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Biroul de Poliție Vladimirescu
le dorește tuturor copiilor o
Vacanță Mare fără accidente!
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Casă de piatră

Iubiți elevi, stimați profesori,
dragi părinți,
Vă aflați, deja, în plină vacanță de vară, iar pentru a vă bucura
de aceasta alături de familie, prieteni sau colegi este nevoie să
țineți cont de câteva recomandări cu privire la principalele reguli
de circulație rutieră și să le aplicați, indiferent de calitate în care
participați la traficul rutier. Afirmăm aceasta, deoarece în această
perioadă se înregistrează cele mai multe accidente de circulație, în
care sunt implicați minorii, majoritatea acestor accidente fiind produse pe fondul traversărilor neregulamentare și a nerespectării
regulilor de circulație de către copiii care conduc biciclete sau
mopede.
Pe perioada vacanței de vară, trebuie să țineți cont de câteva
reguli elementare de circulație, și anume:
- traversați strada numai pe la trecerile de pietoni semnalizate
prin marcaj și indicator rutier, dar și aceasta numai după o temeinică asigurare;
- puteți traversa strada și în situația în care nu există treceri
pentru pietoni, dar numai pe la colțul străzii, dar atenție, în acest
caz nu mai beneficiați de prioritate de trecere;
- nu circulați pa partea carosabilă a drumurilor publice, ci numai
pe trotuar;
- nu vă angajați în traversarea străzii în fugă sau pe culoarea
roșie a semaforului, pentru că orice traversare de acest fel, poate
fi ultima, atât pentru copii, cât și pentru adulți;
- asigurați-vă că viața nu vă este pusă în pericol și în cazul în
care traversați pe culoarea verde a semaforului electric, pentru că
nu trebuie să vă bazați că cel de la volan vă va observa și va frâna
la timp, și, mai ales, că va avea timp să vă evite;
- nu circulați în mijloacele de transport în comun pe scări, pe
părțile laterale sau cu ușile deschise;
- la coborâre, nu vă îmbulziți și, cel mai important, după ce ați
coborât, așteptați ca mijlocul de transport să se pună în mișcare,
după care puteți traversa;
- să nu uitați că pentru a circula pe drumurile publice cu bicicleta trebuie să aveți împlinită vârsta de 14 ani, până la această vârstă puteți circula cu bicicleta DOAR pe drumurile care nu sunt deschise circulației publice sau în locurile amenajate în acest scop;
- mare atenție în cazul în care circulați cu mopedul, deoarece
trebuie să dețineți permis de conducere (categoria AM), pe care îl
puteți obține de la vârsta de 16 ani; de asemenea, trebuie să purtați casca de protecție omologată, să folosiți luminile de întâlnire,
să purtați vesta cu elemente fluorescent-reflectorizante, autovehiculul să-l înregistrați la sediul Primăriei din Vladimirescu și să aveți
polița de asigurare obligatorie pentru acest tip de vehicul;
- bicicletele trebuie să le echipați regulamentar, respectiv cu
frână eficace, lumină de culoare albă (în partea din față) și de
culoare roșie (în partea din spate) plus un element reflectorizant
de aceeași culoare și să aibă un mijloc de avertizare sonoră.
Părinți, fiți un exemplu pentru cei mici, pentru că dacă noi nu
respectăm regulile de circulație, cu greu vom putea să-i determinăm pe cei mai mici participanți la trafic să le respecte! Să nu
uităm că cea mai mare parte a responsabilității, atunci când se
produce un accident de circulație, ne revine nouă, părinți, dascăli
sau polițiști.
În speranța că veți ține cont de recomandările noastre, vă dorim
să vă bucurați din plin de vacanța de vară, iar la toamnă, când va
suna clopoțelul, să ne revedem cu toții sănătoși și pregătiți pentru
noul an școlar.
Inspector principal, ALIN DRĂGAN
Biroul de Poliție a comunei Vladimirescu

Ungurian Viorel &
Ciubotariu Mihaela

Doja Andrei &
Todiruț Larisa-Aristina

Ilonca Daniel-Ștefan &
Apăvăloaei Vasilica

Gherghel Adrian &
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Tudor Robert-Alain &
Pecican Diana-Ioana

Lupu Cristian &
Bisorca Sanda-Maria

Anunț de înscriere la Grădiniță,
pentru anul școlar 2015/2016
Etapa I de înscriere la grădiniţă, grupa
mică se desfăşoară în perioada 11 mai - 5 iunie
2015 şi se adresează înscrierii copiilor în Grupa
mică. Se depune cererea de înscriere la grădiniţa
la care se doreşte înscrierea copilului. Această
cerere va fi unică, nu se pot depune mai multe
cereri.
În perioada 8 - 12 iunie 2015 se vor procesa
toate cererile de înscriere din etapa I electronic. Părinții trebuie să se prezinte la Grădința unde
au depus cererea de înscriere, pentru validarea
acesteia prin semnătură.
Vor fi evaluate cererile de înscriere în 3 faze:
1. Evaluare cereri exprimate ca prima opţiune,
în funcţie de numărul de locuri libere, aceste
cereri pot fi Admise sau Respinse. Lista cererilor
admise va fi afişată de fiecare grădiniţă. Termen:
9 iunie 2015, ora 14:00.
2. În faza a doua vor fi evaluate cererile de
înscriere de la grădiniţele exprimate ca a doua
opţiune. Lista cererilor admise va fi afişată de
fiecare grădiniţă. Termen: 11 iunie 2015, ora
14:00.
3. Vor fi evaluate cererile de înscriere de la grădiniţele exprimate ca a treia opţiune. Lista

Primăria comunei, în colaborare cu Casa de Cultură din localitatea Vladimirescu,

ORGANIZEAZĂ
CURSURI DE INIŢIERE
ÎN PIAN ŞI VIOARĂ
pentru cei dornici să cunoască tainele acestor instrumente.
Cursurile vor fi predate de domnul Dan Crişan. Pentru înscrieri vă
aşteptăm la sediul Casei de Cultură din Vladimirescu (str. Ștefan cel
Mare nr.5).

Director, DAN CRIŞAN

cererilor admise va fi afişată de fiecare grădiniţă.
Termen: 12 iunie 2015, ora 14:00.
Copiii respinşi în Etapa I, faza III vor putea fi
înscrişi pe locurile rămase libere pentru etapa II.
ACTELE NECESARE
ÎNSCRIERII:
- COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL;
- COPIE B.I./C.I. PĂRINȚI;
- COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE
ÎNCREDINȚARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
- COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ
ESTE CAZUL);
- DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT
(DACĂ ESTE CAZUL);
- CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN
GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI (DACĂ ESTE
CAZUL);
- ADEVERINȚĂ MEDICALĂ ELIBERATĂ DE
MEDICUL DE FAMILIE, PENTRU ÎNSCRIEREA LA
GRADINIȚĂ.
Președintele comisiei
de înscriere la grădiniță,
Director,
Prof. DANIELA TOMOIAGĂ

Centrul de Informare
Turistică Vladimirescu
vă stă la dispoziție după
următorul program:
Miercuri și Vineri,
între orele

9:00 - 12:00
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