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 Ziua Sfântului Valentin, 14 februarie este cunoscută 
ca și ziua îndrăgostiților.
  Această tradiție vine de la britanici și se știe că în 
această zi, tinerii îndrăgostiți trebuie să scoată fetele 
la o întâlnire. Bătrânii spun că această zi...

 Acord de cooperare
  Avînd în vedere caracterul special al relațiilor din-
tre România și Republica Moldova, conferit de co-
munitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții,  și  în  
dorința  consolidării  relațiilor de colaborare între 
autoritățile administrației...

   Banii inteligenți ai familiei

  Sfântul Valentin

 În biblioteca publică din Păulești se află în curs de 
implementare proiectul ”Banii intelegenți ai fami-
liei”, un  proiect elaborat de  Aliona Manciu, șefă de 
serviciu la Biblioteca ”Dimitrie Cantemir” din...
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Satul Păulești - Călărași s-a înfrățit cu comuna Păulești - Prahova, România

ADMINISTRARE

  Miercuri, 24 ianuarie 2018 a fost semnat 
acordul de colaborare între comuna Păuleşti 
din Judeţul Prahova, România  şi localitatea 
Păuleşti din Raionul Călăraşi, Republica Mol-
dova. Acordul a fost semnat de către primarii 
ambelor localități în sala Marii Uniri a Palat-
ului Culturii din Ploiești în cadrul unui eve-
niment dedicat Unirii Principatelor Române 
organizat de către Consiliul Județean Praho-
va.
   Sandu Tudor, primarul comunei Păuleşti, 
România: 
„Mă bucur că am realizat această înfrăţire 
tocmai acum,de Ziua Unirii, cu localitatea 
Păuleşti din Republica Moldova. Sper într-o 
colaborare cât mai bună cu fraţii noştri de 
peste Prut şi îmi doresc să avem o înfrăţire 
care să aducă beneficii pentru ambele locali-
tăţi partenere.”

 Ion Prunici, primarul satului Păulești, Mol-
dova:
„ O mare onoare pentru mine sa semnez 
acest acord anume azi 24 ianuarie 2018 cînd  
acum 159 ani Alexandru Ioan Cuza a fost ales 
domn al Ţării Româneşti şi al Moldovei real-
izându–se astfel de facto Unirea Principatelor 
Române. Un eveniment istoric cu o semnifi-
caţie deosebită pentru identitatea naţională, 
deoarece demonstrează dorinţa neîntreruptă 
a românilor de a fi uniţi sub aceleaşi valori 
străbune – limbă, credinţă, cultură. 
   Ținînd cont de faptul că avem aceeași denu-
mire “Păulești“ și de alte asemănări, consider 
această înfrățire poate cea mai mare realizare 
de până acum și sper ca acest Acord de coop-
erare să ne apropie și mai mult.”

Primăria satului Păulești

IMPORTANT
Stimați contribuabili!

Primăria satului Păulești Vă informează că 
pentru anul 2018 impozitul funciar și pe 

bunurile imobiliare urmează a fi achitat în 
părți egale nu mai tîrziu de 15 august și 15 

octombrie a anului fiscal în curs.

ATENȚIE! Achitați pînă la 30 iunie 2018 
suma impozitului funciar și pe bunurile 

imobiliare și beneficiați de o reducere de 15 
la sută din suma impozitului calculat pentru 

anul curent. 

Consultații suplimentare la numerele de 
telefon:

Primăria satului Păulești - 024441236
Inspectoratul Fiscal de Stat Călărași - 

024422065
Primăria satului Păulești

Tiparul este executat la Î.S. Editura “Universul”
str. Vlaicu Pîrcălab 45, sec. Centru, or. Chișinău

Republica Moldova
Com. nr.219 Tiraj total - 200 ex.
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APROPO

ACORD DE COOPERARE

  Avînd în vedere caracterul special al relațiilor 
dintre România și Republica Moldova, con-
ferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și 
tradiții, și în dorința consolidării relațiilor de co-
laborare între autoritățile administrației publice 
locale din cele două state, autoritățile locale din 
Satul Păulești – Republica Moldova și comuna 
Păulești – România, au convenit deschiderea de 
noi posibilități pentru raporturile de colaborare 
în domenii de interes reciproc și intărirea lega-
turilor de prietenie la nivelul celor două comu-
nități, după cum urmează:

  Art.1 Domenii de cooperare
 Părțile convin că acțiunile de cooperare care 
se vor referi în special la următoarele domenii: 
dezvoltare locală, dezvoltare economică, cul-
tură, sport, domeniul social, protecția mediului 
înconjurător, transport, turism și protecția med-
ico-socială.

   Art.2 Modalități de cooperare
 1. Cooperarea între părți va putea fi realizată 
astfel:
- schimburi de experiență între autoritățile lo-
cale și structurile de specialitate subordonate 
acestora, inclusiv asociațiile patronale ale oame-
nilor de afaceri
- organizarea periodică de expoziții, tîrguri cu 
produse industriale, agroalimentare, bunuri de 
larg consum ale firmelor
- derularea unor proiecte de dezvoltare econom-
ico-sociale care să fie în beneficiul comunităților 
locale pe care le reprezintă
- efectuarea de stagii de pregătire profesională în 
diferite domenii de interes reciproc
  2. Părțile vor stabili, în fiecare an, programul 
de lucru care va defini acțiunile comune ce vor fi 
efectuate și își vor evalua realizările.
 3. Părțile pot invita și alte autorități ale admin-
istrației publice locale din România și din Re-
publica Moldova să coopereze sau să participe la 
acțiuni comune.

   Art. 3 Cadrul de cooperare
 Părțile vor desfășura activități de cooperare po-
trivit competențelor de care dispun și în confor-
mitate cu legislația în vigoare în România și Re-
publica Moldova.

   Art.4 Finanțarea
 Părțile vor suporta în mod independent toate 
cheltuielile apărute în cursul implementării 
prezentului Acord, în limitele stipulate de legis-
lațiile naționale ale statelor celor două părți.

   Art.5 Coordonarea activităților de cooperare
 Fiecare parte va desemna un coordonator care 
va urmări implementarea eficientă a acestui 
Acord de cooperare. Coordonatorii desemnați 
de către părți vor elabora un plan de implemen-
tare și vor propune acțiuni suplimentare care pot 
fi întreprinse de ambele părți.
 
   Art.6 Modificarea acordului
 Prezentul Acord de cooperare poate fi amendat 
sau completat în baza acordului reciproc, în scris 
al părților. Amendamentele și completările pro-
duc efecte de la data semnării.

Primăria satului Păulești
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SĂNĂTATE
10 semne care prevestesc apariția 
diabetului zaharat

  1.Foamea
 Ți-e foame chiar și după masă? Asta ar putea fi un semn al 
diabetului. Deoarece corpul dumneavoastră nu este capabil să 
transforme în mod adecvat alimentele pe care le consumați în 
energie, s-ar putea să începeți să simțiți senzația de foame tot 
timpul. Lipsa energiei provoacă creșterea apetitului.
  2.Oboseala
 Oboseala poate fi cauzată de diverși factori. Unul dintre mo-
tivele pentru care aveți mai puțină energie ar putea fi din cauza 
incapacității organismului de a lua glucoză, ceea ce reprezintă 
un semn al diabetului. Această lipsă de energie ar putea fi, de 
asemenea, cauzată de deshidratare.
   3.Gură uscată
 Lipsa lichidelor adecvate din organism, din cauza urinării 
crescute, poate duce la uscarea gurii. Având o gură uscată per-
manent este un semn că nivelul de zahăr din sânge este crescut 
și ar putea duce, de asemenea, la o deteriorare a dinților.
   4.Urinarea frecventă
 Este posibil să urinați des din cauza excesului de zahăr (glu-
coză) care crește în sânge. Rinichiul nu poate filtra și absorbi 
excesul de zahăr. Ca urmare, excesul de zahăr este excretat în 
urină, ceea ce duce la urinare frecventă.
   5. Sete permanentă
 Pe măsură ce urinați des, acest lucru v-ar putea deshidrata, 
ceea ce va crește senzația de sete decât în mod normal. Și cu 
cât beți mai mult fluide pentru a stinge setea, cu atât veți urina 
mai mult.
   6. Pierderea în greutate
 Puteți suferi o pierdere bruscă, neintenționată a greutății din 
cauza insulinei inadecvate, care împiedică organismul să ab-
soarbă glucoza pentru a fi folosită pentru energie. Acest lucru 
forțează organismul să ardă din grăsime și mușchi pentru ener-
gie, ducând la pierderea în greutate. Scăderea de greutate estet 
un semn comun al diabetului de tip 1.
  7. Vedere neclară
 Vederea încețoșată ar putea fi un semn al hiperglicemiei. Nive-
lurile crescute de zahăr din sânge pot duce la absorbția fluide-
lor din lentilele ochilor. Acest lucru le face să schimbe forma și 
afectează capacitatea dumneavoastră de a vă concentra.
   8. Piele uscată și mâncărime
 Lipsa de umezeală în organism, cauzată de nivelul ridicat de 
zahăr din sânge, poate provoca uscarea și mâncărimea pielii. 
Pe măsură ce pierdeți lichide din cauza urinării crescute, cor-
pul dumneavoastră devine deshidratat, ceea ce duce la o piele 
uscată și senzații de mâncărime.
  9. Vindecarea lentă a rănilor 
 Un alt semn potențial al diabetului zaharat este că tăieturile și 
vânătăile se vindecă lent. Acest lucru se poate datora nivelu-
rilor ridicate de zahăr din sânge care afectează fluxul sanguin 
și provoacă leziuni ale nervilor. Sângele poate ajunge greu în 
zonele afectate de răni.
  10. Durere sau amorțeală la nivelul picioarelor
 Durere, furnicături sau amorțeală la nivelul picioarelor este un 
alt rezultat al leziunii nervoase, care poate fi cauzată de diabet. 
S-ar putea să simțiți, de asemenea, o senzație de amorțeală în 
brațe și mâini. În timp, această leziune nervoasă se poate dez-
volta pe tot corpul.

PROIECTE

Sursa: www.sanoteca.md

  Diabetul zaharat este o afecțiune gravă care afectează 
milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, 
cercetările sugerează că 1 din 4 adulți care trăiesc cu bo-
ala nu sunt conștienți de aceasta, ceea ce poate duce la 
complicații grave. În acest articol veți descoperi diferite 
semne de avertizare ale diabetului zaharat. Conștien-
tizarea semnelor de avertizare vă poate ajuta să obțineți 
diagnosticarea la timp și să preveniți complicațiile care 
vă amenință viața. Nu uitați întotdeauna să vă adresați 
medicului dumneavoastră ori de câte ori observați aceste 
semne, mai ales dacă aveți oricare dintre factorii de risc 
comuni pentru diabet.

Banii inteligenți ai familiei
  În biblioteca publică din Păulești se află în curs de im-
plementare proiectul ”Banii intelegenți ai familiei”, un  
proiect elaborat de  Aliona Manciu, șefă de serviciu la 
Biblioteca ”Dimitrie Cantemir” din Ungheni . Petru  im-
plementarea acestui proiect au fost selectate 8 biblioteci 
din 3 raioane:
  – Păulești și Nișcani din raionul Călărași;
  – Milești și Seliște din raionul Nisporeni;
 –Bumbăta, Teșcureni, biblioteca ”Dimitrie Cantemir” și 
filiala nr. 1 din Ungheni.
  Pentru început, au fost  instruiți bibliotecarii din bib-
liotecile selectate, astfel ca ei să poată crea în bibliotecile 
lor un nou serviciu modern, întitulat ”Banii inteligenți ai 
familiei”, în cadrul căruia să fie organizate  activități de 
instruire și educație financiară cu cetățeni din localitate, 
utilizând noile tehnologii informaționale. 

  Scopul proiectului: Dezvoltarea competenţelor de cu-
noaştere și  formare a deprinderilor și a abilităţilor   de a 
cîştiga mai mulţi bani, de a administra mai bine bugetul 
şi de a cheltui inteligent banii.   
  La propunerea doamnei Maria Ciorchin am acceptat să 
mă implic în aceste activități ca voluntar pentru a ajuta  
lumea  să înțeleagă că bunăstarea e în mâinele noastre, că 
orice greșeală și orice necunoaștere este plătită.
  Au fost selectate să fie parte a proiectului 12 persoane, de 
diferite vârste. Pe parcursul a 10 ateliere de lucru ne-am 
propus să contribuim la creșterea IQ-ului financiar prin 
însușirea unor cunoștințe și abilități care să-i conducă 
pe oameni  cum să-și gestioneze corect banii, cum să-și 
mărească  bugetul implicând toată familia.
  Ne-am propus următorele teme de discuție:
 -Lista scopurilor financiare.
 -Bugetul familiei
 -IQ-ului financiar. Metode de creștere a IQ-ului finan-
ciar. QUIZ pentru părinți   
 -Nevoile versus dorințelor – piramida Maslov;     
 -Sursele de venit și cheltuieli- active și pasive. Cererea şi 
oferta. 
 -Cheltuieli (fixe şi variabile), economii, investiţii, donaţii. 
Tips&tricks pentru reducerea cheltuielilor.
  -Să învăţăm să bugetăm. Stabilirea unor obiective finan-
ciare SMART, plan de economisire
 -Economisirea timpului prin procurarile online
 -Valorificarea IT pentru optimizarea proceselor de plată. 
Cont bancar, card bancar. Plata prin intermediul contu-
lui/cardului bancar.Specificul transferurilor internațio-
nale. Achitarea oline
 -Surse de venit (fix şi variabil). Angajat sau antreprenor.  
  Primul atelier de lucru a demarat la 14 decembrie 2017. 
Activitățile vor continua  până la sfîrșitul  lunii februa-
rie. În cadrul acestor activități persoanele instruite au 
acumulat cunoștințe din istoria banilor, au învățat să-și 
organizeze bugetul  familiei, să-și prioritizeze nevoile și 
cheltuielile, să efectueze plata serviciilor online prin in-
termediul cardului bancar. 

 La final, vom organiza un târg al realizărilor partici-
panților, unde se va face și un schimb de experiență în 
domeniul educației financiare. Datorită acestui proiect  
biblioteca a primit  un proiector, un ecran și o tablă flip-
chart. De ce unii oamenii reușesc să se descurce cu banii, 
iar alții nu? Ce fac diferit oamenii care – deși nu câștigă 
foarte mult – reușesc să se descurce cu banii și să-i ges-
tioneze bine?                                                                                         
  Iată câteva reguli simple, care pot să vă schimbe radical 
situația. Nu sunt toate ușoare și nu vă vor aduce rezultate 
imediate. Practicându-le pe termen lung, vă pot schimba 
complet situația.
  1. Economisiți în fiecare lună.
Pe principiul “ban la ban trage”, creeațivă obiceiul ca 
din fiecare venit pe care îl aveți să puneți ceva deopar-
te. Obișnuiți-vă ca imediat ce ați primit salariul, întâi să 
puneți ceva bani deoparte. Puteți pune 1 leu deoparte, în 
fiecare lună? Probabil că da, multă lume poate.

Dar 2 lei? 3? 4? Veți ajunge astfel la o sumă, de care vă 
puteți lipsi în fiecare lună. Oricât de strâmtorat ați fi, veți 
găsi o sumă pe care să o puteți economisi. 
  2. Verificați modul în care cheltuiți banii. 
Stabiliți un buget lunar. Există o tendință naturală a 
oamenilor de a cheltui cât câștigă, sau mai mult. Asta in-
diferent de cât ar câștiga.   Majoritatea oamenilor preferă 
să NU își scadă cheltuielile și să se mintă că sunt toate jus-
tificate.  Dacă însă vreți să o duceți mai bine, verificați pe 
ce vă cheltuiți banii și cum puteți scădea aceste cheltuieli. 
Planificarea este foarte importantă şi reprezintă cea mai 
bună metodă prin care puteţi observa ce se întâmplă cu 
banii dumneavoastră.
  3. Învațați să vă  gestionați banii, ca să ajungeți bogat                                                                                                           
Marea majoritate a oamenilor nu au nici cel mai mic 
habar cum să-și gestioneze banii. Cea mai mare greşeală 
pe care  o fac mulți este că își propun să facă bani „re-
pede”.  Acest lucru chiar nu funcționează.   Studiile arată 
că mulţi dintre cei care câştigă premiul cel mare la loterie 
ajung după 5 ani mai săraci şi mai nefericiţi decât erau 
înainte…  Singurul mod durabil de a deveni mai bogat 
este treptat, pas cu pas, adică „încet”.  Numai astfel veți 
reuşi să creşteți  odată cu investițiile  şi veți învăţa să de-
veniți  stăpânul banilor d-tră, şi nu invers.  
 Dacă veți înţelege că modalităţile de a pierde bani 
sunt cu mult mai multe decât cele de a-i câştiga, 
veți reuşi mult mai bine să vă gestionați investițiile 
şi, prin urmare, să aveți succes pe termen lung.                                                                                                                                            
 Așa că, în timp ce mica  avere (banii pe care îi puneți 
deoparte lună de lună) crește, e momentul ca  să vă 
formați o cultură financiară. O cultură financiară se 
formează treptat, este un proces care durează și veți avea 
nevoie de ceva vreme, căutați, citiți și vă informați . Un  
om informat e un om mai bogat.
  
   Dacă ați citit acest  articol cred că îi dați  dreptate prover-
bului “Banii nu ajung, trebuie să știi să-i cheltuiești”.

Maria Pîrău 
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BANCURI

Secretar consiliul local Păulești
Valeriu Andronache

068024520

TELEFOANE UTILE

Inginer Cadastral/PerceptorFiscal
 Elena Florea

061067587

TRADIȚII...
Sfântul Valentin
   Ziua Sfântului Valentin, 14 februarie este cunoscu-
tă ca și ziua îndrăgostiților.
  Această tradiție vine de la britanici și se știe că în 
această zi, tinerii îndrăgostiți trebuie să scoată fetele 
la o întâlnire. Bătrânii spun că această zi mai este cu-
noscută și ca ziua în care păsările își aleg partenerii, 
denumită “ziua căsătoriei păsărilor”.

Tradiții de ziua îndrăgostiților:
  Se spune că în dimineața acestei zile, prima pasăre 
pe care o va vedea o fată, îi va prevesti cu ce bărbat 
se va căsători. Dacă va vedea o mierlă, destinul îi va 
aduce în cale un preot, păsări cu pene galbene îi va 
aduce un om bogat, vrabia un fermier, păsările cu 
pene albastre un bărbat vesel, porumbelul un bărbat 
iubitor, iar dacă va vedea o ciocănitoare va rămâne 
nemăritată.  
   Tot în această zi, fetele își puneau sub pernă, înainte 
de culcare o floare de coada șoricelului. Prima per-
soană pe care o va vedea când va pleca de acasă va fi 
viitorul ei soț.
  În noaptea Sfântului Valentin, fetele nemăritate tre-
buie să înconjoare biserica de 12 ori, pentru a-și visa 
viitorul soț. Și tot acum, numele pretendenților unei 
fete sunt scrise pe bucăți de hârtie care sunt învelite 
în lut și puse în apa. Prima bucată de lut care va ieși 
la suprafață conține numele celui cu care fata se va 
mărita.
   De Sfântul Valentin există o tradiție foarte îndrăgită, 
aceea în care tinerii îndrăgostiți își fac schimb de ca-
douri. Se dăruiesc flori, ciocolată, jucării din pluș sau 
bijuterii.

  Dragobete, este o personificare magică a iubirii, 
este zeul tinereții și  al veseliei. Înzestrați cu calde 
sentimente, românii au o zi în care își sărbătoresc 
dragostea în straie și grai românesc. Se sărbătorește 
pe data de 24 februarie.
  Ziua lui Dragobete mai este cunoscută și sub de-
numirea de “Cap de primăvara” sau “Logodnicul 
Păsărilor” fiind asociată cu primavara, anotimp al 
speranței și al renașterii. În această zi începe prima-
vara, se spune că urșii ies din hibernare și păsările 
dau startul ritualurilor de împerechere. 
   În mitologia românească, se pare ca Dragobete era 
fiul Babei Dochia, un tânăr chipeș, drăgăstos și bun 
la suflet, un zeu al iubirii, care seducea femeile.

Dragobetele

  Tradiția spune că fetele și băieții se adunau mai 
mulți la o casă, pentru a-și “face Dragobetele”. Tin-
erii considerau că așa vor avea parte de iubire tot 
anul. Această întâlnire se transforma uneori într-o 
adevarată petrecere, cu mâncare și băutură. Bătrânii 
satului mai spun că în alte zone, tinerii se strangeau 
la marginea satului și porneau spre pădure unde 
făceau hore se sărutau și se îmbrățișau. Se spune că 
cine participă la această sărbătoare va fi ferit de boli 
tot anul. De asemenea, Dragobete îi ajuta pe gospo-
dari sa aibă un an bogat și sănătos.
   În ziua de Dragobete se face curat în casă, pentru a 
avea un an îmbelșugat.
   Dacă plouă în aceastî zi, va fi o primăvară frumoasă.
  Nu se sacrifică animale sau păsări.
Dacă auzi pupăza cîntând vei fi harnic și bun tot 
anul.

Obiceiuri de Dragobete

...OBICEIURI
Donaţie de carte la Biblioteca Publică

CULTURĂ

   În data de 1 februarie 2018, de Ziua Internaţională a 
Cititului Împreună 2018 biblioteca publică Păulești a 
beneficiat de o donație de cărți noi. Donația include 
cărți din diferite domenii. Pentru generosul sprijin 
acordat Biblioteca aduce sincere mulțumiri Camerei 
Naționale a Cărții și în mod special D-nei Renata.

 Amintim că Biblioteca acceptă cu recunoștință 
donații de carte, reviste și alte materiale de la per-
soane fizice și organizații din diferite țări ale lumii. 
Dacă deţineţi o bibliotecă importantă şi doriţi să fie 
pusă în viitor la dispoziţia sutelor de utilizatori, Bib-
lioteca noastră vă garantează integritatea şi punerea 
în valoare a fondului.

Maria Ciorchin

Trei bărbați vorbesc despre cadourile pe care le-au 
luat soțiilor de Sfântul Valentin.
- Cadoul meu ajunge la o suta în 8 secunde. I-am 
luat un Porsche.
- Ce i-am luat eu ajunge la o sută în cinci secunde. 
I-am luat un Ferrari.
- Ce i-am luat eu ajunge la o sută într-o secundă. 
I-am luat un cântar.

De Ziua îndrăgostiților într-o farmacie. 
-Bună ziua. 
-S-au terminat...

O pereche stă pe bancă în parc. 
El către ea: 
-Pot să-mi încălzesc mîinile între picioarele tale? 
-Dar la urechi nu ți-e frig?

Conversație între doi colegi de muncă: 
– Tu ce faci de ziua îndrăgostiților?
– Păi, nu sunt îndrăgostit, eu sunt căsătorit!

Crezi în dragoste la prima vedere... sau trebuie să 
mai trec o dată?!

– Măi Cristi, dormi? 
– Nu!
– Ce cadou îmi iei de Dragobete?
– Măi femeie … nu vezi că dorm!
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RELIGIE

   Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante. Oamenii mai nu-
mesc acest post și Postul Mare. Postul Mare durează patruzeci de zile, la care se adaugă săptămana Patimilor. 
Postul Pastelui a devenit absolut firesc o perioara de pregatire spirituală pentru toți creștinii să sărbătore-
ască Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În 2018, Postul Paştelui începe pe 19 februarie şi se încheie 
pe 7 aprilie. În Postul Mare creștinii trebuie să dea dovadă de o grijă spirituală sporită, prin renunțarea la 
alimentele de proveniență animalice. Mai mult, aceștia trebuie să se înalțe sufletește prin rugăciune alături 
de fapte bune.
     “Precum bine se știe, postul este reținerea totală sau parțială de la anumite elemente și băuturi pe un timp 
mai lung sau mai scurt în scop religios moral. Această reținere de la mîncare și băutură trebuie sa fie însoțită 
și de reținerea de la gînduri, pofte, patimi și fapte rele ceea ce înseamnă că postul trupesc trebuie să fie în-
soțit de postul sufletesc. Postul Mare este dragostea totală care un om poate să se dăruiască Sfintei Biserici 
cu toată inima, cu tot sufletul și astfel va fi un ostaș (creștin) în fața bunului Hristos.”

Rolul postului în viața omului

Parohul Bisericii, Preot Ghenadie Gherghelejiu


