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DIN SUMAR
REALIZĂRI CONSILIUL LOCAL•
-Raport Primar
-Modernizare Ulița Scobea
-Modernizare Ulița Coporod

ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI SPORTIVE•
-Zilele bibliotecii
-Localiatea Bezdead    “Satul   Cultural   al
României 2014”
-FOTBAL-Voința Bezdead
-10 pași pentru o vară plină de sănătate

INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI•
-”Ești fermier European”- Depune la APIA
cererea de sprijin
-Întâlnirea membrilor CAR Pensionari
„SPERANȚA” Pucioasa, Punct de lucru
Bezdead
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RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI
COMUNEI BEZDEAD

-ANUL 2013-

Cuvânt înainte
Prin acest material încercăm să îmbunătăţim în fiecare an

calitatea şi eficienţa muncii noaste. Publicarea "Raportului Primarului
Comunei Bezdead privind activitatea pe anul 2013" este un gest
normal, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere şi
transparenţă a instituţiei noastre. Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre

instrumentele prin care primăria Comunei Bezdead pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete
despre activitatea noastră, despre relaţia cu cetăţenii. Raportul conţine informaţii despre activitatea
Primăriei, a Consiliului Local Bezdead, precum şi o dare de seamă privind starea economică şi
socială a satelor care formează comuna Bezdead. Consider că datele prezentate în raport pot oferi
cetăţenilor comunei o imagine generală asupra activitaţii noastre în anul 2013, asupra modului și
eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.

Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei comunei
Bezdead, a Consiliului Local Bezdead, în anul 2013 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a buge-
tului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din Bezdead, vizând: dezvoltarea infrastructurii
comunei Bezdead, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării  obiectivelor prevăzute
în „Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Bezdead”,  atragerea de investitori, repararea
şi întreţinerea drumurilor din comună, în limita bugetului local; asigurarea transparenţei în ceea ce
priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică; eficientizarea
serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul
Primăriei Bezdead, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii; organizarea
de festivaluri,  manifestări cultural-distractive şi sportive cu scopul de a dezvolta componenta
culturală, sportivă şi socilală a vieţii cetăţenilor din comuna Bezdead.       
Secretar U.A.T.: 
1) Activitatea de înregistrare şi comunicare     către servicii  şi persoanele fizice şi juridice a
dispoziţiilor primarului comunei Bezdead, precum și a hotărârilor de consiliu local.

Această activitate s-a materializat prin:
• Înregistrarea în Registrul de evidenţă dispoziţii a unui număr 702 dispoziţii ale Primarului
comunei Bezdead:
• Înregistrarea în Registrul de evidență de hotărâri a  unui numar de 91 hotarari ale Consiliului
Local Bezdead, asigurarea pregătirii şedinţelor consiliului local şi a şedinţelor comisiilor de
specialitate ale acestuia, gestionarea documentelor care decurg din activitatea consiliului,
îndeplinirea      procedurilor  legale  privind  elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ,
asigurarea aducerii la cunoştinţă publică pe pagina web a instituţiei;
• Asigurarea comunicării acestora cu Instituţia Prefectului judeţului Dambovita pentru
exercitarea controlului de legalitate şi comunicarea dispoziţiilor birourilor, compartimentelor şi
persoanelor desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora, precum şi comunicarea
către persoanele fizice sau juridice nominalizate în fiecare dispoziţie.
• Asigurarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la
solicitarea acesteia, a documentelor şi actelor precum şi a clarificărilor în legătură cu soluţionarea
dosarelor de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Gestionarea bibliotecii juridice şi asigurarea pentru direcţii, servicii, compartimente a   mate-
rialelor pentru documentare, la solicitarea acestora.
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2) Activităţi specifice juridice şi evidenţă documente de natură juridică, respectiv asistenţă juridică
pentru toate compartimentele din aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes
local cu şi fără personalitate juridică, Comisia locala pentru stabilirea dreptului  de proprietate asupra
terenurilor,  primarul  comunei, etc,  precum  şi  activităţi   de  arhivare  a  documentelor  create,
eliberarea de copii certificate de pe documentele păstrate în arhivă.
3) Activitatea de înregistrare în registrul special a contractelor de arendă;
4) Conform OG nr.1/1992, HG nr.269/2001 și Ordinului nr.95136- 282-/712-10-806 pentru apro-
barea  normelor  tehnice  privind  completarea  registrului  agricol, coordonează, verifică   și
răspunde de modul de completare și de ținerea la zi a registrului agricol;
5) Activitatea de eliberare a adeverințelor pentru exercitarea dreptului de preemțiune la Notariatul
Public;
6) Întocmirea răspunsului la petiții, sesizări, etc;
• Centrul de Informaţii Cetateni:
1. Înregistrarea în registrul de intrare-iesire a 10097 numere;
2. Primirea și înregistrarea unui număr de 459 facturi și direcționarea       acestora         către
Compartimentul de contabilitate;                                                             
3. Înregistrarea unui număr de 336 confirmări de primire a debitelor privind amenzile
contravenționale și înaintarea acestora către Compartimentul de contabilitate și instituțiile emitente;
4. Primit și expediat fax-uri;
5. Primit și expediat corespondența;
6. Răspuns solicitărilor telefonice atât din interior cât și din exterior;
7. S-au înregistrat un număr de 4 cereri conform Legii 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public și întocmirea răspunsului la acestea;
8. Evidența e-mail-urilor primite și expediate de pe adresa oficială a Primariei Bezdead;
9. Tehnoredactat diverse adrese.
■ Buget-finante contabilitate: 

În cursul anului 2013 s-au elaborat și depus la Direcția Generală a Finanțelor Publice
Dâmbovița bilanțurile contabile lunare, trimestriale și bilanțul anual.

De asemenea, s-au întocmit un numar de 6 bugete rectificate de venituri și cheltuieli toate
fiind  depuse la Serviciul Fiscal Târgoviște. 

În decursul  anului 2013 veniturile bugetului local  au fost în   sumă  de 3 696 972 lei,  iar
cheltuielile au fost de 3 853 026 lei, gradul de colectare a veniturilor din impozite și taxe locale în
anul 2013 au fost în proporție de 90%, nu se iau în considerare sumele aflate în litigiu.

Totodată au fost emise peste 3700 de înștiințări de plată către contribuabili și eliberate 322
certificate fiscale către persoane fizice și juridice; s-au întocmit un număr de 326 confirmări de
debite pentru amenzile primite în decursul anului.

Nu s-au întocmit dosare de urmărire către persoanele care au primit ajutor de lemne
nejustificat, s-au depus către sediile unităților de poliție un număr de 57 dosare cu amenzile
contribuabililor care nu pot fi urmărite pentru a urma procedura de transformare în muncă în folosul
comunității.

În cadrul serviciului de contabilitate plata cheltuielilor s-a efectuat de către persoanele
desemnate prin ALOP.

În cursul anului s-au primit declarații de impunere de la persoane juridice și fizice;
S-au elaborat borderouri, matricole pentru încasarea     debitelor   și   s-a completat registrul

de   rol nominal unic    însumând - 70  roluri persoane     juridice, 3682 roluri    persoane fizice   și
9 poziții de concesiuni și închirieri.
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• Urbanism:
În cadrul compartimentului urbanism în anul 2013 au fost eliberate un număr de :
- 126 certificate de urbanism în valoare totală de 916 lei;
- 78 autorizații de construire în valoare totală de 4.154.618,27 lei;

S-au încheiat procese-verbale de sancționare contravențională privind construirea cu
încălcarea prevederilor Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea
executării lucrărilor de construire; 1-PV-1000 RON

Achiziții publice:
1. întocmirea programului anual de achiziții publice;
2. întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor în scopul atribuirii
contractelor de achiziție publică care sunt cuprinse în programul anual de achiziții publice;
3. întocmirea documentelor necesare pentru:
- anunțul de intenție, anunțurile de participare și de atribuire a contractelor de achiziție publică,
transmiterea lor spre publicare, în SEAP în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completarile ulterioare;
- justificarea procedurilor, altele decât licitația deschisă și restrânsă;
- justificarea cerințelor de calificare și a criteriului de atribuire;
- justificarea factorilor de evaluare;
- dosarul achiziției publice.
4. Întocmirea și transmiterea, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, a răspunsurilor pentru toate
clarificările solicitate de ofertanții care au obținut în condițiile legii documentația pentru elaborarea și
prezentarea ofertei;
5. Organizarea și desfașurarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din cadrul programului
anual de achiziții (deschidere oferte, solicitări informații și documente de la ofertanții participant la
procedură, dacă este cazul, analiză oferte, desemnare ofertă câștigătoare, întocmire și semnare
procese verbale intermediare, comunicare rezultat procedură);
6. Întocmirea contractelor de achiziții publice, cu ofertanții a căror oferte au fost stabilite
câștigătoare de către comisia de evaluare, semnarea acestora de către părțile contractante,
înregistrarea și distribuirea acestora celor implicate în derularea și urmărirea lor cât și Direcției
economice pentru efectuarea plăților;
7. Întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziție publică pentru toate procedurile derulate și
finalizate. Predarea dosarelor de achiziție publică la arhivă;
8. Actualizarea programului anual de achiziții publice în conformitate cu rectificările de buget din
cursul anului;
9. Asigurarea legăturii cu toate compartimentele, serviciile și direcțiile din cadrul primăriei în
realizarea obiectivelor din cadrul programului anual de achiziții;
10. Întocmirea și transmiterea corespondenței către toți factorii implicate în atribuirea contractelor
de achiziți publice (autoritatea de reglementare, operatorii economici/ofertanți).
• Investiții
- „Modernizare bază sportivă”
- „Modernizarea drumurilor de interes local, Valea Morii și Valea lui Cazan”;
- „Modernizarea uliței Valea lui Coman”;
- „Modernizarea drumurilor de acces la izlazul comunal – Ulița Mortoiu și Ulița Niculescu”
- „Proiectare și execuție instalație Gradinița Măgura” ;
- „Proiectare și execuție instalație Gradinița Nr. 2 Bezdead”
• Pentru implementarea unor investitii cu fonduri naţionale și europene, au fost depuse pentru
finanțare:
- „Modernizarea uliței Scobea în comuna Bezdead Jud D-ța” finanțat din fonduri APDRP
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• Alte lucrări executate din Bugetul Primăriei Bezdead:
-Amenajare ulița „V. Leurzii” gârlă
-Reparație gard Școala veche Măgura
-Reparație ulița Cămin 2 Țarină 
-Amenajare șanț captare ape pluviale, ulița Mănguță-teren sport și taluzare mal aferent.
-Amenajarea parcului aferent Monumentului Eroilor situat în centrul satului Bezdead.
-Amenajare curte primărie
-Reabilitare scenă și mobilier aferent acestuia foișor bază sportivă.
■ Stare civilă: 

În anul 2013 au fost înregistrate şi s-au eliberat acte pentru 6 dosare de  transcriere certificate
de naștere eliberate de autoritățile străine, s-au întocmit 0 dosare de schimbare de nume și s-au
eliberat 51 certificate de naștere la cerere; au fost întocmite 15 acte de casătorie și 62 de decese;
au fost eliberate la cerere în duplicat un număr de 26 certificate de casătorie și 4certificate de deces;
au fost operate un număr de 204 mențiuni în registrele de stare civilă; au beneficiat un număr de
17 indemnizații și 4 stimulente pentru creșterea copilului; au fost depuse un număr de 29 cereri
pentru acordarea alocației de stat pentru copii; s-au întocmit un număr de 82 sesizări privind
deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23, 24); au fost solicitate prin corespondență un număr
de 12  certificate de stare civilă în duplicat, de la alte localități în locul celor pierdute, deteriorate care
au fost predate la cerere petenților.
■ Registrul agricol: 
- nu a fost eliberat nici un Titlu de proprietate;
- au fost eliberate un număr de 25 Bilete de proprietate-animale;
- au fost eliberate un număr de 28 Carnete de Producator;
- au fost eliberate adeverințe cu date registrul agricol pentru S.C.L.E.P Târgoviște;
- au fost eliberate la solicitarea producătorilor agricoli un număr de 526 adeverințe pentru obținerea
subvenției de la APIA;
- nu au fost eliberate  adeverințe pentru asigurarea culturilor;
- au fost eliberate  adeverințe cu date registrul agricol pentru completarea dosarelor de rechizite și
burse școlare sau bani de liceu;
- au fost eliberate  adeverințe cu date registrul agricol pentru încheierea unor contracte cu telefonia
mobilă;
- nu au fost eliberate adeverințe date de registrul agricol pentru autoritățile locale din Spania, Italia,
Germania în vederea acordării ajutorului de șomaj;
- au fost eliberate 339 adeverințe de  reg. agr. pentru completarea dosarului ajutorului de încălzire;
- au fost eliberate 163 adeverințe de reg.agr. pentru completarea dosarelor de ajutor social și alocația
de susținere a familiei;
- nu au fost eliberate  adeverințe cu anii lucrați în Bezdead;
- au fost eliberate  istorice de rol al unor imobile din comună pentru Judecătorie;
- s-a eliberat documentația necesară în vederea accesării Măsurii 112, pentru tinerii fermieri
(6  adeverinte, copii de pe Reg. Agr.).
- nu s-au deschis roluri noi-gospodării pentru tinerii, în baza Legii 15/2003, s-au deschis 5 roluri în
baza actelor de vânzare-cumpărare;
- s-au deschis roluri noi pentru proprietarii de teren extravilan conform C.V.C ;
- s-au deschis registre agricole noi pentru anii 2012- 2013 în format electronic.
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• Asistenţa socială
Din multitudinea de activităţi din cadrul acestui compartiment amintim: plata ajutorului social

în   valoare de 143 983 lei, reprezentând un număr de 626 cereri aprobate și plătite pentru perioada
ianuarie - decembrie 2013; plata ajutorului de încalzire în valoare de 63 731 lei, reprezentând un
număr de 335 cereri aprobate pentru sezonul rece; plata ajutorului pentru încălzire cu combustibili
solizi sau lichizi conform OUG nr. 70/2011 cu modificările și completarile ulterioare, pentru sezonul
rece pentru VMG un număr de 77 cereri în sumă de 17 342 lei; pentru anul 2013 a fost acordată
suma de 136 lei reprezentând un număr de 1 cereri ajutoare de înmormâtare; au fost efectuate un
număr de 700 anchete sociale la cerere şi în diverse alte cazuri; au fost operate 32 cereri de alocaţie
pentru susținerea familiei; au fost monitorizaţi un număr de 14 copii aflaţi în plasament familial; sau
distribuit produse alimentare conform HG 600/2009 pentru pensionarii cu pensii mici, beneficiari ai
ajutorului social, persoane cu gradul I șii gradul II de invaliditate, șomeri reprezentând un număr de
535 beneficiari pentru anul 2013.
■ Protecţie civilă şi P.S.I.: 

S-a monitorizat şi s-a asigurat permanenţa pe timpul situaţiilor de urgenţă. Pe linie P.S.I., în
anul 2013, prin grija I.J.S.U., s-au asigurat tematicile de instruire şi regulamentul de funcţionare pe
suport magnetic şi echipa de voluntari, condusă de Şeful serviciului de voluntariat, sub atenta coor-
donare a viceprimarului comunei;
-instituția șefului S.V.S.U. se realizează prin convocări trimestriale de pregătire cu durata a 6 ore
(organizate de catre ISU. “Basarab I” Dâmbovița) și prin cursuri de pregătire (cu scoatere de la locul
de muncă) cu durata de 4 săptămani (organizate de centrul de Perfecționare a Pregătiri pentru
Managementul Situaților de Urgență Ciolpani).

Pregătirea serviciului voluntar se realizează asfel:
-   de către seful S.V.S.U trimestrial prin organizarea unei ședințe teoretic aplicative cu durata a 2-3
ore și a unei ședințe practic-demonstrative cu durata a 1-2 ore.
-  de către cadrele Inspecției de Prevenire a ISU “Basarab I” Dâmbovița prin participarea la exercițile
de alertare și alarmare publică desfășurate pe timpul controalelor de prevenire.

Specialiștii din compartimentele pentru prevenire ale SVSU se instruiesc asfel:
-  prin participarea la programele de pregătire organizate anual de ISU. ”Basarab I” Dâmbovița
- prin participarea la activitățile desfășurate pe timpul controalelor de prevenire la gospodăriile
cetățenești alături de cădrele Inspecției de prevenire a ISU. ”Basarab I” Dâmbovița.
■ Acţiuni cultural-artistice şi distractive: 

Organizarea manifestărilor „Zilele comunei Bezdead” ajunsă la a XVI-a ediție. Manifestările
dedicate Zilei comunei Bezdead au debutat cu prima ediţie a sărbătoririi celor mai longevive cupluri
din localitate „Nunta de Aur”. S-au inaugurat foişorul şi baza sportivă de la Şcoala „Grigore
Rădulescu” Bezdead. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol muzical în aer liber şi un foc de
artificii.
■ Activităţi sportive:

În comuna Bezdead în anul 2012 s-a înfințat clubul de fotbal Voința Bezdead de către un grup
de entuziaști, fani ai fotbalului, club susținut financiar de Consiliul Local Bezdead. Clubul își propune
ca tinerii din comună să fie antrenați în acțiuni pentru sport și mișcare. FC Voința Bezdead evoluează
în Liga a IV a Promoție Nord și a terminat în 2013 pe locul 7 din 12 echipe într-o grupă cu formații
de tradiție în fotbalul dâmbovițean: FCM Târgoviște, Mija, Mănești, Colibași, Gura Ocniței, Iedera,
Voinești etc. De menționat că toți componenții echipei sunt din comuna Bezdead iar în echipa de
bază, 3 jucători au sub 18 ani.

Căminul Cultural 
Au fost organizate numeroase acţiuni culturale, dintre cele mai importante amintim:

-Sărbători creştin ortodoxe:
"Bobotează "-Sf.slujbă Semnificaţie şi obiceiuri; Înalțarea Domnului/Ziua Eroilor;
-Ziua Internaţională a Femeii" - Program artistic;
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-Sărbătoarea Comunei Bezdead - ediţia a XVI-a - Lansarea volumului: Monografia comunei
Bezdead, autor: profesor Victor Davidoiu 
Moment artistic prilejuit de această sărbătoare - "Ziua Armatei Române "
Semnificaţia istorică a acestei zile
- Ziua Naţională a României
Semnificaţia istorică a acestei zile
- Sărbători de iarnă - Tradiţii si obiceiuri româneşti: Moş Nicolae, Colinde de Crăciun și de
Anul nou, Serbare şcolară prilejuită de sosirea lui Moş Crăciun
-Eveniment istoric - Unirea Principatelor Române (1859)
-Săptămâna Lecturii și a Cărții pentru Copii - expoziţii, vizite, joc de rol
-Școala Altfel - activități extracuriculare „Să știi mai multe, să fii mai bun”
-Acţiunea: Ziua porţilor deschise - Tradiţii şi obiceiuri la români Sf.Paşti - Încondeierea ouălor 
-Ziua Internaţională a ocrotirii copilului - Concurs literar-artistic: Copiii, cetățeni ai Europei
-VACANȚA LA BIBLIOTECĂ – teatru de vară, vizionare film, ateliere de lucru (Dans şi muzică;
Karate; Literatură – Comemorarea scriitorului Alexandru Vlahuţă, n. 1858)
-ZIUA LIMBII ROMÂNE-participare la manifestările organizate la Cazino Sinaia
-Festival național al tradițiilor; Relația rural-urban; Schimb de experiență – Excursie la Deva
-Festivitățile de deschidere a Anului școlar 2013-2014
-Ziua Internațională a oamenilor în vârstă
-Participarea la Festivalul de muzică populară „Dor de cântec românesc” de la Cumpăna, județul
Constanța
-Întâlniri cu reprezentanții A.P.I.A., prezentare proiecte, aplicație on-line și accesare fonduri
europene           
-Zilele Bibliotecii „Vasile Voiculescu” Bezdead – ediția a XIV-a – Inaugurarea Programului
„Biblionet-lumea în biblioteca mea” la Filiala Măgura
-Depunerea candidaturii pentru obținerea titlului național „Satul cultural al României 2014”

Biblioteca comunală
Biblioteca comunală ,,Vasile Voiculescu‘‘ Bezdead îşi desfăşoară activitatea conform Legii

bibliotecilor nr. 334/2002, modificărilor ei cf. Ordonanţei nr. 26/ianuarie 2006 şi în baza
Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii „Vasile Voiculescu” Bezdead, aprobat în
şedinţa de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 12 din data de 30.03.2006, orientându-şi preocupările
spre îndeplinirea la parametrii superiori a atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor ce îi revin
ca instituţie de cultură în comunitate. 

Pentru a răspunde favorabil nevoilor de informare ale cititorilor, în anul 2013 s-a încercat
eficientizarea activităţilor de completare a colecţiilor şi prelucrare a documentelor şi informaţiilor. În
acest sens s-a avut în vedere optimizarea comunicaţiei cu unităţile de difuzare a documentelor de
bibliotecă, precum şi o documentare mai amplă asupra producţiei edito¬riale la nivel naţional.

Pentru a creşte calitatea prelucrării şi organizării colecţiilor şi a informaţiilor, s-au făcut eforturi
majore în fluxul prelucrării colecţiilor în vederea realizării corecte şi în timpi optimi a operaţiunilor
specifice. Enumerăm în acest sens princi¬palele activităţi desfăşurate pe următoarele domenii:
1. DEZVOLTAREA. EVIDENŢA. PRELUCRAREA COLECŢIILOR

La 31 decembrie 2013, biblioteca deţinea în colecţiile sale 10125 volume din toate domeniile
cunoaşterii umane, având deci, un caracter enciclopedic, indicele de dotare fiind de 2,21 vol./locuitor.
Fondul de publicaţii este aşezat în rafturi corespunzător Clasificării Zecimale Universale, domeniile
tematice care sunt existente în bibliotecă fiind recomandate prin indicatoarele de raft. Colecţiile
bibliotecii s-au completat cu 832 volume de bibliotecă, respectiv 48 titluri. 

De la bugetul local, în anul 2013, nu au fost alocate sume pentru achiziţia de carte.
Completarea colecţiilor s-a realizat prin achiziționarea documentelor din finanțare de la Biblioteca
Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dîmbovița (521 documente) și donaţie de la persoane fizice din
localitate; donaţiile au repre¬zentat 37,38 % (311 vol.) din totalul documentelor intrate.
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Ca elemente principale în activitatea bibliotecii amintim următoarele: 
• modificarea fluxului general de prelucrare a datelor prin înregistrarea cărţilor în programul
ISIS. Acest lucru a dus la o îmbunătăţire a timpului de prelucrare a documentelor în vederea punerii
lor la dispoziţie utilizatorilor pentru împrumut. Un alt avantaj constă în faptul că există posibilitatea
să se vadă situaţia unui document într-o bază de date.
Conform politicii de achiziţii promovată de IFLA, instituţia bibliotecară bezdedeană si-a propus în
anul 2013 să acorde atenţie achiziţionării de documente multimedia şi electronice. Activitatea
specifică de evidenţă a constat în principal din următoarele: 
• luarea în evidenţă primară (clasic) şi individuală (clasic şi automatizat) a documentelor noi
intrate. În colecţiile Bibliotecii au intrat în cursul anului un număr de 832 volume. Aceste documente
au fost luate în evidenţă primară şi individuală, le-au fost atribuite 5 poziţii în RMF (poziţii la care
s-au realizat centralizări cantitative şi valorice) şi s-au întocmit 2 AP-uri (acte de primire) pentru
documentele sosite fără acte însoţitoare.
• prelucrarea biblioteconomică a acestor documente; activitatea a constat în: atribuirea
numărului inventar pe fişele de precomenzi; aplicarea însemnului de proprietate; înscrierea valorii
pe documentele fără preţ; stabilirea şi înscrierea semnului de autor pe documentele destinate
împrumutului la domiciliu; întocmirea fişelor de carte; aplicarea numerelor inventar pe documente,
fişe topografice, fişele cărţilor; înregistrarea acestora într-un Registru Inventar în format electronic
(Microsoft Office Excel); etc; 
În anul 2013 nu s-au scos documente din inventarul bibliotecii, urmand a fi scoase în cursul anului
acesta, când se va realiza şi o triere a documentelor în funcţie de starea lor de deteriorare fizică şi
morală.
2. RELAŢII CU PUBLICUL

Datele de ordin statistic de la sfârşitul anului oglindeşte dimensiunea implicării bibliotecii în
viaţa colectivităţii, în rezolvarea problemelor de informare şi documentare cu care se confruntă
bezdedenii şi nu numai. Indicele de lectură este de 3,89 volume difuzate/cititor în 2013, iar indicele
de atragere la lectură a populaţiei calculat pentru anul 2013 este de 10,03 %. În anul 2013, în
concordanţă cu raportul statistic, au fost înscrişi un număr de 92 cititori clasificati dupa cum urmeaza:
- după statutul ocupaţional: elevi – 69, studenţi – 1, pensionari – 2, funcţionari – 2, muncitori – 4,
profesii intelectuale – 6, tehnicieni, maiştri – 1, casnice – 2, alte categorii – 4;
- după vârstă: sub 14 ani – 54; 14 - 25 ani – 20; 26 - 40 ani – 9; 41 – 60 ani – 7; peste 61 ani – 2.

În ce priveşte documentele eliberate, acestea au scăzut faţă de 2012 cu 2915 documente,
îngrijorător de mult datorită faptului că informația se găsește și pe internet.

Analizând repartiţia documentelor consultate constatăm că numărul celor solicitate în incinta
bibliotecii a fost de 57 documente în 2013, faţă de 333 documente în 2012. Acest fapt este observat
şi prin scăderea frecvenţei la Sala de lectură, justificată în parte prin faptul că documentele de
referinţă sunt tot mai puţine şi informaţiile solicitate se găsesc pe Internet, serviciu ce este accesat
din data de 27 iulie 2010 de fiecare utilizator al bibliotecii „Vasile Voiculescu” Bezdead și din 20
septembrie 2013 de fiecare utilizator al bibliotecii Filiala Măgura.

Activitatea de animaţie a fost tratată cu aceeaşi importanţă ca şi în anii precedenţi. În perioada
care a trecut de la începutul anului au fost organizate acţiuni culturale specifice, precum expoziţii de
carte, medalioane literare, recenzii din care menţionez :  
Ianuarie: Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Grigore Rădulescu” și Grădinița nr. 1 Bezdead – ZIUA
CULTURII NAȚIONALE – Simpozion: Mihai Eminescu – legenda sufletului românesc; – Vizionare:
Basmul eminescian;
ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE – Eveniment istoric: Hai să dăm mână cu mână și

șezătoarea Povești despre Cuza;
Februarie: Analiza activităţii desfăşurate de bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale în anul
2013, prezentarea Programului de activitate pe anul 2014 şi a Strategiei acestor instituţii de
cultură la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa;
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– SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI 2014 – evaluarea și desemnarea câștigătorului la sediul Am-
basadei Franței în România, București
– CAMPANII DE INFORMARE: *Întâlnirea membrilor CAR Pensionari „SPERANȚA” Pucioasa,
Punct de lucru Bezdead; *Întâlnire cu specialiștii A.P.I.A. Pucioasa.
Martie: Parteneriat cu Căminul cultural Bezdead - Ziua Mărţişorului; Ziua Internaţională a Femeii –

Biblioteca a încheiat parteneriate cu organizaţii diverse în vederea desfăşurării unor
activităţi de interes comun (Şcoala Gimnazială „Grigore Rădulescu” și „Vasile Voiculescu”,
Căminul Cultural, Primăria Bezdead, Centrul Europe Direct Târgovişte şi bibliotecile comunale din
judeţ).
3. CERCETARE, INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ

La cererea utilizatorilor, sau potrivit domeniilor de interes ale diverselor categorii
socio-profesionale, s-au dat referinţe şi s-au întocmit liste bibliografice (160). S-au dat informaţii
verbale,   generale sau parţiale (15892), utilizatorilor asupra structurii şi componenţei fondului de
documente de care dispune biblioteca, despre noile achiziţii editoriale, organizând expoziţii tematice
(13), liste de recomandare, liste cu lucrările scriitorilor dâmboviţeni .

Au fost organizate activităţi de formare şi informare a utilizatorilor, prin promovarea colecţiilor,
a serviciilor bibliotecii, precum şi prin organizarea unor acţiuni specifice de animaţie culturală şi
comunicare a fondului de publicaţii (17 activităţi culturale cu participarea a 974 de persoane).

În vederea informării comunitare, au fost stabilite liniile directoare ale planului de activitate
pentru anul 2013. S-a lucrat la organizarea spaţiului expoziţional şi pregătirea echipamentelor de
prelucrare a datelor, cu ieşire la Internet. S-a administrat pagina de facebook a bibliotecii:
http://www.facebook.com/biblioteca.bezdead şi s-a urmărit administrarea Site-ul Primăriei Bezdead,
site ce se găseşte la adresa: www.bezdead.ro . S-a realizat materialul pentru programul de pro-
movare culturală și turistică – SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI 2014, program inițiat de AFSR
(Asociația cele mai Frumoase Sate din România) împreună cu partenerii săi, sub înaltul patronaj al
Ambasadei Franței în România. S-a depus în termen, cu sprijinul întregii echipe de proiect, astfel ca
în data de 15 ianuarie să fie anunțate candidaturile reținute pentru evaluarea finală și desemnarea

SATULUI CULTURAL AL ROMÂNIEI 2014, printre care și comuna Bezdead. 
A fost acordată asistenţă utilizatorilor în satisfacerea cererilor de informaţii şi a întrebărilor de

referinţă folosind resurse tradiţionale şi electronice respectiv în căutarea documentelor solicitate şi
în localizarea lor pe raft.

În cursul anului 2013 obiectivul principal în Automatizarea Prelucrării Informaţiilor şi Serviciilor
a fost asigurarea suportului hardware necesar accesarii Internetului în bibliotecă.

Pentru buna funcţionare a bibliotecii, afirmarea ei ca instituţie de cultură şi educaţie în comuna
noastră îmi propun :
• să colaborez mai eficient cu celelalte instituţii de educaţie de pe raza comunei pentru
atragerea populaţiei la activităţile ce le organizăm, dedicate unor evenimente importante sau unor
personalităţi din cultură şi ştiinţă ;

efectuarea unui sondaj de opinie pentru a vedea cum este receptată biblioteca de către
publicul cititor, domeniile ce îi interesează ;
• trierea fondului de carte şi eliminarea volumelor depăşite moral şi degradate fizic, care nu
pot fi recondiţionate şi reintroduse în circulaţie ;
• cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local să găsesc şi alte resurse financiare pentru a-mi
dezvolta fondul de carte existent ;
• să adun de la diverse instituţii şi persoane fizice, date noi despre trecutul istoric,    social-
cultural al comunei, pentru îmbogăţirea monografiei;
• să introduc cât mai multe cărţi în baza de date cu ajutorul programului ISIS, pentru a putea
intra în reţeaua bibliotecilor automatizate;
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• să realizez informarea şi documentarea globală, rapidă şi calitativ superioră;
• să se utilizeze în bibliotecă şi alte categorii de informaţii, care acum nu fac obiectul
activităţii de bibliotecă (ex. transferul de informaţii între diferite instituţii, organizaţii şi bibliotecă);
• comunicare facilă cu ajutorul Internetului;
• integrarea sistemelor informaţionale automatizate ale bibliotecilor cu celelalte structuri
(instituţionale, educaţionale, culturale etc.) informatizate;
• facilitatea activităţii de cercetare prin creşterea gradului de accesibilitate la informaţii şi în
primul rând, prin scăderea timpului de acces;
• dezvoltarea rolului de protecţie socială pe care îl au bibliotecile publice prin accesul liber al
tuturor cetăţenilor la tehnologia informatiei (IT);
• centru pentru instruire permanentă.

Concluzii
Anul 2013 a fost un an favorabil achiziţiilor de documente atât de la Biblioteca Judeţeană cât

şi din donaţii. Baza informaţională a Bibliotecii a crescut cu 116 titluri faţă de cele propuse la începutul
anului. S-a avut în vedere introducerea de noi servicii şi facilităţi, în scopul satisfacerii cerinţelor de
informare ale utilizatorilor. Astfel, la capitolul accesul şi facilităţile bibliotecii: 
• s-a reuşit introducerea în sistem automatizat a 81 % din fondul de carte;
• s-a amenajat sala de lectură (în incinta bibliotecii) pentru periodice şi lucrări de referinţe; 
• a fost acordată asistenţă utilizatorilor în vederea primirii şi orientării lor (în mod special utilă
pentru noii utilizatori) precum şi infor¬marea lor care nu necesită investigaţii deosebite;
• implementarea Programului BIBLIONET la biblioteca „Vasile Voiculescu” din localitatea
Bezdead;
• s-au achiziționat materiale informative de la Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște pentru
Punctul de informare europeană din incinta bibliotecii și primăriei.

În general a fost îndeplinit Planul de activitate al Bibliotecii pe care biblioteca şi  l-a propus
pentru anul 2013.

Concluzia generală ce se conturează din analiza anului 2013 este că, Biblioteca a reuşit ceea
ce şi-a propus: de a fi în slujba comunităţii pe care o serveşte într-o manieră eficientă, coordonată
de un management bazat pe practica de succes cristalizată atât în Biblioteca Judeţeană cât şi în
bibliotecile publice din judeţ.
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Let's Do It, Romania! 
DATA ŞI ORA: 28 septembrie 2013, ora 08.00
TIPUL ŞI NUMĂRUL EVENIMENTULUI: Campanie de ecologizare
LOCUL DE DESFĂŞURARE: În Satul Măgura și de-a lungul drumului DJ 710
NUMĂR PARTICIPANŢI:  31 persoane
MATERIALE DISTRIBUITE: mănuși, saci menajeri
GRUPUL ŢINTĂ: - direct  elevi şi cadre didactice, cetățeni
MESAJE DE COMUNICARE: „Păstrați curățenia”,  „Strângerea gunoaielor într-o singură zi!”
SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII: 

Biblioteca publică „Vasile Voiculescu” Bezdead ca partener al Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa a participat sâmbătă, 28 septembrie 2013 la campania de ecologizare Let's
Do It, Romania!, unde au fost implicați 31 de voluntari elevi, cadre didactice, cetațeni și nu în ultimul
rând reprezentații administrației publice locale. Mulțumim, tuturor!
IMAGINI EVENIMENT:
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Bezdead

Comuna Bezdead este situată în partea de nord nord-est a județului Dâmbovița, la 33 km de
municipiul Târgoviște, 37 km de municipiul Moreni și 10 km de orașul Pucioasa. Teritoriul administrativ
al comunei prezintă limite sinuoase ce urmăresc în cea mai mare parte interfluviile rețelei hidrografice
prezente în zonă.

Comuna este traversată de drumurile județene DJ 710 și DJ 715 care o leagă cu rețeaua de localități
de pe valea Ialomiței, dar și cu localitățile situate de-alungul râului Bizdidel. Legătura cu unele sate com-
ponente și unele din alte teritorii administrative învecinate se face și pe drumul comunal DC 4.

Toate căile de comunicație și transporturi rutiere (cu prioritate trama majoră) necesită lărgiri și
modernizări și sunt necesare reabilitări și modernizări cu prioritate a podețelor peste torenții situați în
mai toate satele, afluenți ai pârâului Bizdidel.

Este necesară modernizarea străzilor, în mod special a traseelor rutiere cu rol turistic și a străzilor
situate în zona centrală cu valoare arhitectural - urbanistică.

Printre obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Bezdead se află și
modernizarea drumurilor comunale prin asfaltare. În acest sens s-a realizat semnarea Contractului de
finanțare și a Contractului de lucrări prin PNDR: Modernizarea Uliței Scobea în comuna Bezdead, județul
Dâmbovița (lungimea totală – 0,564 km) în valoare de 98498 euro și semnarea  Contractului de lucrări
pentru proiectul Reabilitare/modernizare drumuri (ulițe) locale – Ulița Coporod în comuna Bezdead,
județul Dâmbovița (lungimea totală – 1,154 km) în valoare de 235074.81 lei + 56417.96 lei tva.
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În urma analizei SWOT, la nivelul comunei Bezdead s-au identificat trei principii prioritare
care stau la baza strategiei în vederea dezvoltarii durabile, și anume:

Viața economică a comunei Bezdead, trebuie revigorată și dezvoltată în toate domeniile
sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerț și silvicultură. 

Infrastructura necesită imbunătățiri continuu, de aceea investițiile trebuie făcute după
anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
- siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților;
- raportul valoarea investiție/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoare investiție/numărul beneficiarilor.

Un alt  punct important pentru creșterea atractivității comunei îl constituie facilitățile
culturale și de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere comuna Bezdead, astfel
încât confortul social al locuitorilor să fie imbunătățit. Complementar acest lucru va crește și
atractivitatea turistică a comunei.

În acest sens a fost depus pe GAL proiectul Realizare spațiu public de recreere și sport
în comuna Bezdead, județul Dâmbovița – finanțat prin APDRP în valoare de 97875 euro.

14
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Puntea Tătulești

Puntea peste albia pârâului Bizdidel este un alt obiectiv al administrației publice locale.
Deoarece porțiuni întregi din punte au fost deteriorate de vreme, puntea fiind foarte veche, au fost
necesare reparații pe întreaga suprafață a acesteia, înlocuind scândurile lipsă sau șubrede.   Pentru
aceasta s-a folosit scândură groasă din lemn de salcâm.
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Zilele bibliotecii „Vasile Voiculescu” - Bezdead
SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII: 

Prima zi de activităţi dedicate Zilelor bibliotecii a fost deschisă de Ora de
informare europeană cu tema Surse de finanţare europeană pentru tineri, oră susținută
de domnul Vlăduț Andreescu și de cei doi voluntari ai Centrului „EUROPE DIRECT”
Târgoviște. Această oră s-a desfășurat atât la Școala „Grigore Rădulescu”, cât și la
Școala „Vasile Voiculescu” din Bezdead.

La Filiala Măgura s-a realizat Inaugurarea Calculatoarelor cu Internet pentru
Public achiziţionate prin Programul „BIBLIONET – Lumea în biblioteca mea”. Panglica
tricoloră a fost tăiată de reprezentantul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu”,
domnul Vlăduț Andreescu, reprezentantul Administrației publice locale, doamna
Teodora Anghelescu – primarul comunei Bezdead și reprezentantul bibliotecii
comunale, doamna Izabela Mortoiu.

Binecuvântarea pentru reușita Implementării Programului Biblionet – lumea în
biblioteca mea a fost dată de preotul paroh Florea Ivan Valentin, de la Biserica Sf.
Petru și Pavel din satul Măgura.
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„15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale”,
„Eminescu – legenda sufletului românesc”,

„Cântând poezia eminescină”

Mihai Eminescu, cel mai mare scriitor român şi unul dintre cei mai
reprezentativi poeţi din literatura universală, este omagiat, cu preţuirea pe care
o merită, cu prilejul naşterii sale, în 15 ianuarie 2014, atât pe plan naţional cât şi
pe plan local. 

Deschiderea activității dedicată Zilei Culturii Naționale a fost realizată de
viceprimarul localității, domnul Ion Cojanu, urmat de preotul paroh Constantin
Stroilescu. Părintele Stroilescu consideră că Mihai Eminescu este un simbol,
așa cum este și steagul  României pentru noi, românii. Mesajul acestuia pentru
toți participanții este acela de a citi mai mult despre Eminescu, să învățăm o
poezie simplă din opera lui și chiar să citim din publicistica acestuia. 

Scriitorul Gheorghe Gavrilă Copil prezintă participanților sinteza
comunicărilor despre Eminescu cu referire la numele poetului: Mihail și nu doar
Mihai, precum și la elementul central din poezia eminesciană Luceafărul:
apropierea de Dumnezeu, exemplu versurile „...cum e fecioara între sfinți ...” dar
și cuvântul părinte asociat lui Dumnezeu. Cu invitația de a accesa site-ul
www.noidacii.ro pentru a afla mai multe informații despre Mihai Eminescu și
Ziua Culturii Naționale, domnul Gheorghe Gavrilă Copil invită elevii și cadrele
didactice la prezentarea programului artistic, program pregătit cu mult
entuziasm și plăcere de elevii și cadrele didactice din Școlile „Grigore
Rădulescu” și „Vasile Voiculescu” Bezdead. 

Pe lângă medalionul literar-artistic,
momentul muzical, expozițiile de carte și
desene, prezentarea power-point  a fost
momentul culminant al activității, deoarece la
finalul acesteia au fost prezentate intrebări
din viața și opera lui Mihai Eminescu. Prin
răspunsurile date de majoritatea
participanților s-a constatat bucuria și

plăcerea tuturor de a raspunde căt mai bine și
cu unele completări, ce ne-au demonstrat, încă
o dată, că este un scriitor nu doar cunoscut ci
și foarte iubit de toți cei prezenți. La final  s-a
fredonat cântecul cuplului Doina și Ion Aldea
Teodorovici – Eminescu.
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Bimbo Circus prezintă Lady Bubbles Show 

Bezdedenii au avut parte de o surpriză pregătită de „Casa de Cultură” în
colaborare cu primăria. Este vorba de un spectacol de circ, show ce a fost oferit
de acrobaţii şi actorii Bimbo Circus fiind intitulat „Lady Bubbles Show”.
Evenimentul a avut loc vineri, 17 ianuarie cu începere de la ora 17:00 la „Casa
de Cultură”, preţul unui bilet de intrare fiind de 8 lei de persoană. 

Micuţii s-au putut bucura de o feerie de baloane de săpun (baloane uriaşe,
construcţii din baloane şi baloane umplute cu fum), dar şi de dresuri, jonglerii
şi de multă magie.
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Localitatea Bezdead 
„Satul Cultural al României 2014”

Localitatea Bezdead este una din cele cinci localităţi din toată ţara selectate de Asociația cele
mai Frumoase Sate din România (AFSR) pentru a organiza evenimentul „Satul Cultural al României
2014”

Prin acest program se urmărește promovarea culturii și artei populare românești și europene,
promovarea artei gastronomice, produselor tradționale și de meșteșug din România, promovarea
turismului rural, agroturismului și ecoturismului din regiune, patrimoniu cultural viu, oameni și locuri
din România.

La competiţia lansată în toamna anului trecut, aflată la prima ediţie, de altfel, s-au înscris opt
localităţi din toată ţara, din care cinci au fost selectate să meargă mai departe. Localitățile alese au
fost comuna Ciocănești, Poiana Stampei din județul Suceava, Izvoarele din Prahova, Cumpăna din
Constanța și Bezdead din Dâmbovița.

Pe data de 13 februarie, s-a decis la Ambasadei Franței din România, cine va organiza eveni-
mentul intitulat „Satul Cultural al României 2014”. Aceasta este localitatea Ciocănești din județul
Suceava.

Comuna câștigătoare și AFSR vor promova moștenirea culturală a satului românesc printr-
un program cultural ce presupune organizarea a 20 evenimente muzică, dans, tabere și festivaluri.
Pentru buna reușită a candidaturii este încurajat parteneriatul și constituirea unui pachet cultural
constituit pe baza tradiției locale.

Primarul localităţii Bezdead, Teodora Anghelescu, spune că este o mare bucurie faptul că
localitatea a fost selectată pentru a merge mai departe, pentru că acest lucru va însemna promovarea
localităţii, a tradiţiilor, valorilor şi istoriei pe care o are aceasta.

Teodora Anghelescu spune că promovarea potenţialului turistic al localităţii se află, de altfel,
printre obiectivele sale, deoarece potenţial există, fie că vorbim despre Malu de Răsună, Izvorul de
sare sau alte obiective turistice. În plus, aceasta spune că se gândeşte la un muzeu al localităţii,
într-unul din căminele culturale déjà existente, unde să fie promovate, printer altele, picturile fostului
fiu al satului Ion Emil Lungeanu sau “Pictorul Florilor”, aşa cum i se spunea.

Echipa noastră, condusă de doamna primar Teodora Anghelescu a fost susținută de invitații
de onoare ai localității Bezdead: domnișoara solistă de muzică populară Andrada Iordache, doamna
muzicii ușoare românești artista Mihaela Mihai și nu în ultimul rând domnul Marian Munteanu. 

Clasamentul competiţiei a fost anunţat de Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.

Participarea la  competiţia „Satul Cultural al României 2014” este un pas important pentru
imaginea comunei Bezdead, iar preşedintele Nicolae Marghiol, preşedintele Asociației cele mai
Frumoase Sate din România, a declarat pentru Gazeta Dâmboviţei.ro că localitatea dâmboviţeană
are potenţial şi şanse mari în competiţie, chiar dacă şi celelalte candidate au cu ce se lăuda. În plus,
Nicolae Marghiol spune că a remarcat în Bezdead un primar cu multă energie, o bibliotecară la fel
de implicată în activitatea culturală a satului, dar şi multă dorinţă de afirmare şi dezvoltare.

Preşedintele AFSR spune că s-au înscris în competiţie 8 sate, dar era de aşteptat, fiind vorba
de o primă ediţie a concursului. Acesta spune că acest program este unul care valorizează pentru
prima dată satul românesc, iar localitatea desemnată să organizeze evenimentul „Satul Cultural al
României 2014”va avea mult de câştigat. Comuna respectivă va fi promovată de Ambasadei Franței
din România la diferite evenimente, iar pe lângă cele 10 evenimente organizate de localitatea
respectivă, asociaţia va veni în sprjinul acesteia cu alte 10 evenimente, de la festival de film, expoziţii
cu icoane pe sticlă, până la promovarea acesteia la Muzeul Ţăranului.
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FESTIVALUL COPILULUI
”DE LA TALENT... SPRE PERFORMANȚĂ”

În România există mulţi copii talentaţi, anonimi pentru cei mai mulţi dintre noi.
Încrezători în creativitatea şi originalitatea cu care mulţi copii au fost înzestraţi de Dumnezeu,
cu prilejul zilei de 1 Iunie – „Ziua Internaţională a copiilor”, organizăm concursul „De la talent
spre performanţă”, ajuns deja la ediţia a III-a. Prin acest concurs urmărim descoperirea de
talente în rândul copiilor cu vârsta între 3 şi 14 ani, de pe raza comunei Bezdead. Îndemnăm
pe toţi copii să se pregătescă pentru o probă din acest concurs, să aibă curaj să se înscrie
şi poate unul dintre ei va deveni vedetă când va fi mare.

Festivalul are ca scop următoarele: promovarea valorilor artistice şi sportive; stimula-
rea creativităţii şi originalităţii în realizarea unor lucrări practice; cultivarea şi valorificarea
potenţialului creator al copiilor.

Obiective urmărite:
• Cunoaşterea şi aprecierea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
• Cultivarea sentimentului de dragoste pentru mişcare;
• Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii;
• Formarea de abilităţi practice;
• Stimularea potenţialului artistic şi cretiv al elevilor;
• Dezvoltarea spiritului de competiţie;
• Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor: Promovarea lucrărilor prezentate de copii.

Doamna profesor de religie Ciurea Floricica-Daniela a deschis lucrările Festivalului
Copilului dându-i cuvântul doamnei Teodora Anghelescu – primarul comunei Bezdead. 

Peste 30 de copii din localitatea Bezdead au demonstrat că au talent, fiecare dintre ei
impresionând cu numărul său din concurs. Fie că au cântat muzică ușoară, populară, au
dansat, au desenat, au recitat, au prezentat numere de magie sau de imitație, concurenții au
fost aplaudați la scenă deschisă de public, dar și de juriu, format din cadre didactice,
reprezentanţi ai bibliotecii din localitate, palatului Copiilor Târgovişte, şi de un reprezentant
al presei, Lavinia Oprescu, redactor Gazeta Dâmboviţei. ro, care s-a aflat în juriu pentru a
doua oară la acest concurs. La sfârșit, copiii au fost premiați cu premii oferite de Fundaţia
Preţuieşte Clipa şi de Consiliul Local Bezdead.

Consiliul Local Bezdead a oferit, de altfel, premii şi pentru un concurs ai cărui
câştigători au fost desemnaţi tot în cadrul acestui eveniment. Este vorba despre concursul
“O casă mai frumoasă, un sat mai curat”, unde copiii au fost invitaţi să strângă cât mai multe
peturi. Şi s-au strâns 20.000 de peturi, a căror valoare a fost de 800 de lei, bani la care s-a
mai adăugat sponsorizarea de la consiliul local, şi din care s-au cumpărat premiile oferite
câştigătorilor, elevi ai şcolilor din localitate: biciclete, role, jocuri de remi şi skateboarduri.

Teodora Anghelescu, primarul din localitate, le-a promis copiilor şi părinţilor că astfel
de acţiuni vor mai avea loc pentru că cei mici merită.
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FOTBAL- VOINȚA BEZDEAD
În comuna Bezdead în anul 2012 s-a înfințat clubul de fotbal Voința Bezdead de către un

grup de entuziaști, fani ai fotbalului, club susținut financiar de Consiliul local Bezdead. Clubul își
propune ca tineri din comună să fie antrenați în acțiuni pentru sport și mișcare.

FC Voința Bezdead evoluează în liga a IV a Promotie Nord și a terminat în 2013 pe locul 7
din 12 echipe într-o grupă cu formați de tradiție în fotbalul Dâmbovițean: FCM Târgoviște, Mija,
Mănești, Colibași, Gura Ocniței, Iedera, Voinești etc.De menționat că toți componenți echipei sunt
din Comuna Bezdead, iar în echipa de bază 3 jucători au sub 18 ani.
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„ÎMPREUNĂ PENTRU O SĂNĂTATE MAI BUNĂ”,
„VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE”.

Miercuri, 30 aprilie, de la ora 10.00, Caravana Sănătății, din cadrul campaniei
“ÎMPREUNĂ PENTRU O SĂNĂTATE MAI BUNĂ“, derulată la nivel național, a ajuns
și în localitatea Bezdead. Locația a fost curtea primăriei unde a fost prezent un autocar
dotat cu cabinet medical mobil.

Localnicii  au putut să-și măsoare tensiunea arterială, pulsul, indicele de masă
corporală și au primit sfaturi și  recomandări de la specialiști, în funcţie de rezultatele
testelor. În plus, cei interesați au avut la dispoziție și cărți de specialitate, de la editura
“Viață și Sănătate”.

Această acţiune este de fapt rezultatul unui parteneriat între judeţul Dâmboviţa,
prin Consiliul Judeţean, şi Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie, în colaborare
cu Institutul de Sănătate Publică București. Obiectul acordului de asociere se
desfăşoară în perioada 28 martie – 11 mai 2014. Activitatea Caravana Sănătăţii
cuprinde în perioada menţionată 29 de localităţi: două municipii (Târgovişte şi Moreni),
trei oraşe ( Găeşti, Pucioasa, Fieni ) şi 24 comune.

Scopul campaniei este informarea și educarea populației cu privire la un stil de
viață sănătos,  pentru a preveni afecțiuni moderne precum bolile cardiovasculare,
diabet, cancer, pornind de la descoperirea cauzalității și prin conștientizarea factorilor
de risc.
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10 pași pentru o vară plină de sănătate
Fiecare anotimp pune probleme specifice pentru sănătatea noastră. Totodată,

fiecare anotimp oferă oportunități specifice de a ne ameliora starea generală.
Trebuie să profităm de ceea ne oferă mediul dar să nu abuzăm.
1.Mersul pe jos: Mergeți pe jos cel puțin 10 minute zilnic.
Se recomandă în orice sezon, 20 până la 40 de minute de mers pe jos, seara după

apusul soarelui sau dimineața, foarte devreme, pe răcoare. Alegeți parcurile sau
zonele răcoroase și cu multă verdeață, luați-vă și o cantitate de apă suficientă la

dumneavoastră ca să preveniți deshidratarea. Puteți face chiar și jogging, pentru întreținerea musculaturii și
tonus muscular sau general neuropsihic, de trei ori pe săptămână.
2.Apa: Consumați cel puțin 2 litri de apă zilnic.

În timpul verii pierderea prin transpirație este semnificativă, ca urmare a încălzirii excesive a aerului de
aceea se vor consuma minim 2 litri de apă pe zi. Astfel se pot evita senzațiile de leșin, amețeală, fatigabilitate
nejustificată care apar ca urmare a deshidratării.
3.Dieta: Păstrati-vă sănătatea cu o dietă echilibrată și care să conțină neapărat fructe și legume. La consumul
de apă de 2 litri pe zi, dieta bogată în legume și fructe proaspete vă aduce necesarul de oligoelemente și vitamine,
responsabile de starea de vitalitate.
4.Expunerea la soare se face cu moderație.
Expunerea la soare se face în doua etape:
-Dimineața, între orele 8.00 și 10.00 -Seara după orele 17.00

Indiferent de momentul zilei, păstrați-vă corpul acoperit cu haine ușoare din țesături naturale, în culori
deschise și lejere, care fac o protecție a pielii și în același timp îi permit acesteia să respire. Pe zonele
descoperite, rămase în contact cu soarele se fac aplicații cu loțiuni antisolare.
5.Loțiunile de plajă: Folosiți factorul de protecție potrivit tipului dvs. de ten.

Aplicarea loțiunilor antisolare se repetă la fiecare 20-40 de minute pe toată perioada expunerii.
Pentru pielea foarte sensibilă și pielea de bebeluș există creme dermatocosmetice cu FP peste 40,

respectiv 50, care pot fi aplicate, dar ramane indicația timpului limitat la soare sub 2 ore și păstrarea
îmbrăcăminții lejere, precum și utilizarea pălăriilor de soare, ochelarilor de soare și umbreluțelor care ajută la
evitarea arsurilor solare. Îngrijirea pielii se face atât printr-o hidratare corectă și permanentă precum și prin
consumul de fructe și legume proaspete, dar și prin folosirea de creme imbogățite cu vitamine și minerale care
combat efectul de deshidratare, pierderea elasticității, descuamarea excesivă, rezultate în urma expunerii la
soare.
6.Atenție la ochi: Folosiți ochelari de soare certificați, cu un filtru UV potrivit.

Indiferent de vârsta, odată cu venirea verii, ochelarii de soare sunt la mare căutare. Însă trebuie să știți
că ochelarii de soare nu sunt doar un accesoriu la modă, ei ne protejează ochii de razele ultraviolete nocive și
care ne pot provoca o serie de probleme oculare, de la cataractă la arusuri ale corneei. Țineți cont de sfatul și
recomandările medicului oftalmolog atunci când vă alegeți ochelarii de soare și achiziționații numai din
magazinele specializate. 
7.Dacă aveți probleme cu supraponderabilitatea slăbiți.

În timpul verii este ușor să ți o dietă ca urmare a diversității alimentelor de pe piață. Este momentul să
apelați la un medic nutriționist care să vă ghideze pentru a obține o siluetă cu care să vă mândriți pe plajă.
8.Odihniți-vă suficient.

Fiți consecvenți cu programul vostru de somn și încercați să dormiți cel puțin 7 ore / zi.
Situl NASA destinat Grupului de Lucru pentru Combaterea Oboselii: http://human-

factors.arc.nasa.gov/zteam/fcp/FCP.pubs.html ne spune că “Ființa umană are nevoie în medie de 8 ore de somn
pe zi, iar când durata somnului este prelungită cresc semnificativ atât Atenția cât și Performanțele Intelectuale,
Emoționale și Fizice pe timpul întregii zile.

Somnul insuficient pe termen scurt duce la dereglarea treptată și cumulativă a peformanțelor
intelectuale, atenției și comportamentului. În același timp crește timpul de reacție la evenimente, se reduce
vigilența, gândirea devine înceată și confuză și crește durata rezolvării problemelor.
9.Renunțați la fumat. Este un lucru știut și poate chiar un clișeu, dar fumatul este dăunător.

Vara este momentul optim să vă lăsați de fumat găsindu-vă alte activității compensatorii (jogging). Apelați
cu încredere la centrele antifumat!
10.Nu abuzați de consumul de alcool.

Alcoolul deshidratează, face vasodilatație la nivel tegumentar intensificând în felul acesta pierderea de
apă prin piele. Este cunoscut și efectul diuretic al alcoolului care crește și mai mult pierderea de apă.

Consumați alcool în cantități moderate (de ex. un pahar de vin la masă), beneficiind doar de efectul lui
terapeutic (prevenirea evenimentelor cardiovasculare), nu mai mult de 5 zile pe săptămână. Atenție, berea în
cantități excesive deshidratează și îngrașă!!!
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„Ești fermier European – depune la APIA
cererea de sprijin!”, „2014 - anul tranziţiei

către noua Politică Agricolă Comună”
„Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă se va derula în

perioada 3 martie - 15 mai 2014, respectiv 9 iunie, cu penalizări de 1% pentru
fiecare zi de întârziere. Măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt schema de plată
unică pe suprafaţă (SAPS) şi şase ajutoare naţionale tranzitorii (ANT), respectiv
pentru culturi în teren arabil, pentru in şi cânepă pentru fibră, pentru tutun,
hamei şi sfeclă de zahăr”, se arată într-un comunicat al APIA. 

APIA desfăşoară din 10 februarie campania de informare privind primirea
cererilor de plată pe suprafaţă, având mesajele de comunicare menționate mai
sus. Astfel, localitatea Bezdead a fost programată în data de 25 februarie 2014
unde s-a organizat sesiunea de informare şi instruire a fermierilor şi respectiv a
administraţiei agricole din primărie, cu privire la perioada de depunere a
cererilor de sprijin pentru plăţi pe suprafaţă în anul 2014, modalitatea de
completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană
şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum
şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de sprijin pe
suprafaţă. Specialiști prezenți: Tabacu Mircea, Avanu Anca, Nedelcu Constantin,
Mihai Paul și Niculescu Mădălina au răspuns întrebărilor fermierilor ce au
participat la această întâlnire.

Obiectivul general al campaniei îl reprezintă informarea fermierilor cu
privire la fondurile europene şi naţionale destinate schemelor/măsurilor de
sprijin pe suprafaţă în anul 2014, precum şi la modalitatea de accesare a aces-
tora. Știri legate de Campania 2014 se găsesc și la adresele:
http://www.gazetadambovitei.ro/agricultura/apia-incepe-informarea-fermierilor-
in-judet-vezi-aici-cand-vin-specialistii-in-localitatea-ta-2/ 
http://www.economica.net/apia-fermierii-romani-pot-depune-cererile-de-sprijin-
pe-suprafata- in-per ioada-3-mart ie-15-mai-
2014_74336.html 



B E Z D E A D
COMUNA MEA

26

Întâlnirea membrilor CAR Pensionari
„SPERANȚA” Pucioasa, Punct de lucru

Bezdead
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,SPERANȚA”- PUCIOASA, prescurtat

C.A.R.P. ,, SPERANȚA” PUCIOASA, este o asociație cu caracter civic, persoană
juridică de drept privat, NON PROFIT, autonomă, cu caracter nepatrimonial,
neguvernamentală, apolitică, cu scop de caritate, de intrajutorare mutuală de asistență
socială, juridică și medicală și are ca scop principal sprijinirea materiala și social
culturală a membrilor săi.

Unitatea administrativ teritorială Bezdead a asigurat locația pentru buna
desfășurare a întâlnirii membilor CAR Pensionari din localitate, în Casa de Cultură din
centrul comunei. Domnul consilier al Punctului de lucru Bezdead, Avanu Ion, deschide
lucrările ședinței de bilanț mulțumind pentru prezență atât invitaților: Dragomir
Diaconescu – președinte CAR Pensionari „SPERANȚA” Pucioasa,  Mircea Simion –
vicepreședinte CAR Pensionari „SPERANȚA” Pucioasa, d-na Mihaela Nichita -
secretar, Cojanu Ion – viceprimar Comuna Bezdead cât și membrilor CAR din
localitate.

Domnul președinte citește raportul de activitate al asociației pe anul 2013 și
prezintă noile modificări pentru anul 2014, mulțumind administrației publice locale
pentru sprijinul acordat. Domnul viceprimar aduce la cunoștința cetățenilor sprijinul
administrației locale pentru rezolvarea problemelor ce se ivesc, anunțând totodată și
următoarea întâlnire dintre reprezentanții APIA și cetățenii care au aplicat pentru
subvențiile pe suprafețele agricole ce le dețin, pentru campania 2014. La final s-au
ales delegații pentru Adunarea Generală a  CAR Pensionari „SPERANȚA” Pucioasa
din rândul membrilor CAR din localitate.
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LUCRĂRI DE PRESTĂRI SERVICII

COMUNA BEZDEAD,STRADA PRINCIPALA,JUDETUL DAMBOVITA
J15/152/2013,CUI 31293598

TELEFON:0721071707 , E-MAIL:PRIMAPREST@YAHOO.RO
Firma noastră PRESTARI  SRVICII PRIMA PREST COM BEZDEAD S.R.L vă stă la

dispoziție cu utilajul performant-BULDOEXCAVATOR KOMAT’SU WB93R care poate efectua l
ucrări  pe teritoriul Județului Dâmbovița pe termen scurt sau lung.
◾Tarife:
◾-Excavare șanturi-10 RON/metru liniar
◾-Excavare gropi pentru fundații,pișcine,etc-20 RON metru cub
◾-Închiriere buldoexcavator cu operator-100 RON/ora(800RON/ZI–9 ore)
◾*Prețurile includ carburantul
Firma noastră mai execută o gamă largă de lucrări.Case la rosu,case la cheie,renovări,
consolidări,finisaje,instalați sanitare,instalați electrice,pavaje,placaj piatră,amenajări interioare și
exterioare, zugrăveli, gleturi, izolații, tencuieli, zidării, șape, montări faianța, gresie, rigips,
parchet.Prețurile noastre sunt în funcție de complexitatea lucrării ele fiind negociabile.
PENTRU ALTE DETALII:http://www.bezdead.ro/servicii/lucrari-de-prestari-servicii/

DEPANARE HARDWARE/SOFTWARE

COMUNA BEZDEAD,STRADA PRINCIPALA,JUDETUL DAMBOVITA
J15/152/2013,CUI 31293598

TELEFON:0721071707 , E-MAIL:PRIMAPREST@YAHOO.RO
◾Reparații hardware
◾Reparații software
◾Devirusare, recuperare date
◾Configurare rețea
◾Service calculatoare ETC
PENTRU ALTE DETALII:http://www.bezdead.ro/servicii/depanare-hardwaresoftware/

PĂSTRAȚI CURAȚENIA 
COMUNEI BEZDEAD
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COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL
BEZDEAD

BOCU LIVIU USL
COJANU ION PDL
IORDĂNESCU FLORIN PDL
MIHĂILĂ ION USL
MUȘAT ADRIAN DANIEL USL
NEAGOE PETRE PDL
NEDELCU VICTOR PNG    
PINȚOIU VIOREL PDL
RĂCĂȘAN GHEORGHE GABRIEL  USL
SORESCU FLORIN PNG
TATU MARIUS PDL
TĂNASE ION PDL
VLAD ION PP-DD

PROGRAM DE LUCRU CU
PUBLICUL

8:00-12:00,LUNI-VINERI

PROGRAM NOTAR BEZDEAD
MIERCURI  09:00-13:00

AUDIENȚE

PRIMAR TEODORA ANGHELESCU
JOI 13:00-16:00

VICEPRIMAR  ION COJANU
MARȚI  09:00-12:00

SECRETAR MARIA TEODORESCU
VINERI 09:00-12:00

TELEFOANE UTILE

URGENȚE 112
Numar telefonic gratuit pentru apelurile de
urgenta: accidente, siguranta cetateanului

sau alte evenimente
POMPIERI/AMBULANȚĂ/SITUAȚII DE
URGENȚĂ/JANDARMERIE/S.M.U.R.D.

ELECTRICA DERANJAMENTE 0245 929
COMPANIA DE APĂ-DERANJAMENTE 

0245 761 193
TÂRGOVIŞTE (PROGRAM: NON-STOP) 

0245 614 403
DISTRIGAZ SUD
DERANJAMENTE 0245 928
INFORMAŢII 0245 936
DISPENSAR UMAN 0245 663 026
FARMACIE 0245 663 024
POŞTA 0245 663 012
POLITIA  BEZDEAD 0245 663 014
PRIMAR 0728 871 843
VICEPRIMAR 0728 871 844
CONTABIL 0728 871 845
SECRETAR 0728 871 846

SERVICII ŞI COMPARTIMENTE

RELAŢII CU PUBLICUL 0245 663 011
CRISTINA RĂCĂŞAN 0731 732 811

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ALEXANDRA NEGRILĂ 0731 732 810
LILIANA COMAN 0731 732 805

REGISTRUL AGRICOL
ING. MIHAI MOROSANU 0731 732 809

URBANISM
PETRUŢA VÎRJOGHE 0731 732 804

PROTECŢIA MEDIULUI
BOGDAN C-TIN BADOIU 0722457946

CONTABILITATE
MAGDALENA VLAD 0728 871 845

CASIERIE
DANIELA CIUCIUC 0731 732 814
DANIELA GUZUN 0731 732 801
ION DAVIDOIU 0731 732 800
BIBLIOTECA 0245 663 145
IZABELA MORTOIU 0731 732 813

CĂMIN CULTURAL
RODICA IONESCU 0731 732 802

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI BEZDEAD
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