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AGENDA PRIMĂRIEI

Au mai rămas doar câteva zile până la sfârşitul 
anului 2012. Iluminatul festiv a fost pus la punct, a 
fost împodobit bradul de Crăciun din centru şi s-a 
lucrat la amenajarea oraşului astfel încât locuitorii 
din Turceni să aibă o locaţie plăcută pentru petre-
cerea sărbătorilor de iarnă.

Pe 1 decembrie au avut loc manifestările dedicate 
zilei naţionale a României la care au participat foarte 
mulţi cetăţeni. În data de 2 decembrie am încercat să 
redeschidem târgul din localitate. Este cert faptul că 
există oameni dornici ca aceasta să aibă loc, dar după 
discuţiile avute cu aceştia am constatat că amplasarea 
sa nu este întru totul agreată. În consecinţă, avem în 
vedere un alt spaţiu unde acesta ar putea funcţiona în 
viitor. Procedura de schimbare a amplasamentului ar 
presupune obţinerea unei autorizaţii de construcţie, 
mutarea gardurilor împrejmuitoare precum şi a me-
selor pentru comercianţi. Am făcut tot posibilul ca 
de Moş Nicolae toţi copiii care studiază în unităţile 
de învăţământ din Turceni să fie cuprinşi de bucuria 
ce le-o conferă oferirea de cadouri. Au fost oferite 
peste 2000 de cadouri. De asemenea, micuţii vor 
merge la creşe şi grădiniţe cu mai mult entuziasm 
datorită faptului că au fost aduse jucarii noi. Pe 6 
Decembrie am sărbătorit Ziua Liceului Tehnologic 
Turceni. De-a lungul timpului au studiat aici mii de 

elevi atât din localitate cât şi din împrejurimi, iar 
oraşul Turceni fără Liceu ar fi de neconceput. Urez 
“La mulţi ani” Liceului Tehnologic, dascălilor şi 
tuturor celor implicaţi în activitatea educaţională în 
oraşul Turceni. De asemenea este de apreciat faptul 
că s-au găsit persoane care au sprijinit financiar 
acest eveniment. 

Mă refer în special la evenimentul Miss Boboc 
şi le mulţumesc pe această cale. Aşa cum multe 
licee din ţară au o denumire, vă rog să veniţi cu 
propuneri să dăm un nume liceului din Turceni. În 
data de 9 decembrie au avut loc alegerile legislative. 
Sperăm ca majoritatea rezultată în urma votului 
dumneavoastră să reprezinte cu cinste cetăţenii cu 
ajutorul cărora au ajuns în Parlament. De asemenea, 
îmi exprim speranţa ca parlamentarii victorioşi pe 
colegiile noastre vor sprijini proiectele de dezvoltare 
ale oraşului Turceni.  

Şi de Crăciun vor fi oferite daruri şcolarilor şi 
preşcolarilor din Turceni.

Au avut loc primele căderi de zăpadă şi am 
intervenit prompt pentru îndepărtarea acesteia. 
În ciuda faptului că stratul depus nu a fost unul 
consistent, ar fi perturbat circulaţia. Am 
avut în vedere achiziţia de indicatoare 
noi, în special perntru zona cu drum 
alunecos din preajma termocentralei. 
Am rugămintea ca atât comercianţii 
cât şi persoanele fizice să îndepărteze 
zăpada din dreptul proprietăţii, în special 
în situaţia în care acestea se află în zone 
pietonale circulate.  Frigul a dus şi la 
oprirea lucrărilor pe care le aveam în plan 
pentru oraşul Turceni. La blocuri sunt 

sigur că aţi fost deja înştiinţaţi de către Asociaţia 
de proprietari că este nevoie ca uşile să rămână 
închise pentru a preîntâmpina eventualele probleme 
ale reţelei de apă. În primăvara aceasta vor demara 
o serie de lucrări şi sperăm ca odată cu acestea să 
primim un răspuns pozitiv de la Consiliul Judeţean 
în ceea ce priveşte masterplanul pentru introducerea 
reţelei de apă canal. A început atribuirea parcărilor 
din zona blocurilor. În momentul de faţă cei care 
au solicitat închirierea unui spaţiu pentru parcarea 
autovehiculului se pot prezenta la Primărie. Odată 
cu semnarea contractelor se va putea efectua plata 
aferentă pentru anul 2013. De asemenea, solicitantul 
va primi un talon care atestă faptul că este titularul 
locului de parcare dorit. În noaptea de Revelion vă 
aştept pentru a sărbători împreună trecerea în noul 
an. Evenimentul va avea loc în Piaţa Centrală a 
oraşului. Atmosfera va fi întreţinută de un DJ. Se va 
oferi vin fiert tuturor participanţilor care vor putea 
participa la un frumos foc de artificii. Pe această 
cale doresc să urez tuturor locuitorilor oraşului 
Turceni „Sărbători fericite şi un An Nou mai bun! 
La Mulţi Ani!”

de Dumitru Gîlceavă,
Primarul oraşului turceni

PRIMĂRIA ORAŞULUI TURCENI
JUDEŢUL GORJ

pROGRAm dE AUdIENţE

rezULtAteLe ALeGeriLor LeGisLAtive DiN 9 DeCeMbrie 
ÎN LoCALitAteA tUrCeNi. PArtiDeLe CAre AU reUŞit să iNtre ÎN PArLAMeNtRezultaatele alegeriloor legislative din 9 decembbrie in localitaatea Turceni
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 Deşi a reuşit intrarea în Parlament, 
UDMR nu a obţinut rezultate notabile la Turceni. 
Localitatea Turceni s-a aflat pe colegiul 4 pentru 
alegerea deputatilor şi colegiul 1 pentru alegerea 
senatorilor.

REZULTATELE vOTULUI LA NIvELUL 
JUDETULUI GORJ

 În judeţul Gorj din partea USL, Mihai 
Weber a câştigat Colegiul 2, Scarlat Iriza Colegiul 3, 
Camelia Khraibani este deputat pe Colegiul 4, vasile 
Popeangă pe 5, victor Ponta pe Colegiul 6 Târgu-
Jiu, iar Dian Popescu şi Toni Mihail Greblă sunt 
cei doi senatori ai USL. Singurul colegiu care nu a 
fost închis a fost cel cu numărul  unu,  acolo unde 
Gheorghe Iana a obţinut 49,14%. În aceste condiţii, 
cel care îi va lua locul la Camera Deputaţilor va 
fi Răzvan Rotaru, de la PP DD, cu un scor de sub 
30%. În urma redistribuirii voturilor făcută la nivel 
naţional, judeţului Gorj i-au fost repartizate alte 
trei mandate de parlamentari. Ion Cupă, candidat 
ARD pe Colegiul 1, a ajuns deputat de pe poziţia 
a treia, la fel ca Niculina Mocioi, deputat PP-DD 
pe Colegiul 5, şi Tudor Barbu, senator pe Colegiul 
1 din partea PP-DD. Practic, colegiile câştigate de 
Dian Popescu, vasile Popeangă şi Răzvan Rotaru 
au dublat mandatele, fiecare colegiu având astfel 
câte doi parlamentari. În total, Gorjul va trimite 
în Parlamentul României 11 parlamentari. De 
asemenea, dat fiind faptul ca USL a obţinut o 
majoritate confortabilă victor Ponta a fost desemnat 
în funcţia de prim-ministru şi, în consecinţă,  va 
demara formarea noului guvern. Următorul scrutin 
(la termen) va avea loc în anul 2014 pentru alegerea 
Preşedintelui României.
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O nouă sesiune de depunere a 
proiectelor pentru măsura 121 

“Modernizarea exploataților agricole”

 În perioada 26 noiembrie 2012 – 18 ianuarie 2013, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvultării Rurale va organiza o 
nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru măsura 121 
“Modernizarea exploataților agricole” și respectiv pentru 
măsura 123 ”Creșterea valorii adăugate a produselor agricole 
şi forestiere”. 
 Sumele alocate sesiunii din perioada 26 noiembrie 
2012 – 18 ianuarie 2013 vor fi de 150 de milioane de euro 
pentru măsura 121 “Modernizarea exploataților agricole” și 
respectiv 80 de milioane euro pentru măsura 123 ”Creșterea 
valorii adăugate a produselor agricole forestiere”.             
 Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, 
sprijină investiţiile privind: modernizarea sau înfiinţarea 
de exploataţii agricole prin: construcţia sau modernizarea 
fermelor zootehnice de bovine, ovine şi caprine, porcine 
şi păsări; achiziţia de utilaje agricole: tractoare, combine, 
instalaţii de irigat, de asemenea construcţia şi modernizarea 
serelor: legume, flori;
înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi  .             
 Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere” se încadrează în Axa I – „Creşterea 
competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective 
principale:
       a.  Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee 
pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere 
competitive;
      b.  Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare 
atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a 
produselor obţinute;
   c.  Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin 
creşterea valorii adăugate a produselor agricole;
      d.  Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum 
şi a eficienţei economice a activităţii   microîntreprinderilor,  
prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor 
şi tehnologiilor de prelucrare.                           

 Cu ocazia  sărbătorilor de iarnă, Moş Nicolae a fost foarte darnic 
cu toţi copiii din oraşul Turceni. Peste 2000 de daruri au fost oferite 
şcolilor şi grădiniţelor din Turceni. În creşă precum şi în toate grădiniţele 
de pe raza localităţii s-au adus jucării noi. Acum, aceştia  îl aşteaptă 
nerăbdători şi pe Moş Craciun. La nivelul Primăriei oraşului Turceni 
s-au luat toate măsurile pentru ca micuţii să simtă magia sărbătorilor de 
Crăciun. “Am vorbit cu Moş Crăciun şi mi-a promis că va veni în casele 
tuturor copiilor şi va aduce daruri. Sunt convins că şi părinţii copiilor 
l-au anunţat că ai lor micuţi îl aşteaptă nerăbdători. Noi vrem să vedem 
veselia sărbătorilor pe chipul copiilor din oraşul Turceni” a spus primarul 
Gîlceavă Dumitru.
 “Moş Crăciun va veni cu sania şi va merge apoi în satele 
aparţinătoare ale oraşului Turceni. E una dintre frumoasele tradiţii de 
aici, de la noi” a mai precizat primarul.
 În perioada 17-20 decembrie toţi copii din Turceni vor primi 
cadouri. Primăria oraşului va sprijini Casa de Cultură pentru a realiza 
un spectacol dedicat sărbătorii Naşterii Domnului. Acesta va avea loc în 
data de 20 decembrie, iar Ansamblul “Brâuleţul” va susţine un program 
de neuitat. În această perioadă, micuţii de la Grădiniţa nr.1 vor susţine 
un program artistic din care colindele vor fi nelipsite în jurul Bradului 
de Crăciun amplasat în zona centrală a oraşului.
 “Am făcut tot posibilul ca oraşul Turceni să reprezinte un loc 

frumos pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă şi doresc să le urez 
tuturor şcolarilor şi preşcolarilor o vacanţă frumoasă iar locuitorilor din 
Turceni sărbători fericite, sănătate şi împliniri pe toate planurile” a spus 
Gîlceavă Dumitru, primarul oraşului Turceni.

toti copiii din turceni au primit daruri de craciun

 Ignatul este în tradiţia creştină 
sărbătoarea Sfântului Ignatie Teoforul 
(20 decembrie). Sfântul a lăsat preţioase 
documente Bisericii - scrisorile Sale 
dedicate comunităţilor creştine prin care 
trecea pe drumul martiriului, care a avut 
loc la Roma. Acestea se numără printre 
puţinele mărturii vii ale unui sfânt 
mucenic, aflat înaintea pătimirii.
În datinile românilor, această zi a rămas 
prin ritualul sacrificării porcului, fără 
conotaţii sacre astăzi, deşi folcloriştii 
văd în acest act o substituire a jertfelor 
omeneşti, sărbătorirea unei zeităţi.
 Importantă este şi ziua de 
Ajun (24 decembrie) cunoscută ca zi de 
post aspru. În trecut, femeile mâncau 
numai seara prune uscate sau poame 
fierte. Când se mătura, seara, gunoiul nu 
se da afară, ca să nu ai supărări şi pagube 
la vite. Coşurile se mătură şi funinginea 
se aruncă în vie, ca să încarce via cu 
struguri. Găinilor li se dădea să mănânce 
din sită, ca să ouă mult.
 În dimineaţa acestei zile, acum, 
dar mai demult şi cu o seara înainte, 
cetele de copii umblau din casă-n casă 
cu colinda. Obiceiul se mai numea Moş-
Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau 
Bună-dimineaţa la Moş Ajun. În unele 
locuri (Oltenia, Transilvania) colindătorii 
se numeau piterei sau pizerei şi erau 
conduşi de un vataf. Datina era ca atunci 
când intrau în casă să scormonească focul 
din vatră. Ca daruri primeau covrigi, 
colaci, turte, mere, nuci.
 Dar cel mai cunoscut obicei de 
Ajun este mersul cu icoana. Acum obiceiul 
durează mai multe zile în ajun de Craciun 
şi nu mai e practicat de băieţii din corul 
bisericii, ci de preot însoţit de dascăl.  
Aceasta este şi situaţia Crăciunului, 
sărbătoarea Naşterii Domnului, zi de 
mare bucurie şi binecuvantare pentru 
creştini. Este sărbătorită la 25 decembrie 
de prin secolul al Iv-lea (până atunci se 
sărbătorea la 6 ianuarie, odată cu Botezul 

Domnului, sub numele de Epifanie sau 
Teofanie). 
 În prezent, se poate vorbi de un 
caracter în general creştin al colindatului. 
Colindătorii îi simbolizează pe îngerii 
care cântau deasupra ieslei din Betleem, 
slăvind naşterea Pruncului Iisus. Pe 
lângă această “veste minunată”, care se 
afla în centrul celor mai multe colinde 
contemporane, colindele religioase mai 
vorbesc despre Patimile Domnului, 
despre sfinţi, despre Maica Domnului, 
despre bătrânul Craciun, despre trădarea 
lui Iuda, etc. În ziua de azi, colinda are 
funcţie de urare şi o funcţie de vestire a 
Naşterii Domnului. 
 În zilele Crăciunului, până 
la Sfântul vasile, sau chiar până la 
Bobotează, copiii umblă cu Steaua. În 
centru, au icoana Naşterii Domnului. 
Miezul cântării lor se referă la căutarea 
şi aflarea pruncului Iisus de către magi 
sau crai. Dar cântarea cuprinde şi o 
parte a troparului Naşterii Domnului şi 
o oraţie către gazde. Alt obicei întâlnit 
pe tot cuprinsul ţării este împodobirea 
bradului de Crăciun, cu jucării, lumini, 
globuri, beteală. Obiceiul este de dată 
recentă (se întâlnea în România, până la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, numai în 
casele nemţilor care locuiau prin oraşele 
mari) şi nu face parte din tradiţiile vechi 
româneşti, ci a fost preluat din Occident. 
Românii aveau obiceiul de a împodobi un 
pom, o ramură verde, doar la nuntă şi la 
înmormântarea unui tânăr nenunţit. Cu 
toate acestea, specialiştii vorbesc despre 
existenţa, la sate, a unui pom de fasole 
sau din paie. Alţii preferau pomul “de 
vâsc”, ţinut astăzi în casă de Anul Nou, cu 
credinţa că aduce noroc.
 Crăciunul este, mai ales, un 
prilej de a oferi daruri. Tradiţionalul 
Moş Crăciun, revine, în fiecare an, cu 
sacul plin, împărţind daruri copiilor, în 
seara de Ajun. Atunci când nu poate veni 
personal, îşi lasă darurile sub bradul de 

Crăciun, unde copiii şi cei mari le găsesc 
în dimineaţa sărbătorii.
 Din acest lanţ de obiceiuri 
nu puteau, fireşte, să lipsească Moşii de 
Crăciun. Pentru că românii îi pomenesc 
pe cei adormiţi la fiecare mare praznic. 
De aceea şi în ziua de Ajun se împart 
pentru morţi colăcei, turte şi poame 
fierte.
 Acum Crăciunul este o 
sărbătoare de familie, când se adună 
copiii, părinţii şi nepoţii la masă. 
Participă la slujbele bisericii, îi primesc 
pe colindători, sau fac parte ei înşişi 
din cete. Crăciunul este considerat 
sărbătoarea pacii, când orice conflict 
încetează.
 Anul Nou (Sanvasaiu sau 
Crăciunul Mic) este mai mult o sărbătoare 
laică decât una religioasă. Ea marchează 
trecerea în noul an civil (anul nou 
bisericesc începe la 1 septembrie), fiind 
şi ziua de prăznuire a Sfântului vasile cel 
Mare. În această perioadă se întâlnesc 
mai multe obiceiuri populare, având, în 
general, caracter distractiv sau de urare, 
dar implicând şi tradiţia românească, 
mai veche sau mai nouă.
 Aşa cum Craciunul este 
dominat de colinde, Anul Nou este 
marcat, în comunitatea românească, 
de urarea cu pluguşorul, cu sorcova, 
cu buhaiul, vasilca şi jocurile mimice 
cu măşti de animale sau personaje 
ţărăneşti. 
 Cea mai ţinută sărbătoare este 
însă Revelionul. Fie în familie, fie cu 
prietenii, fie la vreo cabană, sau la marile 
revelioane organizate de autorităţile 
administrative, românii petrec cu joc, 
mâncare şi băutură. La miezul nopţii, la 
cumpăna dintre ani, ciocnesc un pahar 
cu şampanie, aprind artificii, sau pocnesc; 
nu din bici, cum era odată obiceiul, ci cu 
petarde.

Sărbătorile religioaSe din luna deCeMbrie

anunŢ
Filiala Judeţeană Gorj “General Ioan Culcer“ a ANCMRR din M.A.p.N., a înfiinţat în luna august 
2012, subfiliala Turceni. Preşedintele acesteia este colonelul Ion Traşcă, cu domiciliul în oraşul 
Turceni. Sunt invitaţi să adere la această subfilială cadrele militare în rezervă, atât din rândurile 

M.A.I. cât şi M.A.p.N. Mai multe relaţii la telefon: 0771.703.097.
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Locuitorii oraşului Turceni s-au adunat cu mic cu mare la eve-
nimentele organizate de Primăria oraşului Turceni cu 
sprijinul oamenilor de afaceri din localitate. 
La monumentul eroilor de la Strâmba 
Jiu a fost prezentă foarte multă 
lume dornică să participe la 
evenimentele dedicate Zilei 
Naţionale a României. 
Evenimentul a fost 
deschis cu o slujbă 
religioasă în memoria 
celor ce s-au jertfit 
pentru împlinirea 
idealurilor naţionale. 
S-au depus coroane 
de flori. Evenimentul 
devenit deja tradiţie, în 
satul Strâmba Jiu, a adunat 
foarte mulţi cetăţeni ai oraşu-
lui şi ai satelor componente. Apoi 
participanţii au luat parte la o masă 
festivă, meniul fiind bineînţeles tradiţionala 
fasole cu costiţă.

În centru şi în satele aparţinătoare, de asemenea, s-au organizat 

mese festive unde cetăţenii au participat cu entuziasm. Oamenii 
nu au ratat prilejul de a discuta şi schimba impresii, 

arătându-se multumiţi de organizarea 
evenimentelor. În toate satele şi în 

oraşul Turceni au răsunat mu-
zica şi cântecele patriotice. 

Scopul ca lumea prezentă 
să se simtă bine a fost 

atins. Mândria de a fi 
român se regăseşte 
în lucruri simple: în 
tradiţii, în modele 
de convieţuire, în 
faptul că luptăm cu 
toţii pentru o viaţă 

mai bună.
S-au împlinit 94 de 

ani de la realizarea Marii 
Uniri. E datoria tuturor 

românilor să păstreze actul de 
seamă realizat de străbunii noştri, 

să ne bucurăm zi de zi de el.

LA mULţI ANI ROmâNI, LA mULţI ANI ROmâNIA! 

Împreună de 1 decembrie !

Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice 
de Sărbătoare să se împlinescă şi să vă aducă bucurie în 
inimi, iar în case, fericire şi belşug.Sărbători Fericite şi 

un călduros La mulţi Ani!  
primar, Gîlceavă dumitru

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea 
Anului Nou să vă aducă numai bucurii. Fie ca anul care 

vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai 
luminos. Sărbători Fericite! La mulţi Ani!

CONSILIUL LOCAL TURCENI

Să primim odată cu urătorii şi lumina, căldura, liniştea, 
veselia şi viaţa. Ca iarba sub zapăda, ca fulgul în zbor să 

primim speranţa unui an nou. Un Crăciun luminos! 
La mulţi Ani!

Viceprimar, Cristina Cilibiu 
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ZIUA LICEULUI TEHNOLOGIC TURCENI

CYMK

Pe data de 6 decembrie locuitorii din Turceni şi satele aparţinătoare 
au sărbătorit „Ziua Liceului Tehnologic Turceni”. Programul a inclus: 
Ziua Porţilor Deschise, cadouri din partea Primăriei pentru copii, de 
Moş Nicolae, Campionat de Fotbal 
între instituţii, lansare de carte “300 
catrene perene”, spectacolul balul 
Bobocilor, masa festivă. 

“Ziua porţilor deschise”  a debutat 
cu un program complex, unde elevii 
au participat la activităţi împreună 
cu cadrele didactice, desfăşurate pe 
catedre şi comisii metodice inclusiv 
la ciclul primar. Toţi elevii au primit 
cadouri de Moş Nicolae din partea 
Primăriei şi a Consiliului Local 

Turceni. 
În interva-

lul 9:00-12:00 
a avut loc în 
Sala de sport,  
Campionatul 
de fotbal în-
tre instituţii 
r e s p e c t i v 
P r i m ă r i e , 
Liceu (cadre 
d i d a c t i c e ) , 
P o l i ţ i e  ş i 
P o m p i e r i . 

Coordonatorul acestei activităţi a fost profesorul  de sport Mihai 
Manolache. Campionatul a fost câştigat de echipa Primăriei care a primit 
cupa şi diploma pentru locul I iar celelalte echipe au primit diplome.

În acelaşi interval de timp a avut loc o lansare de carte la Centrul de 
documentare şi informare din incinta liceului. Domnul  Nelu Pochea, 
jurnalist la “Impact”, a lansat volumul „300 catrene perene”, eveniment 
organizat de  bibliotecara Margareta vladu şi profesoara de limba ro-
mână Dana Predescu, la care au fost prezenţi şi elevi de la clase cu profil 
de filologie. La ora 13:00, la Casa de Cultură, s-a desfăşurat spectacolul 

-concurs Miss Boboc 2012 la care au participat nouă concurente. S-au 
desfăşurat 4 probe iar în pauze au fost momente organizate de elevi :2 voci 
deosebite Mihaela Draghici cls. Iv, muzică uşoară şi Mihaela varzaru 

cls X, muzică populară. Au fost ca invitaţi trupa X-Crew, dans mo-
dern, de la Tg Jiu 
şi Gabriel Tran, 
part icipant  la 
vocea României. 
Miss Boboc 2012 
a fost desemna-
ta Constantin 
N i c o l e t a 
valentina cls.IX 
A, care  a primit o 
tablet cadou, lo-
cul II Toma Elena 
Stefania IXB, a 
primit o cameră 
foto, locul III 
Ivascu valentina 
IX B, premiu- un MP4 şi Miss Popularitate Udrea Loredana, premiu- 
un MP4.Toate fetele au primit dulciuri şi buchete de flori. Principalul 
sponsor al evenimentului a fost SC Marigab SRL dar au venit în sprijinul 
elevilor şi firmele MULTIMASTER SRL şi SC Pro Mobile Company. 
Sala a fost plină de elevi, părinţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, 
care împreună s-au bucurat de acest frumos eveniment, balul Bobocilor, 
desfăşurat la Clubul K-ROL din Turceni .

 La finalul tuturor activităţilor cu elevii, la cantina liceului a avut loc 
masa festivă la care pe langa cadrele didactice au participat ca invitati 
d-l Primar, d-na viceprimar, comandantul Poliţiei, al Poliţiei locale, 
al Pompierilor, membrii ai Consiliului local, d-l Inspector general 
al ISJ Gorj Ion Isfan, d-l inspector Adrian Popescu care se ocupă de 
perfecţionarea cadrelor didactice.  Inspectorul general a fost prezent 
şi el pentru a felicita toate persoanele implicate în manifestare pentru 
modul în care a fost organizată dar şi pentru realizarile şcolii. Acesta 

a asigurat mulţimea prezentă de tot sprijinul dumnealui în ceea ce 
priveşte aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014, 
respectiv aprobarea clasei a IX -a profil filologie. Toţi cei prezenţi s-au 
bucurat de momente plăcute, fondul muzical a fost asigurat de formaţia 
Fraţii Florea din Turceni.                                

iliescu Georgeta, profesor 
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 Când vin Sărbătorile 
de iarnă abia aşteptăm să 
ne înfruptăm din toate 
mâncărurile pregătite. 
       Dacă ţii cont de câteva 
sfaturi, poţi mânca liniştit 
fără a strica distracţia. Nu 
toate produsele tradiţionale 
te vor pune la pat. În timp 
ce cârnaţii sau sarmalele o 
vor face, pentru că sunt greu 
de digerat, fructele cu coajă 
lemnoasă te vor ajuta să scapi 
de această problemă.
        Nu îţi îndrepta atentia 
numai către alimente extrem 
de grase, ci ia în calcul ca 
măcar o dată pe zi să consumi 
şi mâncăruri uşoare. Strecoară 
la masă şi condimente picante, 
care te vor ajuta să digeri 
mâncarea mult mai uşor.
 Dulciurile nu au cum 
să lipsească de pe masa de 
Crăciun, însă când le prepari 
gândeşte-te serios să foloseşti 
îndulcitor, nu zahăr. vei 
scapa de o problemă mare 
printr-o schimbare mică. 
De asemenea, lasă fructele 

pe masă şi din când în când 
gustă câte unul.
         Ciocolată în faţa bradului? 
O imagine perfectă, însă ai 
grijă la calorii. Cel mai bine ar 
fi să cumperi ciocolată neagră. 
Este un pic mai scumpă, dar 
sănătatea ta face toţi banii.
Puţine persoane ştiu, însă că, 
atât varza murată, cât şi zeama 
sau moarea, cum i se mai 
spune prin diferite părţi ale 
ţării, sunt adevărate depozite 
de medicamente naturale care 
pot preveni şi vindeca diferite 
boli. Conţinutul bogat de 
substanţe nutritive din zeama 
de varză murată revitalizează 
organismul şi-l tonifică.
 varza murată este 
bogată în vitamina C, mai 
bogată chiar decât varza crudă, 
vitamina antioxidantă care 
ajută la fortifierea sistemului 
imunitar al organismului. 
varza murată este singurul 
aliment de natură vegetală în 
care se găseşte vitamina B12 
din belşug dar şi minerale 
precum magneziu, acid folic, 

potasiu, fier, iod. Acesta 
este singurul produs vegetal 
care conţine vitamina B12, 
care încetineşte procesul 
de îmbătrânire, protejează 
sistemul nervos şi împiedică 

pierderile de memorie. 

Recomandarea medicilor:
 Mesele trebuie să 
fie distanţate. Se începe 
cu o salată iar înainte de a 
consuma alcool este necesară 
o gustare.

În ziua de Crăciun se poate 
mânca friptură, nu numai de 
porc, ci şi de curcan. La fel, 
sarmalele pot fi făcute cu un 
amestec de carne de porc şi 
pasăre, pentru că mai reduce 

din grăsimi. Se poate mânca 
şi peşte, cum ar fi păstrav 
românesc.
        Este bine să se facă pauze 
între feluri iar la sfârşitul 
mesei să se consume ananas, 
papaya sau kiwi, care ajută 
foarte mult digestia. 

CUM să te bUCUri De sărbători, LA MoDUL săNătos

          Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lansa, în 
perioada 17 decembrie 2012-16 ianuarie 2013, o nouă sesiune 
de primire a cererilor de sprijin pentru exploataţiile de creştere 
a porcinelor, care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea 
bunăstării animalelor, informează joi Ministerul Agriculturii.

           

Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, 
beneficiare ale plăţilor acordate în cadrul Măsurii 215 - ‘Plăţi 
privind bunăstarea animalelor’ - pentru sectorul porcine 
sunt exploataţiile comerciale autorizate sanitar veterinar şi 
exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului de creştere 

a porcinelor, care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea 
bunăstării animalelor, în conformitate cu regulamentele 
europene.
             Cele şase pachete disponibile în cadrul acestei submăsuri 
vizează creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil 
fiecărui animal, asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină 
artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux, îmbunătăţirea 
condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului, 
corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă, reducerea 
noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin 
menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat şi 
îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă.
Beneficiarii pot încheia angajamente voluntare multianuale 
pe o perioadă de 5 ani, pentru unul sau o combinaţie între cele 
şase pachete disponibile. Sprijinul se va acorda doar pentru 
acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care 
prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept 
punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. 
Plata se efectuează anual, compensând pierderile de venituri 
şi cheltuieli suplimentare induse de aplicarea acţiunilor 
prevăzute de angajamente.
         În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii vor 
trebui să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) 
aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor 
agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri 
este exclus sprijinul pentru investiţii.

o nouă SeSiune de priMire a Cererilor de Sprijin 
pentru exploataŢiile de Creştere a porCinelor 

CALENdARUL 
pOpULAR

 Decembrie este a 12-a 
lună a anului în calendarul 
Gregorian şi una dintre cele 
şapte luni gregoriene cu o 
durată de 31 de zile. Decembrie 
începe (astrologic) cu soarele 
în semnul Săgetătorului 
şi sfârşeşte în semnul 
Capricornului. Din punct 
de vedere astronomic, luna 
decembrie începe cu soarele 
în constelația Ophiuchus 
şi se sfârşeşte cu soarele în 
constelația Săgetător.
 Numele lunii 
decembrie (latină: December) 
vine de la cuvântul latinesc 
decem, zece, pentru că luna 
decembrie era a zecea lună în 
calendarul roman.
 Grecii numeau luna 
decembrie Poseidon. În 
România, luna decembrie, 
popular, se numeşte Undrea. 
Denumirea de Undrea sau 
Andrea vine de la faptul că 
încă se păstrează amintirea 
Sfântului Andrei, sărbătorit 
pe 30 noiembrie. 
 I. L. Caragiale spunea 
în Calendar despre luna 
decembrie: ”Gerul îngheață 
becurile felinarelor pe ulițe. 
Primăria hotărăşte a aşeza la 
fiecare răspânte câte o sobă de 
tuci. Un amic al guvernului va 
fi însărcinat, fără leafă, numai 
cu diurnă, să meargă la Paris 
spre a cumpăra sobele, cari 
vara vor putea servi şi la 
altceva.”

EVENImENTE ALE 
LUNII dECEmBRIE
SăRBăTORI LAICE

1 dECEmBRIE - Ziua 
mondială a HIV/SIdA
2 dECEmBRIE - Ziua 

internaţională a abolirii 
sclaviei

3 dECEmBRIE -Ziua 
internaţională a persoanelor 

cu dizabilităţi
5 dECEmBRIE -Ziua 

internaţională a voluntarilor 
pentru dezvoltarea economică 

şi socială
7 dECEmBRIE -Ziua 

internaţională a aviaţiei civile
9 dECEmBRIE -Ziua 

internaţională contra corupţiei
10 dECEmBRIE -Ziua 

drepturilor omului
11 dECEmBRIE - Ziua 

internaţională a munţilor
18 dECEmBRIE- Ziua 

internaţională a migranţilor
19 decembrie- Ziua ONU 

pentru cooperarea Sud-sud
20 dECEmBRIE- Ziua 

internaţională a solidarităţii 
oamenilor
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TELEFOANE UTILE
SpITAL  -   0253.335.034 / 0253.335.035

pRImăRIE – 0253.335.024 / 0253.335.026
pOLIȚIE  - 0253.335.007

pOLIȚIA LOCALă – 0756.055.347
CEZ dERANJAmENTE  - 0251.929

 dISTRIGAZ  - 0253.335.660  SALVARE – 112
pOmpIERI – 0253.334.212

dIRECTOR S.C. TURCENISAL S.R.L.
( societatea de salubrizare ) - 0745/386792

dIRECTOR SERVICIUL pUBLIC dE AdmINISTRARE A 
dOmENIULUI pUBLIC ŞI pRIVAT ŞI AL SISTEmULUI dE 

ALImENTARE CU Apă -  0754030986
 AkTA 0353.524.273, 

ÎNCHIRIERE VIdANJă- 0766.875.457
TERmOCENTRALA – 0253.335.045

TELEFON ROBOT TAXE ŞI ImpOZITE 
0253.334.326 – Număr nou unde cetățenii în baza 

introducerii C.N.p.-ului se pot informa
asupra taxelor și impozitelor.

BIROUL STARE CIVILă - Tudorascu Alexandru 
tel. : 0756055342, 0253335008

hotărâri -  ConSiliul loCal al oraşului turCeni

INFORMAŢII UTILE
info peSCar:

  pescuitul la apă caldă - În această perioadă obleţii urmăresc muşte artificiale mici de 20, le plac cel mai mult pe culori 
închise  cu negru,argintiu şi verzui precum şi viermuşi  albi şi roz.  Obleţii sunt nemâncaţi ,având în vedere că mâncarea lor favorită 
se găseşte pe tot cursul apei iar ei se retrag în special în zona cu apă caldă. Mergeţi în cursul săptămânii ca să evitaţi aglomeraţia 
şi căutaţi locurile cele mai bune. La clean, în zonele unde sunt copaci atârnaţi deasupra apei, trebuie să lansezi cel puţin la buza
lor, dacă nu chiar sub ei, pentru a stârni vreun atac. Tineţi cont de faptul că voblerul mic aduce clenii mari. În zonele cu bolovani 
ieşiţi din apă, trebuie lansat razant cu locul unde se întâlnesc aceştia cu apa. Precizia, în 80% din cazuri, este mama succesului, 

când vine vorba de clean. Aici se pierd cele mai multe voblere, comparativ cu un pescuit normal la răpitor.
• Mreana este pescuită eficient şi pe timpul iernii. Se zice că-i plac repezişurile şi că împarte cam aceleaşi habitate cu 

crapul, iar de aceea, nu de puţine ori, când dăm la mreană nu este o întâmplare să prindem chiar şi crap. Deşi este activă şi pe 
timpul verii, îndeosebi atunci când plouă molcom, parcă tot iarna se prinde mai intens, iar capturile capitale ies din hibernare.

 În funcţie de locul pe care pescuim, ne adaptăm şi strategia de nădire. În zonele mâloase, 
unde pescarii ştiu că pe substrat se găsesc foarte mulţi viermişori roşii – denumiţi popular „tuby” – 

acolo cei mai mulţi nu nădesc pentru că mreana are suficientă hrană în mediul natural. Dar pe zonele cu substrat pietros, 
unde întâlnim adesea acest peşte, nădirea atât de apel cât şi de întreţinere se impune cu necesitate.
Iarna, odată cu inversarea straturilor de apă crapul se retrage la locurile de iernare, în general gropi 

cu fund mâlos şi îşi reduc activitatea şi hrănirea la limita supravieţuirii.
Crapul se hrăneşte scurmând fundul apei până la o adâncime de 20 de centimetri. Meniul de bază este format din larve, viermi, 

scoici, plante etc. dar exemplarele mari, probabil din cauza necesarului mare de proteine, mai degustă şi peştişori, broaşte acestea 
sunt particularităţi sau raci. În mod normal, un crap consumă zilnic o cantitate de hrană egală cu dublul greutăţii sale. Încercaţi să 
vă închipuiţi câte larve trebuie să mănânce un crap de 20-25 de kg într-o zi şi ce efort trebuie să depună pentru a aduna aceste 

larve, nu mai bine prinde el doi-trei baboi ca palma şi gata masa? Asta se întâmplă în general în apele fără scoici. 
• Tenul se hrăneşte în primul an de viaţă cu plancton vegetal apoi trece la treburi mai consistente cum ar fi diferite ierburi, 

tulpini şi rizomi de papură, castane de apă etc., apoi mai spre bătrâneţe la chestii şi mai consistente: peştişori, scoici, broaşte.

• pescuitul la scobar - este unul de urmărire, lansând în amonte, derulăm fir până la capătul vadului, asta însemnând 
15-20 m. Din când în când stopăm firul pentru câteva secunde-putem avea surpriza muşcăturii provocate.

Înţeparea se face ferm, din antebraţ (nu din pumn ca în alte moduri de a pescui), fără amplitudine exagerată, care, în cazul că pluta 
se scufundă, nu datorită peştelui, poate trimite montura în vârful salciilor. În situaţia în care pluta este aruncată la apă mică de către 

apă, ţinem firul întins, făcând ca pluta să stea oblic un timp. Muşcătura înseamnă ori dispariţia plutei, ori schimbarea
 unghiului plutei faţă de suprafaţa apei.

LISTĂ conSILIerI 
LocaLI

1. iordaChe ion - uSl
2. traşCă ConStantin - uSl
3. Cilibiu CriStina - uSl
4. dinu  ion - uSl 
5. Mănoiu oCtaVian - uSl  
6. burada niColae - uSl

7. ioniŢoiu MariuS - uSl 
8. făinişi Magdalena - uSl
9. duMitraşCu ion - prM 
10. CoSteSCu florin 
ConStantin   - unpr
11. tudoroaia alexandru - 
ppdd

12. CorneSCu doru ion - 
pdl 
13. ureZanu grigore - pdl
14. niColae floarea  - pdl 
15. ManolaChe florina 
aurora - pdl

1. HOTĂRÂRE
privind aprobarea lucrărilor de racordare 
şi punere în funcțiune a cabinetelor 
medicale
Art. 1 .  Se aprobă lucrărilor de racordare 
şi punere în funcțiune a cabinetelor 
medicale ce vor funcționa în imobilul 
”Punct termic spital” din oraşul Turceni 
, str. Sănătății , județul Gorj.
Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-
economică privind lucrările de racordare 
şi punere în funcțiune a cabinetelor 
medicale ce vor funcționa în imobilul 
”Punct termic spital”.
2. HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție a 
bugetului local şi al bugetului instituțiilor 
publice şi activităților finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii pe 
trimestrul III  2012
Art. unic .  Se aprobă contul de execuție 
a bugetului local al oraşului Turceni 
şi al bugetului instituțiilor publice şi 
activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe trimestrul III  
2012.
3. HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a unui 
bun, proprietate a oraşului Turceni şi 
asigurarea întreținerii acestuia   
Art.1:   Se aprobă atribuirea în folosinţă 
gratuită a imobilului ”Sala de sport 
şcolară cu teren multifuncţional ” , aflat 
în proprietatea oraşului Turceni , județul 
Gorj , şi situate în oraşul Turceni ,sat 
Strâmba Jiu , str. Stochiță Râioşanu nr. 
194A , Asociației ”Sfânta Treime” din 
oraşul Turceni ,sat Strâmba Jiu , judeţul 
Gorj , pe o perioadă de un an de la darea 
în folosință. 
4.HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2013
Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 
01.01.2013, nivelul impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2013, facilităţile 
fiscale pentru anul 2013, regulamentul 
de acordare a facilitaţilor fiscale şi 
regulamentul pentru stabilirea şi încasarea 
taxei pentru vehicule lente care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.
5. HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziției unei maşini 
de spălat pentru ”Sala de sport şcolară cu 
teren multifuncțional”
Art. 1 .   Se aprobă achiziționarea unei 
maşini de spălat pentru ”Sala de sport 
şcolară cu teren multifuncțional ”, situată 
în satul Strâmba Jiu , oraş Turceni , județul 
Gorj .
6. HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
local Turceni nr. 161/2012 privind 
aprobarea organizării manifestărilor 
ocazionate de desfăşurarea activităților 
specifice Revelionului 2012, în oraşul 
Turceni , județul Gorj
Art . I . Articolul 2 din Hotărârea 
Consiliului local Turceni nr. 161/2012 
privind aprobarea organizării 
manifestărilor ocazionate de desfăşurarea 
activităților specifice Revelionului 2012, 
în oraşul Turceni , județul Gorj , se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
” Art. 2. Se aprobă programul de activități 
şi devizul estimativ pentru organizarea 
activităților specifice sfarşitului de an 
, organizat în oraşul Turceni , județul 
Gorj.
7. HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului 
bunurilor ce aparțin domeniului public al 
oraşului Turceni 
Art. 1 :  Se modifică inventarul bunurilor 
ce aparțin domeniului public al oraşului 
Turceni , însuşit prin Hotărârea Consiliului 
Local Turceni nr. 22/12.07.1999 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei 
Turceni.
8. HOTĂRÂRE privind achiziționarea 
unei pompe  şi darea ei în folosință 
gratuită    
Art. 1 . (1) Se aprobă achiziționarea unei 
pompe , necesară  pentru serviciul de 
administrare a domeniului public şi privat 
al oraşului Turceni , aflat în administrarea 
Serviciului public Turceni.
9. HOTĂRÂRE
privind  alegerea  preşedintelui de şedinţă 

ce va conduce şedinţele Consiliului local 
al oraşului Turceni în perioada decembrie 
2012 - februarie 2013
Art.unic . În perioada decembrie 2012 - 
februarie 2013 şedinţele Consiliului local 
al oraşului Turceni vor fi conduse de către 
domnul consilier Mănoiu Octavian , în 
calitate de preşedinte de şedinţă.
10. HOTĂRÂRE
privind aprobarea programului de 
activităţi  al Consiliului local Turceni şi 
graficul de şedinţe pe trimestrul I 2013
Art. 1 .   Se aprobă programulactivităţilor 
Consiliului local Turceni pe trimestrul I 
al anului 2013 şi graficul de şedinţe. 
11. HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului 
local şi modificarea  programului de 
investiții ale oraşului Turceni pe anul 
2012
Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului 
local al oraşului Turceni , pe anul 2012.
Art. 2  Se aprobă modificarea Programului 
de investiții al oraşului Turceni , pentru 
anul 2012 .
12. HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului 
Consiliului local Turceni în Consiliul 
de administraţie al Liceului Tehnologic 
Turceni  
Art. 1.  Se numeşte reprezentantul 
Consiliului local Turceni în Consiliul 
de administraţie al Liceului Tehnologic 
Turceni , în persoana doamnei Făinişi 
Magdalena , consilier local .
13. HOTĂRÂRE
privind aprobarea extinderii rețelei de 
canalizare a oraşului Turceni
Art. 1 .Se aprobă extinderea rețelei de 
canalizare a oraşului Turceni , județul 
Gorj .Art. 2. Se aprobă documentația 
tehnico-economică privind extinderea 
rețelei de canalizare a oraşului Turceni , 
județul Gorj. 
14. HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții 
Spitalului Orăşenesc Turceni
Art. 1  Se aprobă , începând cu data de 
01.01.2013, statul de funcții al Spitalului 
orăşenesc Turceni , județul Gorj.

 Fotbalul judeţean a ajuns şi el la final de an. După 
cum a dat semne prima parte de campionat, ediţia 2012-
2013 va fi cu siguranţă una dintre cele mai disputate 
din ultimii ani, trei echipe puternice ocupând podiumul. 
Din fericire pentru oraşul Turceni, ca urmare a prestaţiei 
excelente, Ştiinţa Turceni a terminat prima turul de 
campionat. 

 Echipa condusă de Viorel Cojocaru  a obţinut 
victorii pe linie, excepţie partida de la Ţicleni unde doar 
ghinionul a făcut ca jucătorii echipei din Turceni să nu se 
întoarcă cu puncte. 
 “Fotbalul practicat de toate echipele din această 
ligă a crescut foarte mult, oricare dintre competitoare fiind 
capabilă să producă surprize” a declarat Viorel Cojocaru. 
Ştiinţa a acumulat la finalul turului 36 de puncte din 12 
jocuri cu un golaveraj  de 44-8  şi are un punct avans de 
Petrofac Ţicleni şi trei de Gilortul Tg-Cărbuneşti, iar cele 
3 echipe se vor bate, cel mai probabil, până la final pentru 
titlul de campioană. Pentru retur echipa Ştiinţa Turceni 
are de partea sa o serie de avantaje cum ar fi: 
  - baza sportivă bună cu un gazon foarte bun şi 
ambiţie să câştige titlul în acest an după ce sezonul trecut 
l-a ratat la limită în faţa Ţicleniului
  -are numai victorii (12) în afara meciului de la 
Ţicleni pe care l-a pierdut cu 0-1 în minutul 90, într-un 
moment în care avea doi oameni în plus pe teren şi după 
ce a ratat un penalty şi a trimis mingea şi în bară la 0-0.
  -a trecut cu brio de deplasările incomode, gen 
Cruşeţ, Băleşti sau Sadu 
  -are de jucat partidele dificile ale returului acasă, 
excepţie jocul de la Cărbuneşti
 Echipa de juniori a încheiat turul de campionat pe 
podium, ocupând poziţia a treia.

ştiinţa turceni, primul loc în 
liga judeţeană
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Agenţii Verzi, poVestiri de lA strAsbourg

 În urma participării la Concursul Naţional Euroscola ediţia 
a Iv-a, Grupul de voluntari “Agenţii verzi”  s-a clasat pe locul 9 
cu proiectul Turceni -oraşul verde al Gorjului, format dintr-un 

număr de  24 elevi. Cadrele didactice 
coordonatoare ale proiectului sunt 
prof. Iliescu Georgeta şi bibliotecar 
vladu Margareta. Invitaţi să participle  
la Zilele Euroscola, la Parlamentul 
European de la Strasbourg, pe 23 
noiembrie 2012, participanţii au avut 
o ţinută deosebită pentru care au 
fost remarcaţi şi felicitaţi încă de la 
intrare.  Grupul din Italia a dorit să 
facă chiar o fotografie cu elevii. A fost 
o experienţă de neuitat pentru elevi şi 
profesori. 
 “Ne-am prezentat ţara şi 
oraşul foarte bine adăugând ceea ce 
încântă mereu folclorul românesc. 
Au participat grupuri din 19 ţări, 
profesorii au avut posibilitatea să se 
cunoască şi să colaboreze schimbând 

adrese de e-mail pentru un eventual schimb de experienţă”, a 
precizat Iliescu Georgeta, profesor la Liceul Tehnologic Turceni.   
 În sala mare a Parlamentului, fiecare elev a stat pe locul unui 

europarlamentar, au avut posibilitatea să pună 
întrebări oficialităţilor prezente şi să voteze. “Ne-
am etalat cu mândrie steagul ţării dupa cum se 
vede şi în fotografii. Ne-am întors cu amintiri 
frumoase şi cu dorinţa de a mai participa şi la 
alte ediţii. De ziua liceului am urcat toată echipa 
pe scena Casei de Cultură, unde elevii au primit 
diplomele de la Strasbourg, la fel şi cadrele 
didactice la care se adaugă d-na prof. Luminita 
Belgun, care ne-a ajutat în pregătirea copiilor la 
limba engleză. Aceeaşi contribuţie în pregătirea 
elevilor, dar la limba franceză, a avut d-na 
profesor  Cristina Ciostoiu. În semn de 
mulţumire pentru sprijinul acordat, elevii au 
oferit o cravată şi o insignă create special pentru 
eveniment, d-lui Primar Dumitru Gîlceavă”, 
a mai povestit coordonatoarea proiectului, 
doamna profesor Iliescu Georgeta.

CYMK


