mettre en oeuvre des rencontres aussi
fréquentes que possible, soit à PÃUCA, soit à LA GUERCHE DE BRETAGNE, pour des
réunions de bilan, afin de définir notamment les modalités de poursuite des actions et d’assurer
le suivi des projets de coopération.
Article 4 – La présente convention prend effet à la date de la signature par les deux
parties. Elle restera applicable tant que des opérations conjointes seront menées par PÃUCA
et LA GUERCHE DE BRETAGHE.
Article 5 – Toute modification ou suspension de la présente convention fera l’objet d’un
accord à l’amiable entre le Maire de PÃUCA et le Maire de LA GUERCHE DE BRETAGHE
après consultation des conseils municipaux.
Pãuca, le 14 août 2006
Le Maire de
Le Maire de Pãuca
LA GUERCHE DE BRETAGNE
Nicolae DANCU
Président de la communauté de communes,
Pierre DEPRES
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De ce o înfr[\ire?
Înfrãþire este astãzi un termen larg
aplicat înfrãþirii a douã localitãþi din þãri
diferite.
Asociaþia de prietenie „Ille et Vilaine”
defineºte înfrãþirea dintre comune ca „o
întâlnire a douã comune care se asociazã
pentru a acþiona într-o perspectivã europeanã,
pentru a-ºi confrunta problemele ºi pentru a
dezvolta între ele legãturi de prieteni din ce
în ce mai strânse”.
Ideea de înfrãþire s-a nãscut dupã al doilea
rãzboi mondial, militând pentru o Europã



pacifistã, cu baza de plecare de la celula de
bazã a comunitãþii locale: comuna. În prezent
peste 15000 de comune din Europa sunt
angajate în miºcarea înfrãþirilor.
La nivelul judeþului Sibiu 19 localitãþi sunt
înfrãþite cu localitãþi din Franþa, din acestea
16 fiind înfrãþite cu localitãþi din
Departamentul Ille et Vilaine.
În Þara Secaºelor singurele comune care
au demarat cooperãri europene sunt Pãuca înfrãþitã cu La Guerche de Bretagne, alãturi
de Apoldu de Jos, înfrãþitã cu Romagné. Se

pot consemna ºi celelalte înfrãþiri din spaþiul
rural sibian: Turnu Roºu – St. Gille, ªeica
Mare – Acigné, Moþna – Tremblay, Bruiu –
Guipel, Bîrghiþ – La Mézière, Marpod –
Québriac, Orlat – St Grégoire, Sibiel – Corps
Nuds, Rãºinari – St Armel, Slimnic – Pacé,
Racoviþa – Carquefou, Cîrþiºoara – Nantes.
Pentru cititorii care doresc explicitarea
acþiunii de înfrãþire trebuie specificate
coordonatele unei înfrãþiri de comune: un
contract politic între douã colectivitãþi locale,
nelimitat în timp, contract ce permite

desfãºurarea unui câmp de acþiune
pluridisciplinar cu participarea directã a
cetãþenilor la acþiuni, fiind pentru toþi o sursã
de învãþare ºi un mijloc de sensibilizare, mai
precis un cadru de acþiune ºi de proiecte.
Mult succes cooperãrii româno-franceze
la toate nivelurile ºi viaþã lungã înfrãþirii dintre
Pãuca ºi La Guerche de Bretagne, singura
cale de a construi o Europã comunã, ca o
consecinþã fireascã a întâlnirilor, dialogului
ºi a experienþei de viaþã.
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(continuare din pagina 4)
- învãþãmânt cu predare în limba românã
- predarea limbii engleze ca prima limbã
de studiu strãinã
- studiul limbii franceze ca a doua limbã
strãinã
- pregãtire suplimentarã pentru elevii
clasei a VIII-a în vederea susþinerii Evaluãrii
Naþionale
- discipline opþionale atractive
- cercuri aplicative pentru educaþie
sanitarã, educaþie rutierã, educaþie cultural
artisticã ºi sportive
- activitãþi extraºcolare deosebite:
excursii, drumeþii, concursuri
Oferta de cursuri opþionale: Ciclul
primar – Educaþie pentru sãnãtate; Ciclul
gimnazial – Calculatorul prietenul meu,
Pãmântul, Soarele ºi Luna; Cerc de limba
francezã
Proiecte: Proiectul de informatizare a
ºcolilor prin programul AEL- 2009, Proiectul
„ Sã învãþãm limba francezã ”- 2009, Proiectul
„ Natura prietena mea ”- 2008, Proiectul „
Sãptãmâna Educaþiei Globale 2007”,
Proiectul Europa la Gimnaziu- 2007,
Programul de Granturi pentru Dezvoltare
ªcolarã – 2005-2006, O zi prin locuri încãrcate
de istorie - ªcoala Presaca, Parcul ProPrietenia, ªcoala Pãuca, Pãuca, sat european2006, Turul Europei în cinci cãrþi- 2005, Eu
ºi prietena mea natura- 2007, Universitatea
de varã - 2007, Procter& Gambel, Proiectul
Educaþia 2000+, Programul de relansare a
învãþãmântului din mediu rural, Proiectul –
Educaþia pentru informaþie în mediile rurale
defavorizate, Centrul de Documentare ºi
Informare ºi Centru de Resurse

Rezultate - Promovabilitate la
sfârºitul anului ºcolar 2009- 2010:
Clasele I- IV: 100%; Clasele V- VIII: 100%, La
nivelul ºcolii: la Evaluarea Naþionalã clasa
a VIII-a: Limba ºi literatura românã: 62%,
matematicã: 55%
Premii în anul ºcolar 2009- 2010:
Teatru: -Locul I la Festivalul Judeþean de
Teatru ªcolar Mediaº, -Premiul Special
pentru tradiþie popularã la Festivalul de
Teatru ªcolar de la Mediaº, -Premiul de
Excelenþã- Micu Ioan, clasa a V-a, pentru rolul
„Ion ”
Folclor: Locul I la Concursul Judeþean
de Folclor „Moºtenire din Bãtrâni ” Avrig prin
Dancu Diana - Maria de la Grãdiniþa Presaca,
secþiunea soliºti vocali; Locul II la Concursul
Judeþean de Folclor „ Moºtenire din Bãtrâni”
Avrig prin Micu Iuliana ºi Micu Ionela, clasa
a IV-a, secþiunea duet; Locul III la Concursul
Judeþean de Folclor „Moºtenire din Bãtrâni ”
Avrig la secþiunea grup vocal; Locul I ºi
Diplomã de participare la Festivalul de Folclor
„Cânt ºi joc în Mãrginime” de la Sãliºte,
Dancu Diana- Maria, Grãdiniþa Presaca, soliºti
vocali Locul I la Festivalul Internaþional de
Gimnasticã ºi Dans „Tinere Speranþe” de la
Cisnãdie - Dancu Diana- Maria, soliºti vocali;
Locul I la Festivalul Interjudeþen de Folclor
„Mândre Plaiuri Boicene” - Boiþa, grupul
vocal, Micu Ioan (clasa a V- a) soliºti vocali ºi
Micu Iuliana- Micu Ionela (clasa a IV-a), duet
Literaturã: Locul II - Gancea Irina, clasa
a VI-a la Concursul Judeþean de creaþie
literaturã „Ramuri” Mediaº
Locul III- Vezan Adela, clasa a VII-a la
Concursul Judeþean de creaþie de literaturã
„Ramuri”Mediaº

Locul I- Vintilã Alina ºi Rãulea Alexandra,
clasa a VIII-a la Festivalul Naþional „ Bucuria
Primãverii - Bucuria Învierii” de la Clubul
Copiilor Sãbãoani, secþiunea eseu; Diplomã
de participare - Gancea Irina, clasa a VI-a,
Vintilã Alina, clasa a VIII-a ºi Prodea Mirela,
clasa a V-a la Concursul Naþional de creaþie
literarã „ Ion Creangã” de la ªcoala cu clasele
I-VIII „ Ion Creangã ” Brãila; Locul III- Micu
Andreea, clasa a II-a la Concursul Naþional
Proeducaþia, în cadrul concursului Libria.
Istorie: Locul IV echipajul ºcolii la
Concursul Naþional „ Eustory ”- Istoria mea;
Locul III echipajul ºcolii la Concursul
Judeþean de Istorie „ Unitate ºi Continuitate
în spaþiul românesc ”, Sibiu; Locul III- Covaciu
Denisa, clasa a VIII-a, Concursul Naþional „
Unirea Principatelor Române ”, GirovNeamþ, secþiunea referate

Locul II- Gusan Ovidiu, clasa a VIII-a,
Concursul Naþional „ Unirea Principatelor
Române ”, Girov- Neamþ, secþiunea referate;
Locul I – Gancea Irina, clasa a VI- a, Concursul
Naþional „Unirea Principatelor Române”,
Girov- Neamþ, secþiunea referate
Desen ºi picturã: Locul I- Micu Delia,
clasa a VI-a ºi Tolciu Andreea, clasa a II-a, la
Concursul Naþional „ Luminã ºi culoare ”,
ªcoala Cãiuþ, secþiunea picturã - ªoaitã
Ovidiu, clasa a III-a la Expoziþia Judeþeanã de
Arte Vizuale de la Palatul Copiilor, Sibiu,
secþiunea picturã pe sticlã, - Popa AndreeaMaria, clasa a IV-a, la Concursul Naþional de
creaþie literarã ºi plasticã „ Universul
Copilãriei ” Balº; Locul II- Vintilã Alina, clasa
a VIII-a la Festivalul Naþional „ Bucuria
Primãverii- Bucuria Învierii” de la Clubul
Copiilor Sãbãoani, secþiunea picturã, - ªoaitã
Ovidiu, clasa a III-a la Concursul Judeþean de
creaþie plasticã ºi literarã „Sfânta Sãrbãtoare
a Învierii vãzutã prin ochi de copil” de la
Biblioteca ASTRA Sibiu; - ªoaitã Ovidiu, clasa
a III-a la Olimpiada de „Meºteºuguri artistice
tradiþionale” de la Avrig, secþiunea picturã pe
sticlã - Comãniciu Alexandru, clasa a III-a la
Concursul Naþional de creaþie literarã ºi
plasticã „Universul Copilãriei” Balº; Locul IIIGligor Denisa, clasa a V-a ºi ªoaitã Ovidiu,
clasa a III-a, la Concursul Naþional „Luminã
ºi culoare”, ªcoala Cãiuþ, secþiunea felicitãri,
- Micu Delia, clasa a VI-a, la Festivalul Naþional
„Bucuria Primãverii- Bucuria Învierii” de la
Clubul Copiilor Sãbãoani, secþiunea graficã, Gligor Denisa, clasa a V-a, Concursul Naþional
„Unirea Principatelor Române”, Girov Neamþ, secþiunea desen; Menþiuni - Prodea
Ionuþ, clasa a III-a, la Concursul Naþional
„Luminã ºi culoare”, ªcoala Cãiuþ, secþiunea
felicitãri: - Micu Cornel, clasa a V-a, la
Concursul Naþional „Unirea Principatelor
Române”Girov- Neamþ, secþiunea desen, Dragoº Raluca, clasa a III-a, la Concursul
Naþional „Florile - picuri de rai”, ªcoala
Beceni, - Comãniciu Andrei, clasa a III-a la
Concursul Naþional de creaþie literarã ºi
plasticã, „Universul Copilãriei” Balº, - ªoaitã
Ovidiu, clasa a III-a la Concursul Naþional de
creaþie literarã ºi plasticã „Universul
Copilãriei” Balº
Matematicã: Locul I – Vintilã Alina,
clasa a VIII-a la Concursul Naþional Cangurul
faza pe judeþ, Locul III – Turcu Alina, clasa a
VIII-a la Concursul Naþional Cangurul faza pe
judeþ, Locul X – Covaciu Denisa, clasa a VIIIa la Concursul Naþional Luminamathe, faza
pe judeþ, Menþiune- Revista ºcolii „ Floare
de colþ ” la Concursul Judeþean de Reviste
ªcolare;

Anul ºcolar 2008- 2009: Locul I- Dancu
Diana- Maria, Grãdiniþa Presaca la Concursul
Judeþean de Folclor „Moºtenire din Bãtrâni”
de la Avrig, secþiunea soliºti vocali; - Echipa
masculinã de handbal la faza zonalã
- Gligor Denisa, clasa a IV-a ºi Mitea Florina,
clasa a VI-a la Crosul Zonal Ocna Sibiului,
Locul II - Micu Ionuþ, clasa a IV-a la Concursul
Judeþean de Folclor „ Moºtenire din Bãtrâni”
Avrig,
secþiunea
soliºti
vocali
Locul III - Concursul Judeþean de Folclor „
Moºtenire din Bãtrâni” de la Avrig, secþiunea
grup vocal Concursul Judeþean de Teatru
ªcolar de la Mediaº la miniaturi; Micu Cornel,
clasa a IV-a la Crosul Zonal, Ocna Sibiului
Menþiune – Comãniciu Alexandru, clasa a IIa la Cenaclul „ Primãvara în suflet de copil ”picturã - Gancea Irina, clasa a V-a la Concursul
Judeþean de creaþie literarã „ Ramuri ”,
Mediaº - echipajul ºcolii la Concursul
Judeþean de istorie dedicat împlinirii a 150
de ani de la Unirea Principatelor Române de
la ªcoala „ Regina Maria ” Sibiu- revista ºcolii
la Concursul Judeþean de Reviste ºcolare
Sibiu Premiul special la Concursul Judeþean
de teatru ºcolar pentru interpretare ºi mesaj
educativ, Mediaº Diplome de participareªoaitã Ovidiu ºi Comãniciu Alexandru din
clasa a II-a la Cenaclul „Primãvara în suflet
de copil” de la Mârºa, secþiunea picturã, Concursul Judeþean de teatrul ºcolar de la
Mediaº, -Campionatul Judeþean de handbal,
echipa de bãieþii, Sibiu, -Concursul Judeþean
de reviste ºcolare
Anul ºcolar 2007-2008: Locul I- Micu
Ionuþ, clasa a IV-a la Festivalul Folcloric „ Cânt
ºi joc în Mãrginime” , Sãliºte, secþiunea soliºti
vocali, Locul II la Festivalul Folcloric „Cânt
ºi joc în Mãrginime” , Sãliºte, grupul vocal,
Premiu Special- Dancu Diana- Maria,
Grãdiniþa Presaca la Festivalul Folcloric „Cânt
ºi joc în Mãrginime” , Sãliºte, secþiunea soliºti
vocali, Menþiune- Micu Iuliana- Maria, clasa
a II-a la Concursul Naþional Eurojunior, Locul
V- Tolciu Denisa, clasa a VIII-a la Crosul ªcolar
Judeþean, Locul I- Gancea Victor, clasa a VIIIa la Concursul Zonal de tenis de masã la
simplu; Diplomã de participare- revista ºcolii
la Concursul Judeþean de reviste ºcolare; Festivalul Judeþean de Teatru ªcolar de la
Copºa Micã
Anul ºcolar 2006-2007: MenþiuneTolciu Adela, clasa I la Concursul Naþional
Eurojunior, -Vezan Adela, clasa a IV-a ºi
Crãciun Nicolae, clasa a V-a la Concursul
Naþional Proeducaþia, secþiunea Libria;
Diplomã de participare- revista ºcolii la
Concursul Judeþean de reviste ºcolare, - Natea
Teodor, clasa a VII-a la Cenaclul „Primãvarã
în suflet de copil”- Mârºa, secþiunea creaþie
literarã
Anul ºcolar 2005-2006: MenþiuneRãulea Florin, clasa a VII-a la Concursul
Naþional Eurojunior, -Voicu Anamaria, clasa
a II-a la Concursul Naþional Eurojunior, - Voicu
Alexandru, clasa a V-a la Concursul Naþional
Proeducaþia, secþiunea Libria, - Echipajul
ºcolii la Concursul judeþean de fizicã ºi chimie
„ Impuls perpetuum ”- Sibiu, Locul III- Gancea
Victor,clasa a VI-a la Concursul Zonal de tenis
de masã la simplu
Anul ºcolar 2004-2005: Menþiunerevista ºcolii la Concursul Judeþean de reviste
ºcolare: Locul IV- Zeriu Mihai, clasa a IV-a
(ªcoala Presaca), la Concursul de matematicã
Cangurul, etapa Judeþ; Locul III- Berea Siviu
ºi Gancea Victor, clasa a V-a, la Concursul
Zonal de tenis de masã la dublu
Anul ºcolar 2003-2004: Locul III la
Festivalul Judeþean de Folclor „Moºtenire din
Bãtrâni ” Avrig- echipa de fluieraºi, Diplomã
de participare la Festivalul Judeþean de
Folclor „Moºtenire din Bãtrâni” Avrig ºi
Concursul Judeþean de dans modern Mitea
Adela, clasa a VII-a, calificatã la faza naþionalã
a concursului de matematicã, Cangurul.
(informaþii
suplimentare
pe
www.scoalapauca.ro)

În fiecare an la 1 Decembrie sãrbãtorim
cum se cuvine Ziua Naþionalã a României, zi
când dupã foarte mulþi ani ºi dupã lupte
îndelungate toþi românii s-au unit formând „
România Mare ” la 1 Decembrie 1918. Un
asemenea eveniment în ªcoala Pãuca nu a
putut fi trecut cu vederea , organizându-se o
serie de activitãþi coordonate de directorul
ºcolii.
Prima activitate s-a desfãºurat la ªcoala
Bogatu- Român, unde elevii claselor I-IV
îndrumaþi de înv. Angela Ungureanu au
prezentat un frumos montaj literar - muzical,
apoi elevilor ºcolii li s-a prezentat în power point de cãtre directorul ºcolii un material
legat de „Unirea cea Mare”, iar în final toþi
elevii ºcolii au cântat ºi jucat „Hora Unirii”.
La ºcolile cu clasele I-IV de la Broºteni
ºi Presaca educatoarele ºi învãþãtoarele le-au
povestit preºcolarilor ºi elevilor despre
aceastã importantã zi pentru români - ziua
de 1 Decembrie.
Activitatea desfãºuratã la ºcoala Pãuca a
avut o desfãºurarea aparte, aici la clasele IIV s-a desfãºurat un concurs de desene
intitulat „ 1 Decembrie în viziunea copiilor ”,
fiind acordate diplome pentru cele mai
reuºite desene. Concursul a fost câºtigat de
elevul Rãulea Cristian din clasa a IV-a, iar pe
locurile II ºi III s-au situat elevele Boabeº
Alexandra, clasa a IV-a ºi Vezan Ioan, clasa a
II-a.
A urmat apoi concursul de culturã
generalã pentru elevii claselor V-VI ºi VIIVIII, care au fost nevoiþi sã studieze o
bibliografie pusã la dispoziþie de prof. de
istorie Dragomir Dancu.
Concursul a avut trei probe la ambele
categorii ºi s-a desfãºurat scris. La prima

probã concurenþii au avut o fiºã cu 10 itemi
obiectivi – itemi cu alegere multiplã (4
variante de rãspuns, dintre care una singurã
este corectã); fiecare rãspuns corect a fost
notat cu 1 punct (10 x 1 = 10p).
La proba a doua concurenþii aveau o fiºã
cu 10 itemi duali –– fiecare rãspuns corect a
fost notatã cu 1 punct (10 x 1 = 10p), iar la
proba a treia au avut o fiºã cu 6 ordonãri
cronologice – fiecare item cuprinzând 3
elemente de ordonat; fiecare ordonare
corectã a fost notatã cu 1 punct; (6 x 1 = 6p).
La clasele V-VI au participat 24 de elevi,
bine pregãtiþi ºi pentru desemnarea
câºtigãtorului s-au desfãºurat probe de baraj.
Iatã care a fost clasamentul:
1. Micu Cornel, clasa a VI-a 20p.
2. Micu Ionela, clasa a V-a
18p.
3. Gligor Denisa, clasa a VI-a 17 (5)p.
4. Micu I.V Ionuþ, clasa a VI-a 17 (4)p.
La clasele VII-VIII au participat doar 11
concurenþi ºi clasamentul aratã astfel:
1. Vezan Adela, clasa a VIII-a
22p.
2. Mitea Anamaria, clasa a VIII-a 21 (3)p.
3. Joarzã Daniel, clasa a VIII-a 21 (2,60)p.
4. Micu Delia, clasa a VII-a 21 (2)p.
Câºtigãtorii primelor trei locuri au fost
rãsplãtiþi cu diplome ºi premii în cãrþi, iar
ceilalþi participanþi au primit diferite rechizite
ºcolare.
La organizarea ºi desfãºurarea
concursului pe lângã prof. Dragomir Dancu
au mai participat urmãtoarele cadre didactice:
înv. Monica Natea- documentarist, prof.
Maria Mitea- consilier cu programe educative
ºi prof. Ioan Murãºan.
Prof. Dragomir Dancu
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Poetul Lucian Blaga a afirmat cã „veºnicia
s-a nãscut la sat” , aceste cuvinte fiind astãzi
memorabile în contextul în care satul
cunoaºte transformãri sistematice iar prin
intrarea României în Comunitatea Europeanã
procesul de transformare ºi modernizare a
satului se face programatic.
Microregiunea „Þãra Secaºelor” s-a
nãscut din dorinþa accesãrii fondurilor
europene pentru dezvoltare ruralã,
disponibile pe axa IV LEADER, în judeþul
Sibiu constituindu-se mai multe structuri de
microregiuni istorice Podiºul Mediaºului,
Valea Hârtibaciului, Þara Oltului ºi
Mãrginimea Sibiului.
Microregiunea Þara Secaºelor s-a
constituit prin asocierea a 22 de unitãþi
administrativ teritoriale, din care 16 aferente
judeþului Alba ºi 6 în judeþul Sibiu, cuprinzând
în total 76 de sate. Pentru întreaga
microregiune s-a elaborat un Plan de
Dezvoltare Localã, document strategicprogramator conceput de Asociaþia Þara
Secaºelor Alba-Sibiu, asociaþie cu sediul în
judeþul Alba, la Ciugud, preºedintele acesteia
fiind dl. Damian Gheorghe.
Localitãþile
componente
ale
microregiunii sunt: Apoldu de Jos (cu Apoldu
de Jos ºi Sîngãtin), Berghin (cu Berghin,
Ghirbom, Henig, Straja), Bucerdea Grânoasã
(Bucerdea Grînoasã, Cornu, Pãdure, Pânca),
Câlnic (cu Câlnic ºi Deal), Cenade (cu
Cenade, Capu Dealului, Gorgan), Cergãu (cu
Cergãu Mare, Cergãu Mic ºi Lupu), Ciugud
(cu Ciugud, Drîmbar, Hãrpia, Limba, ªeuºa
ºi teleac), Crãciunelu de Jos, Daia Românã,
Doºtat (cu Doºtat, Boz, Dealu Doºtatului),
Gârbova (cu Gîrbova, Cãrpiniº ºi Reciu),
Loamneº (cu Loamneº, Alãmor, Armeni,
Haºag, Mândra), Ludoº (cu Ludoº ºi Gusu),
Mihalþ (cu Mihalþ, Cristei, Obreja ºi Zãrieº),
Ohaba (cu Ohaba, Colibi, Mãghierat ºi
Secãºel), Pãuca (cu Pãuca, Bogatu, Broºteni
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ºi Presaca), Roºia de Secaº (cu Roºia de
Secaº, Tãu ºi Ungurei), Sântimbru (cu
Sântimbru, Coºlariu, Dumitra, Galtiu ºi
Totoi), ªpring (cu ªpring, Carpen, Carpenii
de Sus, Cunþa, Draºov, Vingard), ªura Micã
(cu ªura Micã ºi Rusciori), Valea Lungã (cu
Valea Lungã, Fãget, Glogoveþ, Londroman,
Lunca ºi Tãuni), oraºul Ocna Sibiului (cu
localitatea componentã Topîrcea).
Totalul populaþiei microregiunii este de
44.199 locuitori, din care 4.232 locuitori în
mediu urban, iar restul în mediu rural,
suprafaþa totalã a microregiunii fiind de
1234,01 kmp, cu o densitate a populaþiei de
39,25 de locuitori pe kmp.

afluenþi râurile: Sîngãtin,. Apold, Gîrbova,
Boz, ªpring ºi Slatina. În partea centralã
Secaºul Mare are mai mulþi afluenþi de
dreapta pânã la vãrsarea în râul Târnava, dar
cel mai important este râul Gârbãu. În nord,
râul Târnava Mare (continuat în aval de Blaj
de Târnava) primeºte mai mulþi afluenþi
importanþi ºi cu debit mare cum ar fi: Visa,
Spãlac, Dunãriþa ºi Secaºul Mare.
Lacurile din Þara Secaºelor sunt
reprezentate, în primul rând, de iazurile
amenajate pe unele râuri cum ar fi: Daia, Boz,
Râura ºi Visa, dar ºi lacurile sãrate prezente
în partea sudesticã la Ocna Sibiului, în numãr
de 14.

Microregiunea „|ara Seca`elor”
Din punct de vedere istoric ºi socioeconomic, Þara Secaºelor se constituie ca o
microregiune în sudul Transilvaniei, omogenã
dar ºi divergentã spre oraºele mai mari din
împrejurimi: Sibiu, Sãliºtea Sibiului,
Miercurea Sibiului, Sebeº, Alba Iulia, Blaj,
Copºa Micã.
Relieful zonei este tipic de podiº cu
înãlþimi ce încep de la 300 m în zona vãilor la
peste 500 m în punctele cele mai înalte,
aspectul domol determinând, totuºi, o
structurã variatã a unitãþilor de relief, putând
fi deosebite 4 unitãþi de podiº (podiºurile
Daia, Gorganu, Cergãu ºi Amnaº) ºi 3 culoare:
- al Tisei ºi Târnavei Mari, de la Mihalþ
pânã la Valea Lungã
- al Visei de la Haºag pânã la Ocna Sibiului
- al Apoldului, al Secaºului Mic – ce
începe la Ludoº pânã la Cut.
Dupã cum se observã reþeaua
hidrograficã este densã, fiind reprezentatã de
cele douã râuri Secaº, la care se adaugã, în
nord râul Târnava ca ºi colector principal (în
partea nordicã). În sud Secaºul Mic, are ca

Vegetaþia este specificã regiunii de
dealuri ºi podiº, trebuind precizat cã la
începutul locuirii acestor meleaguri întreaga
regiune era acoperitã de pãduri. Azi, în urma
defriºãrilor masive existã o vegetaþie
forestierã, dominanta fiind vegetaþia de
pãºune cu diferite tipuri de arbuºti ºi arbori
izolaþi. Vegetaþia ierboasã este reprezentatã
de speciile: pãiuºul, iarba vântului, trifoiul alb,
coada ºoricelului, cimbriºorul, patlagina,
firuþã, rogoz, etc. dar ºi tufiºuri rãzleþe de
mãceº, porumbar, pãducel, alun, stânjer ºi
stejari izolaþi.
Peisajul pitoresc al microregiunii este dat
de crescãtorii de animale cu turmele lor, o
ocupaþie ancestralã ce valorificã vegetaþia
abundentã.
Tipul de pãdure este cel de foioase (în
mare parte stejari ºi fagi, dar ºi gorun, gârniþã,
tei, pini, molizi, ulmi, cireºul sãlbatic, mãrul
ºi pãrul pãdureþ). Vegetaþia de luncã din vãile
principale este reprezentatã de speciile
adaptate la umezealã: trestia, papura, stuf,
salcia, rãchita, plopul, etc.
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Principala resursã a Þãrii Secaºelor o
reprezintã solul ce asigurã posibilitatea
practicãrii agriculturii. Râurile ce dreneazã
microregiunea au debite normale, în partea
sudicã fiind amenajate mai multe lacuri
pentru pisciculturã. Tot la categoria
resurselor naturale s-a inclus nisipul din
straturile dealurilor (acestea pot fi exploatate
pentru construcþii), dar ºi sarea, exploatatã
la Ocna Sibiului (încã din antichitate).
Planul de dezvoltare localã a Þãrii
Secaºelor prezintã microregiunea prin toate
componentele: populaþie-demografie,
patrimoniu arhitectural ºi cultural, economia
localã, ser vicii pentru populaþie ºi
infrastructuri medico-sociale, activitãþi sociale
ºi instituþii locale, bilanþul politicilor
întreprinse în teritoriu, analiza SWOT a
teritoriului, prioritãþile de dezvoltare dar ºi
organizarea GAL, mecanismul de
implementare ºi implicãrile GAL în acþiuni
de cooperare ºi în Reþeaua Naþionalã de
Dezvoltare Ruralã, etc.
Toþi factorii implicaþi în elaborarea
Planului de Dezvoltare Localã considerã cã
selectarea GAL pentru finanþarea pe axa
LEADER ar permite implementarea acestui
plan, fapt ce va suplini, într-o primã etapã,
lipsa unor investiþii private ºi puþinele
investiþii publice existente în alte sectoare
decât infrastructura, creîndu-se astfel
premisele necesare pentru îmbunãtãþirea
guvernanþei locale, promovarea potenþialului
endogen al teritoriului, diversificarea ºi
dezvoltarea economiei rurale. Se dã, astfel,
posibilitatea reprezentanþilor din diferite
domenii de activitate din spaþiul rural sã
conlucreze ºi sã interacþioneze în folosul
comunitãþii, contribuind astfel la realizarea
obiectivului general al programului LEADER
ºi anume la demararea ºi funcþionarea
iniþiativelor de dezvoltare localã.

EVENIMENTELE DIN ~COALA NOASTR{
În acest articol nu am mai scris un istoric
al ºcolii din Pãuca, pentru cã asemenea
articole s-au mai scris ºi prezentat în diverse
publicaþii cu diferite ocazii, ci voi prezenta
cele mai importante evenimentele
desfãºurate în ºcoala Pãuca de la începutul
acestui an ºcolar ºi voi începe cu plãcere sã
amintesc cã în luna august am fost onoraþi ca
unitãþile ºcolare de pe raza comunei noastre
sã fie vizitate în ziua de 13 august 2010 de
cãtre o delegaþie francezã compusã din 47 de
persoane, membrii în cadrul Asociaþiei
franceze „ Comité de Jumelage - La Guerche
de Bretagne ”, care au rãmas profund
impresionaþi de modul cum aratã toate ºcolile
de pe raza comunei noastre de la ultima lor
vizitã din Pãuca.
În acest an ºcolar la ªcoala Pãuca, unitate
cu personalitate juridicã din anul 2005, avem
înscriºi un numãr de 302 elevi ºi preºcolari,
dupã cum urmeazã; grãdiniþe 99 preºcolari
(26 la Grãdiniþa Pãuca, 25 la Grãdiniþa BogatuRomân, 26 Grãdiniþa Presaca ºi 22 la
Grãdiniþa Broºteni), iar la învãþãmântul
primar ºi gimnazial studiazã un numãr de 202
elevi în patru unitãþi ºcolare dupã cum
urmeazã: ªcoala cu clasele I-VIII Pãuca- 92
elevi, ªcoala cu clasele I-VIII Bogatu- Român82 elevi, ªcoala cu clasele I-IV Presaca- 13
elevi ºi ªcoala cu clasele I-IV Broºteni- 15 elevi
).Aº mai aminti aici ca un lucru pozitiv cã din
cei 18 absolvenþi ai clasei a VIII-a din anul
trecut ºcolar 17 îºi continuã studiile la diferite
licee din Sibiu.
Tot în cadrul ºcolii Pãuca îºi desfãºoarã
activitatea un numãr de 22 cadre didactice,
din care 4 educatoare, 5 învãþãtori ºi 13
profesori ºi ceea ce este de remarcat cã 21
dintre aceºtia sunt cadre didactice calificate
ºi 14 sunt cu grade didactice. Din cele 22 de
cadre didactice, 6 sunt cu gradul didactic I, 4
gradul didactic II, 4 gradul definitivat ºi restul
sunt debutaþi ºi sperãm ca numãrul acestora
sã creascã deoarece ºi în acest an ºcolar mai
avem cadre didactice înscrise la examenele
pentru obþinerea de grade didactice în
învãþãmânt.
În acest an ºcolar pânã în prezent în
ºcoala noastrã s-a desfãºurat ºi s-a participat
la o serie de activitãþi ºi concursuri organizate

de diferite ºcoli din þarã, unde elevii ºi cadre
didactice au primit sau urmeazã sã primeascã
sper premii sau diplome de participare. În
continuare voi aminti concursurile la care au
participat ºi premiile obþinute pânã în
prezent. Simpozionul naþional „ Sfântul Antim
Ivireanu – ctitor de artã ºi culturã ” (Rm.
Vâlcea) – elevele Micu Laura ºi Vezan Adela,
Simpozionul didactic internaþional
„Comunicare fãrã frontierã ” ( Suceava )- prof.
Dragomir Dancu, Concursul Naþional de
desen „Lumea poveºtilor” (Cristuru
Secuiesc) - 15 elevi, Simpozionul Naþional
„Sfântul Apostol Andrei- ocrotitorul
românilor” (Rm. Vâlcea) - elevul Micu
Cosmin, Concursul Naþional „Tradiþii
populare locale” (Bacãu) - elevele Popa
Andreea, Joarzã Simona ºi Micu Delia,
proiectul „ Nestemate din tezaurul local ”
(Braºov)- educ. Angela Dancu, Concursul
Naþional de creaþie plasticã ”Farmecul
toamnei… în culori” (Arad) - 6 elevi, aici s-a
obþinut o menþiune prin eleva Dragoº Raluca
de la ªcoala Presaca, Concursul Naþional de
creaþie literarã ºi plasticã „S-au aurit a toamna
pãdurile” (Bãicoi) - 16 elevi, Simpozionul
Naþional „Avram Iancu- model ºi inspiraþie
nevoie de model în educarea ºi formarea

personalitãþii elevilor” (Alba Iulia) - prof.
Dragomir Dancu, Simpozionul Interjudeþean
„Dimitrie Cantemir- un principe moldav la
porþile culturii universale” (Ploieºti) - prof.
Dragomir Dancu, Concursul pe teme de
istorie „Continuitate ºi unitate în spaþiul
românesc” ( Sibiu), echipajul ºcolii format din
elevii Vezan Adela, Micu Cosmin ºi Mitea
Anamaria din clasa a VIII-a, au obþinut locul
IV, Festivalul- concurs „Cânt, joc ºi voie bunã
la Focul lui Sumedru” (Clubul elevilor Sãcele)
- 19 elevi, unde s-a obþinut 3 locuri II la
secþiunile, folclor muzical prin Dancu DianaMaria de la Grãdiniþa Presaca, grupul vocal
ºi eleva Gligor Denisa la secþiunea obiceiuri
descrise în limbaj plastic ºi 3 menþiuni la
secþiunile folclor muzical prin elevii Micu
Ionuþ, Micu Ionela, Micu Iuliana ºi grupul
vocal, Concursul Naþional Proeducaþia- 23
elevi ºi aici s-au obþinut douã menþiuni prin
elevii David Anca de la ªcoala Broºteni ºi
ªoaitã Ovidiu de la ªcoala Bogatu, Concursul
Naþional Eurojunior- 27 elevi dintre care 4 au
obþinut menþiune (Vezan Ioana, Dancu Vasile,
Boabeº Andrei ºi Berea Raul toþi de la ªcoala
Pãuca), Concursul Naþional Europreºcolarul21 de preºcolari de la Grãdiniþele Presaca ºi
Broºteni, Concursul Naþional de matematicã

Lumina Math - 16 elevi, Concurs Naþional
de creaþie plasticã ºi literarã „România – o
þarã de flori ” (Buzãu) - 12 elevi, Concursul
Naþional de creaþie literarã ºi plasticã
„Miracolul Crãciunului” (Târguºor) - 11 elevi,
Concursul Naþional „Eminescu - din vârful
panelului” (Vatra Moldoviþei )- 3 elevi,
Concursul Naþional „ Aºa a fost la unire” (
Brãila )- prof. Dragomir Dancu ºi înv. Angela
Ungureanu la secþiunea prezentare powerpoint ºi 14 elevi la secþiunea montaj literarmuzical.
De asemenea elevii au participat la
competiþiile sportive faza pe zonã de la Ocna
Sibiului la atletism ºi fotbal, iar cu prilejul zilei
de 1 Decembrie s-a organizat în CDI-ul ºcolii
un concurs pe teme istorice între elevii din
ºcoalã, o prezentare poawer- point ºi program
cultural artistic închinat acestui eveniment
la ªcoala Bogatu ºi cu ocazia zilelor lui Mihail
Sadoveanu, Mihai Eminescu ºi sãrbãtorilor
de iarnã s-au organizat programe culturalartistice la toate ºcolile din comunã.
Tot în cadrul ºcolii în acest an ºcolar se
desfãºoarã douã cercuri cu elevii ºi este vorba
de „Cercul de limba francezã”, frecventat de
20 de elevi din clasele IV- VII ºi condus de d-na
institutoare Monica Natea, documen-tarist în
cadrul ºcolii ºi Cercul „ Cultul Eroilor ”,
condus de prof. Dragomir Dancu, la care s-au
înscris un numãr de 40 elevi, care pe
parcursul întregului an ºcolar vor participa
la mai multe activitãþi.
Este important sã amintesc ºi apariþia
trimestrialã a revistei ºcolii „Floare de colþ ”,
revistã în care elevii ºi cadrele didactice
publicã diverse articole din diferite domenii,
fiind apreciatã ºi la concursul judeþean de
reviste ºcolare.
Acum când scriu acest articol ne aflãm
în ultimele sãptãmâni ale semestrului I ºi sper
ca elevii din toate cele patru ºcoli din comunã
sã obþinã rezultate foarte bune la învãþãturã
ºi purtare pentru a ridica cât mai sus
prestigiul ºcolii noastre ºi în viitor sã participe
de asemenea la cât mai multe concursuri ºi
proiecte locale, judeþene sau naþionale ºi cu
rezultate remarcabile.
Director, prof. Dragomir Dancu
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GAZETA de P{UCA
P[uca – Capital[ Cultural[ a |[rii Seca`elor

(continuare din pagina 1)
Invitaþii Primãriei comunei Pãuca sunt aºteptaþi sã
soseascã, pânã la orele 11,00, manifestãrile urmând sã
debuteze la orele 11,30, moment la care toate ansamblurile
ºi formaþiile folclorice vor participa la parada portului popular
secãºean. La orele 12,00, în cãminul cultural Pãuca, se

alãturi de ansamblurile comunelor din localitãþile secãºene.
De altfel, participarea la Pãuca va fi numeroasã fiind invitate
ansamblurile din comunele Loamneº, Apoldu de Jos,
Miercurea Sibiului (judeþul Sibiu) ºi cele din Doºtat, Cergãu,
Daia Românã, Mihalþ, Ohaba, Roºia de Secaº, ªpring (din
judeþul Alba).
Practic, 10 ansambluri folclorice (s-a inclus ºi cel al
comunei gazdã, care va deschide festivalul) vor evolua pe scena
cãminului cultural din Pãuca, un spectacol maraton – cu
surprize plãcute – pentru toþi cei care vor face deplasarea în
Capitala Culturalã a Þãrii Secaºelor din anul 2011 – Pãuca.

deschide festivalul „Datinã strãbunã pe Secaºe”, festival ce
încheie ciclul sãrbãtorilor de iarnã din sudul Transilvaniei.
Spectacolul folcloric va fi prezentat de cunoscutã interpretã
de muzicã popularã Alina Pinca, în festival fiind aºteptate cu
recitaluri ºi vedete ale muzicii populare din cele douã judeþe,

Pentru cã la Pãuca, vor fi prezente ºi conducerile celor
douã judeþe Consiliul Judeþean Sibiu ºi Alba, respectiv a
Prefecturilor celor douã judeþe, nelipsite de la ultimele
manifestãri, un bun prilej pentru oficialitãþi de a se reîntâlni
ºi a evalua proiectele comune. La festival vor participa de
asemenea, în calitate de animatori ai festivalului ºi Centrele

Remember P[uca – 700

Cyan Magenta Yellow Black

(continuare din pagina 1)

ºi Nicolae Nan, fost prefect,
preºedinte al Consiliului
Judeþean, deputat ºi un
prieten ºi susþinãtor al
tuturor proiectelor promovate de Primãria Pãuca.
În acelaºi cadru,
primarul a înmânat Diplome
de Excelenþã reprezentanþilor constructorului SC
Consaco, proiectantului SC
Proiect SA ºi arhitecþilor
Vasile Pop ºi Florin Bãcilã.
Manifestãrile au culminat cu spectacolul folcloric, de excepþie, asigurat de dansatorii
ºi soliºtii de muzicã popularã ai Ansamblului profesionist “Cindrelul - Junii Sibiului” ºi
celebra interpretã a cântecului popular transilvãnean Mariana Anghel.
Ecourile acelei sãrbãtori nu au fost uitate gândindu-ne la Consiliul Judeþean Sibiu
care a ales ca ºedinþa de consiliu din luna aprilie sã fie þinutã chiar în noul sediul
administrativ al comunei Pãuca. În turul organizat în incinta primãriei, aleºii judeþeni au
felicitat autoritãþile locale ºi în special pe primarul Nicolae Dancu, pentru întreaga activitate
depusã în slujba comunitãþii. Preºedintele Consiliului Judeþean Sibiu, Martin Bottesch
(originar din Apoldu de Sus) a þinut sã precizeze „Felicit autoritãþile locale pentru acest
sediu de primãrie. Este un semn al dezvoltãrii economice a comunei Pãuca din ultimii
ani”. Domnia sa a afirmat cã impresionat de noul sediu al primãriei, a trimis o vedere cu
Primãria Pãuca ºi fraþilor sãi din Germania. „Fraþii mei au fost impresionaþi, deoarece
unul dintre ei mi-a spus cã
nu existã sedii de primãrii ca
la Pãuca nici în Germania”.
Zile memorabile pe care
comunitatea localã poate sã
le consemneze în istoria
acestor þinuturi cu litere de
aur. Iar aceste zile trebuie
consemnate ºi în istoria
judeþului, reprezentând
pentru întreaga comunitate
judeþeanã puncte de reper în
activitatea de reintegrare
europeanã în plan administrativ ºi de modernizare a
infrastructurii locale.
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de culturã judeþene, respectiv CJCPCT Cindrelul – Junii Sibiu
(coorganizator în 2011) ºi Centrul de Culturã „Augustin Bena”
Alba, o instituþie nou creatã prin reorganizarea ªcolii Populare
de Arte ºi Meserii Alba ºi a Centrului Judeþean de Conservare
ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Alba, creîndu-se astfel
trei servicii noi: Ansambul de Fanfarã, Ansamblul de folclor
ºi compartimentul Management proiecte ºi multimedia. Sunt,
deja, cunoscute realizãrile acestui centru din ultimii ani,
eforturile îndreptându-se, cu precãdere, înspre conservarea
tradiþiilor ºi folclorului, cele mai mediatizate fiind expoziþiile
etnografice comunale ºi concursul „Culturã pentru Culturã”.
Un festival unic în sudul Transilvaniei, pe care toþi
organizatorii, animatorii ºi iubitorii folclorului românesc îl
aºteaptã ca un bun prilej de a continua o sãrbãtoare a
folclorului de pe Secaºe, o confirmare cã tradiþiile încã nu au
dispãrut ºi cã satele nu s-au transformat în „dormitoarele
oraºelor”, iar tinerii membri ai ansamblurilor dovedesc cã
ºtiu sã respecte o moºtenire spiritualã inegalabilã.
LA MULÞI ANI TUTUROR PARTICIPANÞILOR
ºi
SÃ NE-NTÂLNIM
LA EDIÞIA A 50-a SÃNÃTOªI!

PRINCIPALELE OBIECTIVE
DIN COMUNA P{UCA
realizate între 1992 – 2010
- un raport pentru comunitatea localã Anul 2002, Balastare ºi
modernizare strãzi în comuna Pãuca,
satele Pãuca ºi Bogatu-Român, cu fonduri
provenite de la Fondul Român de
Dezvoltare Socialã, precum ºi contribuþia
proprie în procent de 10% din valoarea
lucrãrii;
Anul 2002, Construire local nou
pentru ªcoala cu clasele I – IV ºi grãdiniþã
în satul Pãuca, reºedinþa comunei Pãuca,
cu fonduri de la Banca Mondialã.
Noiembrie 2006 – Mai 2007,
Construire salã de sport nouã în comuna
Pãuca, sat Pãuca, cu fonduri asigurate de
cãtre Compania Naþionalã de Investiþii.
Octombrie 2006 – Sept.2007,
Construire ºcoalã nouã cu clasele I – IV
ºi grãdiniþã în satul Broºteni, - Construire
ºcoalã nouã cu clasele I – IV ºi grãdiniþã
în satul Presaca, cu fonduri de la
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului ºi din bugetul
local.
Anul 2008 – Modernizare ºi dotare
materialã ªcoala cu clasele I – VIII – din
satul Bogatu-Român, cu fonduri de la
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului ºi din bugetul
local.
Acest numãr nu putea sã aparã fãrã sprijinul
Consiliului Local ºi Primãriei Pãuca
Mulþumim conducerii Primãriei Comunei:
- Primar: Niculae Dancu
- Viceprimar: Vasile Gusan
- Secretar: Petru Natea

- Reparaþii, plus înlocuire geamuri ºi
uºi la cele 4 biserici ortodoxe din comuna
Pãuca, astfel:
- 16.000 euro – ptr. Biserica ortodoxã
romanã Presaca,
- 25.000 euro – ptr. biserica ortodoxã
romanã din satul Pãuca,
- 12. 000 euro -ptr. biserica ortodoxã
romanã din satul Bogatu-Român,
- 9. 000 euro - ptr. biserica ortodoxã
romanã din satul Broºteni.
Anul 2009- Executarea de lucrãri de
reparaþii, înlocuire uºi ºi geamuri,
precum ºi zugrãvit la localul Postului de
Poliþie Pãuca.
Anii 2004 – 2009 – Construirea
localului pentru noul sediu al Consiliului
local Pãuca ºi al Primãriei comunei
Pãuca, lucrare finalizatã cu inaugurarea
festivã din data de 12.noiembrie.2009 ,
prilejuitã ºi de festivitatea aniversãrii a
700 de ani de atestare documentarã a
localitãþii Pãuca.
Pãuca, la 24 ianuarie 2011.
LA MULÞI ANI
COMUNITÃÞII LOCALE!
PRIMAR ,
Niculae Dancu
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