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”Vă invităm la serbarea Zilelor Comunei și Festivalul cepei!” -se anunța în ziarul comunei 
având o semnificație aparte în comunitatea noastră. 

Deoarece sănătatea fiecăruia are o importanță majoră, acum ne amintim doar de serbările 
anilor trecuți. La sfârșitul lunii August terenul de fotbal rămâne gol și nimic nu întrerupe rutina 
zilnică. 

Am putea răsufla cu ușurare că anul acesta nu suntem copleșiți de efortul depus pe toată 
durata organizării festivalului. ”O liniște apăsătoare” a luat locul forfotei acelor zile. Lipsesc din 
viața fiecăruia dintre noi acele momente petrecute împreună, entuziasmul sportivilor noștri mici și 
mari, devotamentul cadrelor didactice, echipele care găteau pentru concursul gastronomic iar în 
urma lor plutea în aer mirosul mâncării gătite cu suflet și totodată vibra în aer bucuria reîntâlnirii, 
căldura salutului prietenesc, cântecele, bucuria, zâmbetul, aplauzele copiilor pe care privindu-i 
speri și crezi în siguranța viitorului. În această ”liniște apăsătoare” chiar dacă ne gândim că ”a mai 
trecut o zi”, eu vreau să cred că tot efortul depus pentru a clădi casa comunității noastre nu a fost 
în zadar, iar temelia acesteia a fost construită pe stânci și nu pe nisip. Nu se va dărâma și vom 
dăinui în fața obstacolelor, vom rămâne uniți, găsind calea de a ne apropia unii de alții. Nu vom 
uita ce înseamnă să creăm prilej de bucurie unul altuia, să punem suflet în ceea ce facem pentru 
semenii noștri, să rămânem oameni și în clipele care ne pun la încercare.

Vă doresc multă sănătate, răbdare, toleranță, perseverență în aceste vremuri dificile aduse 
de pandemie. 

Vă salut cu prietenie, Mărginean Ioan, primar

Foto: Zagoni Attila și Enikő
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Recensământ 2021

România, ca stat membru al Uniunii Europene, 
este obligată să efectueze Recensământul Populației 
și Locuințelor în anul 2021.

Conform recensământului din 2011, România 
are o populație de 20 121 641 de locuitori. Comuna 
noastră număra 3247 locuitori, din care în Podeni 
463, în Pietroasa 127, în Moldovenești 1190, în 
Plăiești 602, în Bădeni 693 și în Stejeriș 172.

În ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 4 
februarie 2020 privind organizarea și desfășurarea 
recensământului populației și locuințelor din 
România în anul 2021 se precizează  etapele 
recensământului: pentru verificarea practică 
a conținutului formularelor, a instrucțiunilor, a 
programului de recenzare și de prelucrare, precum 
și a măsurilor organizatorice, se desfășoară un 
recensământ de probă; în cursul anului 2020 și 
perioada ianuarie –august 2021, se realizează 
construirea bazei de date, cu date pentru clădiri 
și locuințe; în perioada iulie–noiembrie 2021 
se desfășoară, etapizat, recenzarea populației și 
locuințelor; în perioada august-septembrie 2021, 
se realizează colectarea on-line a înregistrărilor 
individuale și a celor referitoare la gospodării, 
locuințe și clădiri; în perioada octombrie -noiembrie 
2021, se realizează în teren colectarea prin interviu, 
asistată de calculator a clădirilor și locuințelor, 
pentru care nu s-a realizat auto-recenzarea on-line. 

Recensământul din 2021 va colecta 
următoarele informații: date privind structura 
demografică, caracteristicile etno-culturale, 
caracteristicile educaționale, caracteristicile 
economice, date privind tipologia gospodăriilor și a 
nucleelor familiale date privind clădirile în care se 
găsesc locuințe date privind structura fondului de 
locuințe date privind condițiile de locuit.

Locuitorii care nu au posibilitatea de a realiza 
auto-recenzarea on-line, și nu sunt găsiți la domiciliu 
de către recenzori, vor putea efectua completarea 
formularelor la sediul primăriei în centrele de 
recensământ înființate de Consiliul Local.

autorizație de construire. 
Cazuri excepționale: lucrări de modificare 

reparare, de protejare, de restaurare și de conservare 
a clădirilor de orice fel cu condiția menținerii 
aceleiași funcțiuni a suprafeței construite la sol și 
a volumetriei acestora, schimbarea finisajelor și 
tâmplăriilor identice cu cele originale.

Etapele procedurii de autorizare: 
• emiterea certificatului de urbanism (pentru 

obținere este necesar plan de situație elaborat de 
topometrist autorizat)

• obținerea avizelor și acordurilor solicitate 
prin certificatul de urbanism

• elaborarea documentației tehnice de către 
specialiști autorizați (desene)

• emiterea autorizației de construire
Documentele, cererile tipizate le găsiți pe 

site-ul primăriei: www.primariamoldovenesti.ro/
primarie/urbanism

În cazul locuințelor unifamiliale construite 
în intravilan cu carte funciară la zi, obținerea 
autorizației de construire durează între 3-6 luni. 

Clădirile cu destinație diferită de locuință sunt 
autorizate pe baza avizului Consiliului Județean Cluj.

Audiențele la compartimentul de urbanism 
sunt: miercuri între orele 9-15.

Szekely Agnes, consilier urbanist

Noi valori ale amenzilor pentru 
perturbarea liniștii și ordinii publice

LEGEA nr. 125 din 18 februarie 2020 privind 
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, a fost 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 
februarie 2020.

Pentru asigurarea climatului de ordine 
și liniște publică necesar desfășurării normale 
a activității economice și social-culturale și 

promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană, 
cetățenii sunt obligați să aibă un comportament 
civic, moral și responsabil, în spiritul legilor țării și 
al normelor de conviețuire socială.

Menționăm câteva (pentru a vă informa 
asupra legii în totalitate, accesați Monitorul oficial 
nr.14/10.01.2020) dintre faptele care constituie 
contravenție, iar săvârșirea acestora, dacă nu sunt 
comise în astfel de condiții încât, potrivit legii 
penale, să fie considerate infracțiuni:

- săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi 
obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau 
vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva 
persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să 
tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace 
indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și 
onoarea acestora;  Amendă: 200-1000 Ron

- aruncarea asupra unei persoane, construcții 
sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte 
de orice fel, cu substanțe inflamante, iritant-
lacrimogene sau cu efect paralizant, corozive sau 
care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări 
ale integrității corporale sau sănătății, ori pagube 
materiale; Amendă: 100-500 Ron

- alarmarea publicului, a organelor 
specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a 
organelor de menținere a ordinii publice, prin darea 
semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea 
intervenției la fața locului, fără motiv întemeiat; 
Amendă: 100-500 Ron

- întreruperea curentului electric sau 
stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la 
iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de 
spectacol sau în alte locuri publice; Amendă: 200-
1000 Ron

- scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții 
clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință 
comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin 
orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau 
distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor 
și afișelor legal expuse în locuri anume destinate; 
Amendă: 100-500 Ron

-deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără 
drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare 
turistică și rutieră ori a celor care semnalează 
existența unui pericol pentru viața persoanelor; 
Amendă: 200-1000 Ron

-lăsarea în libertate ori fără supraveghere 
a animalelor care pot prezenta pericol pentru 
persoane sau bunuri; Amendă: 100-500 Ron

Recensământul general agricol 2020

În perioada februarie 2021 - 30 aprilie 
2021, urmează a fi recenzate toate unitățile care 
desfășoară activitate agricolă. 

Recensământul general agricol se va desfășura 
în conformitate cu  prevederile Ordonanței de 
Urgență nr. 22/2020 publicat în Monitorul Oficial. 

Pentru verificarea practică și îmbunătățirea 
aspectelor organizatorice și tehnice, se efectuează 
un recensământ de probă, în cursul anului 2020.

Recensământul general agricol are ca obiectiv 
asigurarea de date statistice pentru fundamentarea 
și punerea în aplicare a politicilor naționale și 
europene în domeniul agricol, în concordanță cu 
Sistemul statistic european, necesare procesului de 
participare a României, ca stat membru al Uniunii 
Europene, la Politica agricolă comună, colectarea 
datelor se va face în perioada 1 februarie 2021-
30 aprilie 2021, în toate unitățile administrativ-
teritoriale din România, pentru următoarele 
perioade de referință: 

• anul agricol 2020, pentru variabilele privind 
terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură, 

• anul calendaristic 2020 pentru gestionarea 
dejecțiilor animaliere, respectiv ziua de 31 
decembrie 2020, pentru efectivele de animale și 
adăposturile pentru animale.

• ultimii 3 ani, pentru măsurile de dezvoltare 
rurală

Informații despre regulile de 
construcție

Conform Legii nr. 50 din 1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
pentru toate clădirile noi construite trebuie obținută 
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-servirea cu băuturi alcoolice, în localurile 
publice, a consumatorilor aflați în vădită stare de 
ebrietate, precum și a minorilor; Amendă: 100-500 
Ron

-provocarea ori participarea efectivă la 
scandal, în locuri sau localuri publice; Amendă: 
200-1000 Ron

-tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor 
prin producerea de zgomote cu orice aparat sau 
obiect ori prin strigăte sau larmă; Amendă: 200-
1000 Ron

-tulburarea liniștii locatarilor între orele 
22,00-8,00 și 13,00-14,00 de către orice persoană 
prin producerea de zgomote, larmă sau prin 
folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument 
muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile 
persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice 
sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de 
locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora; 
Amendă: 500-1500, dacă se repetă în decurs de 24 
ore amenda este de  2000-3000 Ron

-organizarea de petreceri cu caracter privat 
și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate 
de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, 
alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în 
perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de 
locuințe sau cu caracter social, în mediul urban; 
Amendă: 2000-3000, dacă se repetă în decurs de 
24 ore amenda este de  3000-6000 Ron

-alungarea din locuința comună a soțului sau 
soției, a copiilor, precum și a oricărei alte persoane 
aflate în întreținere; Amendă: 200-1000 Ron

-nerespectarea măsurilor de ordine luate de 
organele competente în caz de calamități naturale 
sau alte pericole publice; Amendă: 500-1500 Ron

-îndemnul sub orice formă al minorilor la 
săvârșirea de contravenții; Amendă: 500-1500 Ron

-neluarea de către părinți sau de către 
persoanele cărora li s-a încredințat spre creștere 
și educare un minor în vârstă de până la 16 ani 
sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a 
măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte 
de vagabondaj, cerșetorie sau prostituție; Amendă: 
100-500 Ron

-lăsarea fără supraveghere a unui bolnav 
mintal periculos, de către persoanele care au 
îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum 
și neanunțarea organelor sanitare sau ale poliției 
în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere; 
Amendă: 100-500 Ron

Umanitatea în tragedie

În seara de 14 mai, la ora 10 la Plăiești, sunau 
de zor telefoanele iar în acel moment toată lumea 
î-și dă seama că nu poate fi decât un apel de urgență.

Am fost șocați la auzul veștii: casa lui Fari 
Rózsi e în flăcări. În ciuda încercărilor de stingere 
a focului, aceasta a devenit realitatea crudă, iar 
femeia, care oricum ducea o viață grea, acum nu va 
mai avea nici un acoperiș deasupra capului. 

Ca urmare a acestei tragedii, dorința de 
a ajuta este vie în sufletul fiecăruia, asta fiind în 
acele momente în beneficiul semenului nostru 
dezavantajat. Fiind consilier mi-am asumat o 
răspundere față de cei care au nevoie de ajutor. În 
urma discuției purtate cu d-nul primar Mărginean 
Ioan, care mi-a sprijinit intenția de a strânge bani 
de la consăteni, pentru a venii împreună în ajutorul 
acestei femei. 

În același timp, m-am angajat să atașez acest 
venit la celelalte ajutoare pentru a i se putea asigura 
un trai decent. 

Cuvântul a ajuta s-a folosit de multe ori 
în acest articol, dar prin asta se înțelege că doar 
împreună avem puterea de a trece prin greutăți.

Pe această cale le mulțumesc fiecărei familii 
pentru ajutorul acordat formând o comunitate 
solidară. Dovadă tangibilă în acest sens sunt cei 
4650 Ron-i, care reprezintă umanitatea fiecăruia. 

Vă mulțumim, Valentini Attila, Plăiești

Iată încă o lămâie

60 de zile. 60 de zile de foc. 60 de zile în 
care conștiințele noastre au fost în Iad, întocmai 
ca Orfeu, însă noi, spre deosebire de el, vom ieși 
învingători. 60 de zile în care am realizat care sunt 
cele mai importante aspecte din viața noastră. 60 
de zile în care ne-am dat seama că familia e totul, 
sănătatea e primordială, libertatea e revigorantă 
și rutina zilnică o binecuvântare. 60 de zile în care 
am realizat că am uitat să șovăim puțin asupra 
căminului, fiind prinși în cotidian. 60 de zile în care 
catastrofa mondială ne-a demonstrat că nimic nu e 
sigur și nimeni de neînvins. 60 de zile în care ne-
am ascuțit instinctul de supraviețuire. 60 de zile de 
spaimă, panică, teroare. 60 de zile de meditație, de 
respirare pentru planetă.

 Acest “Inamic invizibil”, COVID 19, ne-a 
demonstrat că nu e nevoie de un Război Mondial 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
COMUNEI MOLDOVENEȘTI 2021-2027

Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală 
la nivelul comunei Moldovenești este necesară în 
contextul accesării fondurilor nerambursabile de 
către autoritatea locală și din obligativitatea fiecărei 
autorități de a întreprinde la nivel local toate 
demersurile necesare pentru a facilita accesul la 
finanțare a comunității pe care o conduce. 

Pe perioada de programare 2014 -2016 a 
fost elaborată o strategie de dezvoltare locală, doar 
ținând cont de deschiderea unei noi sesiuni de 
programe 2021 -2027 este oportun realizarea unei 
noi strategii pe plan local.

Scopul existenței unei astfel de strategii este 
de a crește șansele autorităților locale și membrilor 
unei comunități de a obține fonduri nerambursabile, 
pentru dezvoltarea economică și socială a comunei.

În vedere elaborării planului strategic de 
dezvoltare locală la nivelul comunei sunt necesare 
parcurgerea următoarelor etape:

- evaluarea situației actuale;
- organizarea de întâlniri cu reprezentanții 

autorităților locale și cu asociațiile care au ca obiect  
de activitate dezvoltare comunității locale;

- organizare de focus group-uri pe diferite 
domenii de activitate specifice;

- chestionarea populației pe un eșantion 
reprezentativ;

- elaborarea pe baza infomațiilor obținute a 
Strategiei de Dezvoltare Locală precum și definirea 
proiectelor de dezvoltare în conformitate cu 
prioritățile locale.

David  Noemi

pentru a nimici populația. A afectat toate domeniile 
de activitate, dar cel mai dureros, a afectat milioane 
de familii de pe întreg mapamondul. Sunt 60 de 
zile de când viețile noastre au fost deteriorate 
iremediabil, fără nici un avertisment. Porțile școlilor 
s-au închis, oamenii au rămas fără locuri de muncă, 
străzile au devenit pustii, zâmbetele sunt încastrate, 
iar privirile crispate. Singura evadare a omului este 
condiționată de o hârtie fără identitate. 

 Acum, după 60 de zile pline de dor, de părere 
de rău, de nesiguranță, de teamă, de speranță, 
oamenii ușor-ușor se obișnuiesc cu gândul că viața 
ni se schimbă radical și că nimeni nu știe sigur cât 
timp va dura această schimbare. Astfel începem să 
ne adaptăm situației, învățăm și inventăm cât mai 
multe rețete cu ajutorul cărora din această imensă 
lămâie acră, dezamăgitoare să ne putem prepara 
câte un pahar de limonadă cu care să ne răcorim 
puțin. Deși știu că în unele situații e mult prea greu 
decât în altele și îmi pare foarte rău pentru acei 
indivizi care trec prin acelea, aș dori să vă aduc 
la cunoștință rețeta mea de limonadă proaspăt 
concepută, testată, care s-a dovedit a fi tolerabilă.

 Înanite de a numi ingredientele și cantitățile 
folosite la această rețetă, vă voi comunica secretul 
acesteia, anume faptul că lămâia trebuie stoarsă 
cu grijă și nu poate fi folosită toată dintr-o dată, 
ci se adăugă pe rând doar câte un strop. Iar acum 
ingredientele: 1. Un strop de regăsire: Alegi să faci 
în fiecare zi ceva ce nu ai mai făcut de foarte mult 
timp, poate din cauza sarcinilor pe care le aveai de 
făcut, sau doar rutina pe baza căreia obișnuiai să 
trăiești te-a făcut să uiți despre această activitate. 
Acum ai timp să faci ceea ce te bucura întotdeauna, 
dar nu l-ai exersat de mult. 2. Un strop de sănătate: 
Începi să fii atent la semnele pe care corpul tău le 
comunică, să ai grijă de sănătatea ta, aceasta fiind 
una dintre prioritățile tale în situația actuală. 3. Un 
strop de odihnă: Citești o carte, ieși puțin în curte, 
pe terasă, mergi într-o încăpere foarte bine aerisită 
în care intră cele mai multe raze ale soarelui și te 
bucuri de o ceașcă de ceai și un biscuite. 4. Un strop 
de auto-îmbunătățire. Prin urmarea unei autoanalize 
încerci puțin câte puțin să exersezi, să evoluezi, ca 
apoi să realizezi că tot acest timp petrecut acasă 
nu a fost doar o risipă. 5. Un strop de socializare: 
Sună-ți prietenii, profită de beneficiile lumii virtuale 
și întreține-ți relațiile, ba mai mult, vorbește și cu 
cei pe care i-ai neglijat pân-acum pentru că nu 
aveai destul timp și pentru ei. 6. Cel mai important 
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ingredient! Un strop de familie: Bucură-te de fiecare 
clipă petrecută alături de familia ta. Spune un 
mulțumesc în fiecare seară pentru faptul că sunteți 
cu toții sănătoși și că vă puteți spune seara noapte 
bună ca apoi dimineața să vă revedeți cu bine. Poate 
uneori simți că ai petrecut deja destul sau prea mult 
timp “închis” într-o casă cu familia ta, dar va veni 
și clipa în care te vei bucura de acest prilej. Uită-te 
la un film cu tatăl tău, jucați-vă cărți, jocuri video, 
împărtășiți bancuri. Întreab-o pe mama ta dacă poți 
s-o ajuți în bucătărie, încercați noi rețete, plantați 
flori, poate fi foarte amuzant.

 Acum că ai citit rețeta mea, poți să te liniștești 
puțin. Această situație, în care trăiești alături de 
miliarde de oameni, e doar o nouă lămâie din care 
tu, fiind destul de inteligent și puternic, vei învăța 
să-ți prepari o limonadă.

Mihácsa Orsolya, clasa a XI-a, Plăiești

Gândurile unui dascăl despre școala 
online a anului școlar 2019- 2020

                                                             Înv. Toth 
Angela Școala Primară Bădeni

Școala online din martie și  până în iunie a 
anului școlar 2019- 2020  a  fost cu siguranță o 
perioadă dificilă și provocatoare pentru toată lumea, 
care a trebuit să găsească pe loc soluții la probleme 
pe care nu le aveam înainte. 

Din perspectiva școlii online, mă feresc să 
fac generalizări. Știu însă că au fost mulți, foarte 
mulți profesori care au făcut eforturi fantastice să 
nu piardă legătura cu elevii, să nu rămână în urmă, 
să-i țină conectați la viața școlară. La rândul lor, 
mulți părinți s-au trezit cu copiii acasă, fiind nevoiți 
să lucreze și ei de acasă, să împartă camerele, 
laptopurile/ telefoanele, timpul și energia mentală. 
Și vorbesc aici de situația fericită, a celor care nu și-
au pierdut jobul, care au mai multe camere pe care 
să le împartă, au curent și internet. 

Eu sunt un caz fericit, că am colaborat intens  
atât cu părinții cât și cu elevii astfel încât am reușit 
să parcurg programele școlare specifice claselor 
primare pentru anul școlar 2019- 2020. Mulțumesc 
părinților elevilor Clasei pregătitoare și clasei I 
din cadrul Școlii Primare Bădeni că au știut cum 
să se adapteze și să îî motiveze pe elevi pentru a 
participa activ în cadrul orelor online desfășurate 
pe Messenger. Fără ajutorul lor ( împrumutul 
telefoanelor, trimiterea temelor efectuate de copii 
)  elevii nu și-ar fi format competențele specifice 

citirii, scrierii și calcului aritmetic.
Cu elevii mai mari, din clasele a II –a și a III-a, 

am lucrat pe grupe pe WhatsApp, dând dovadă 
de seriozitate și conștiinciozitate, sârguință în 
rezolvarea sarcinilor online, formându-și în același 
timp priceperi și deprinderi digitale. Îi felicit și le 
mulțumesc pentru implicarea în activitățile online, 
colaborarea și relaționarea  de la distanță, trăind 
împreună experințe unice.

Ce le-a plăcut cel mai mult în școala online:
• Libertatea, creativitatea, trezitul mai târziu 

dimineața;
• Învățarea  unui nou mod în care pot fi predate 

lecțiile;
• Accesul la informații pe internet, link-uri și 

video;
• Temele mai puține și lipsa ghiozdanului greoi;
• Lecțiile mai scurte și prin jocuri, cu materialele 

vizuale și clipurile de pe YouTube.

Ce le-a lipsit cel mai mult?
• Colegii, curtea școlii, profesorii.
• Glumele și interacțiunea direct cu ceilalți.
• Orele predate la școală și pauzele petrecute cu 

colegii.
  Într-adevar, anul școlar 2019- 2020, a fost 

un an școlar mai diferit, plin de provocări, care ne-a 
stimulat să ne adaptăm, să ne formăm și priceperi și 
deprinderi digitale, să învățăm și in mediul online.

Am fost întotdeauna de părere că trebuie 
să te descurci în orice condiții, cu constrângerile 
pe care le ai. Asta nu înseamnă să acceptăm orice; 
înseamnă că încercăm, cu toate forțele noastre, să 
îmbunătățim situația. Însă nimeni niciodată nu a 
îmbunătățit nimic doar stând și plângându-și soarta.

Portretul d-nei 
invățătoare realizat de 
eleva
Alexia Oltean
clasa a II-a
Școala Primară 
Bădeni


