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Utile

Agricultorii pot depune
proiecte pentru PNDR
Fondurile disponibile se ridicã la 150 de milioane de euro. Sesiunea este
deschisã în perioada 20 mai - 18 iulie, iar proiectele se depun exclusiv online.
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S-a inaugurat stadionul
din satul Stolojani
Dorinþa iubitorilor de sport din Stolojani s-a împlinit în data de 24 mai
2014 când s-a inaugurat stadionul mult visat.
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APDRP simplificã
procedura 
de achiziþie 
prin publicarea
preþurilor de
referinþã

Baza de date se va corela periodic cu ofertele
primite de la producãtori, importatori sau dis-
tribuitori.

10.000 de euro 
la hectar din
plantaþia de nuci 
Trebuie sã ai, însã,
rãbdare, profitul
vine dupã cinci ani
La o producþie de ºase tone de nuci pe
hectar, un singur kilogram se vinde în
strãinãtate cu 10, chiar 12 euro.
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EDITORIAL

Zilele Ora[ului Turceni 2014 

o s\rb\toare de excep]ie
PPrriimmaarr EEcc.. DDuummiittrruu GGÎÎLLCCEEAAVVÃÃ

La sfârºitul lunii mai, începutul lunii iulie,
oraºul Turceni ºi-a sãrbãtorit comunitatea. Sub
genericul „Zilele Oraºului Turceni ºi Ziua Co-
pilului“ am încercat, împreunã cu salariaþii
primãriei ºi în colaborare cu celelalte instituþii
publice ºi societãþi comerciale de pe raza oraºului
Turceni, sã oferim trei zile de petrecere ºi divertis-
ment. Am încercat sã creãm  un program care sã se
adreseze tuturor vârstelor ºi tuturor gusturilor.
Sper cã am reuºit ceea ce ne propusesem. În cele
câteva rânduri din acest editorial doresc sã
împãrtãºesc cu fiecare dintre dumneavoastrã
bucuria ºi sentimentele trãite pe timpul celor trei
zile dedicate în exclusivitate oamenilor care trã-
iesc ºi muncesc în oraºul Turceni. Vã mãrturisesc
cã am vãzut multã bucurie pe chipurile celor care
aþi fost prezenþi la evenimentele organizate. Fie cã
mã refer la copii care au participat în cadrul
diverselor programe organizate, fie la bãtrânii
care s-au bucurat din plin de spectacolul de muzicã
popularã ºi pe chipul cãrora se citea bucurie ºi nu
în ultimul rând tinerii care fredonau hituri celebre
împreunã cu formaþii ºi soliºti consacraþi. Nu
vreau sã creadã cineva cã am uitat eforturile tutu-
ror celor implicaþi în realizarea în bune codiþii a
evenimentului. Nu este pentru prima data când
simt oamenii din jurul meu cã se implicã cu toatã
fiinþa. Tuturor, le mulþumesc pentru sprijin ºi pen-
tru înþelegere. Ce poate fi mai important decât fap-
tul cã am trãit momente memorabile împreunã, cã
am petrecut ºi ne-am distrat împreunã, iar acum
trebuie sã ne întoarcem la treburile ºi problemele
noastre de zi cu zi cu speranþa cã la anul vom reuºi
sã ne reîntâlnim în cadrul ,,Zilelor Oraºului
Turceni“, sã fim mai mulþi, mai sãnãtoºi ºi, de ce
nu?, mai realizaþi.

Bucuria 
de a fi împreunã

În data de 30 mai 2014, cu
ocazia desfãºurãrii Festivitãþii de
absolvire la clasele a XII-a, dl
Primar Dumitru Gîlceavã a înmâ-
nat cheia succesului elevei Maria
Roberta Sgurescu, de la clasa XII C,
care a avut media celor 4 ani de
studiu 9,84. Prima datã, în anul
2012, cheia succesului a fost înmâ-
natã celei care a fost atunci ºefã de
promoþie, eleva Alina Maria Solniþã.

Un adevãrat exer-
ciþiu de patriotism ºi de
respect. Un moment cu
adevãrat solemn în
comunitatea oamenilor
din Turceni. Pe 29 mai,
la Strâmba se aude
Imnul ºi se ridicã dra-
pelul în semn de respect
ºi de recunoºtiinþã. 

Investiþii la Biserica 
Sf. Paraschieva

Noi nu ne-am uitat
eroii

„Cheia succesului“
la Liceul Tehnologic pagina 3
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HOTÃRÂRI 
ALE CONSILIULUI LOCAL

• HHOOTTÃÃRRÂÂRREE cu privire la aprobarea regulamentu-
lui de organizare ºi funcþionare a Direcþiei Asistenþã
ºi Protecþie Socialã ºi Administraþie Publicã •
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea manifestãrilor orga-
nizate cu ocazia Zilei Eroilor. Se aprobã alocarea
unei sume pentru organizarea manifestãrilor
ocazionate cu prilejul Zilei Eroilor din datã de 29
mai 2014 privind aprobarea unui acord pentru
activitatea de consiliere în eficienþã energeticã. Se
aprobã încheierea unui acord pentru activitatea de
consiliere în eficienþã energeticã între oraºul
Turceni, judeþul Gorj ºi Insitutul Austro-Român pen-
tru Eficienþã Energeticã (ARIEE), cu sediul în
Bucureºti, str. Louis Pasteur nr. 18, corp A, sector 5,
CIF 32993786. Oraºul Turceni va beneficia de urmã-
toarele servicii : a) Consultanþã ºi asistenþã în dome-
niul eficienþei energetice ºi energiei regenerabile ; 
b) Evaluarea consumului de energie ºi nevoile viitoare
ale eficienþei energetice ; c) Consultanþã ºi asistenþã în
dezvoltarea unei viziuni, strategii, master plan de
energie ºi bugetare; d) Consultanþã ºi asistenþã în pro-
cedura de licitaþie ºi selecþie ESCO – partener ; e) Eva-
luarea performanþei ºi calitatea serviciilor ESCO; 
f) Consultanþã ºi asistenþã în raportarea de energie,

motivare ºi promovare; g) Contactarea potenþialilor
parteneri, furnizori de servicii, tehnologie ºi
parteneri financiari; h) Reprezintã oraºul în relaþia
cu autoritatea de reglementare, furnizor de energie,
organism de certificare, organizaþiile de atribuire ºi
alte organizaþii de energie din Europa ; i) Elaborarea
de studii de fezabilitate. • HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind apro-
barea sponsorizãrii unor activitãþi de cãtre persoane
fizice sau juridice cu ocazia organizãrii „Zilelor
Oraºului Turceni“ ºi a „Zilei de 1 Iunie“. Se aprobã
încheierea de contracte de sponsorizare cu per-
soane fizice sau juridice, în vederea organizãrii con-
cursurilor desfãºurate cu ocazia manifestãrilor prile-
juite de sãrbãtorirea „Zilelor Oraºului Turceni“ ºi a
„Zilei de 1 Iunie“. • HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea
unor cheltuieli ocazionate de organizarea unei
excursii pentru preºcolari. Delegaþie formatã din
preºcolarii Grãdiniþei nr. 1 Turceni ºi însoþitorii aces-
tora, într-o excursie pe traseul Turceni-Ocnele Mari-
Râmnicu Vâlcea ºi retur, în luna iunie 2014. •
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea unor manifestãri
organizate cu ocazia zilei de 21 mai 2014. Se aprobã
Programul de activitãþi ºi devizul estimativ al cheltu-
ielilor necesare organizãrii manifestãrilor legate de
sãrbãtorirea zilei de 21 mai • HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind
aprobarea unor documentaþii tehnico-economice
privind reparaþii curente la unele strãzi din oraºul

Turceni: strada Profesor Emil Gîlceavã, strada Ilarie
Birãu, strada Învãþãtor Bãrbulescu Ion, strada
Prunilor . • HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea Regula-
mentului de organizare a pãºunatului pe raza
oraºului Turceni precum ºi stabilirea taxei speciale
de pãºunat. • HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea pre-
lungirii Contractului de delegare a gestiunii servici-
ilor publice de salubrizare al Asociaþiei Salubris
Turceni Sud Gorj, prin act adiþional. • HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
privind alegerea preºedintelui de ºedinþã ce va con-
duce ºedinþele Consiliului Local al oraºului Turceni
în perioada martie-mai 2014. În perioadã iunie-
august 2014 ºedinþele Consiliului Local al oraºului
Turceni vor fi conduse de cãtre domnul Cornescu
Doru-Ion, în calitate de preºedinte de ºedinþã.
Mandatul preºedintelui de ºedinþã este valabil pânã
la desemnarea noului preºedinte de ºedinþã. •
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind modificarea statului de funcþii
ºi organigramei aparatului de specialitate al Prima-
rului oraºului Turceni, judeþul Gorj, în sensul mutãrii
funcþiilor publice de execuþie de inspector grad asis-
tent ºi inspector grad principal, din compartimentul
contabilitate în compartimentul taxe ºi impozite
locale, din cadrul Biroului financiar contabilitate. •
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE pentru modificarea Hotãrârii Consiliu-
lui local nr. 112/2009 privind înfiinþarea serviciului
de administrare a domeniului public ºi privat .

În primul rând, vreau sã vã mulþumesc cã prin votul
dat în mai în favoarea PNL, cu ocazia alegerilor europar-
lamentare, mi-aþi arãtat încrederea dumneavoastrã,
dându-mi puterea de a continua sã muncesc pentru
realizarea proiectelor pe care vi le-am propus când am
fost ales primar ºi vã asigur cã realizarea acestora este
preocuparea mea de zi cu zi. 

TTaabbããrraa ddee ddeezzvvoollttaarree ppeerrssoonnaallãã.. Primãria deruleazã
de trei ani acest program. În acest an este pentru prima
datã când numãrul cererilor a depãºit numãrul locurilor
contractate (110). Obiectivele acestui proiect sunt un
sejur la mare pentru urmãtoarele categorii de copii: 
• Copii cu venituri reduse, indiferent de rezultatele la
învãþãturã. • Copii care, indiferent de venituri, au par-
ticipat la activitãþi organizate de liceu, Casa de culturã,

Primãrie. Ne-am dorit realizarea unei liste cât mai
corecte cu copii care sã meargã la mare. Nu am putut
majora numãrul de locuri datoritã lipsei de fonduri. 

În perioada urmãtoare se va realiza o serie de lluuccrrããrrii ddee
iinntteerrvveennþþiiee pentru îndepãrtarea efectelor produse de pre-
cipitaþiile din aceastã primãvarã: Punte Jilþ – Zona
Stolojani; strada Sf. Dumitru; strada Braniºtei; strada Valea
Manii; strada Bradului; strada Duduleni; strada Ionaºcu;
reparaþii ºanþ Vladuþu; strada de legãturã Valea Danii – stra-
da Pârvului; strada Hermeneanu; strada Lunca Mare; stra-
da Mitaru; strada prof. Emil Gîlceavã; strada Ilarie Birãu;
strada înv. Bãrbulescu Ion; strada Prunilor; amenajare
podeþ în zona Cicarlan; amenajare podeþ pe strada Mãtcii.
Aceste lucrãri vor continuã ºi în celelalte zone afectate. 

Vreau sã fac încã o datã cunoscut faptul cã bugetul
localitãþii s-a redus foarte mult în acest an, datoritã
restructurãrilor de personal realizate la termocentrala
Turceni ºi a organizãrii Complexului Energetic la Târgu-
Jiu. Legat de distribuirea þevilor, s-a comandat la termo-
centralã un numãr de 330 þevi, au fost distribuite un
numãr de 258 þevi, diferenþa urmând sã fie distribuitã
imediat ce termocentrala va reîncepe livrarea. 

Copii preºcolari ºi ºcolari cu domiciliul în oraºul
Turceni ºi satele aparþinãtoare, înscriºi la una din
formele de învãþãmânt, al cãror venit pe membrul de
familie nu depãºeºte 400 RON, vor beneficia de ttiicchheettee
vvaalloorriiccee cu ocazia începerii noului an ºcolar 2014-2015.
Rugãm pe toþi pãrinþii sau reprezentanþii legali ai mino-
rilor ca, pânã la datã de 15 august 2014, sã depunã la se-
cretariatul Primãriei cererea-declaraþie (formularele se
vor ridica de la secretariatul Primãriei), însoþitã de ade-
verinþã de salariat, cupon de pensie, acte de stare civilã
(BI/CI pãrinþi, certificat de naºtere pentru copil). Cei care
depãºesc vârsta de 18 ani ºi sunt înscriºi la alt liceu decât
cel din localitate vor prezenta ºi adeverinþã de elev.

* Agenda Prim\riei * Agenda Prim\riei * Agenda Prim\riei *
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PRIMÃRIA TTURCENI 

Strada MMuncii NNr. 112, 

Tel: 00253/335025, 

Fax 00253/335026

PRIMÃRIA TTURCENI, Strada Muncii nr. 12, Oraº Turceni
Tel: 0253/335025, Fax 0253/335026, www.turceni.ro
POLIÞIA LLOCALÃ TTURCENI, Str. Sf. Nicolae nr. 178
Oraº Turceni, jud. Gorj, Cod 217520, E mail-polcomturc@yahoo.com
Tel/fax: 0253/334374, Tel. Mobil patrulã: 0756055347
Tel. ºef Poliþie Localã: 0756055346
SPITALUL OORÃªENESC TTURCENI, Str. Sãnãtãþii nr. 1
Tel: 0253/335035, Fax: 0253/335024, E-mail: spitalulturceni@yahoo.com
LICEUL TTEHNOLOGIC TTURCENI, Str. Culturii nr. 1
Tel:0253/335012, Fax: 0253/335011, E-mail: licturceni@yahoo.com
AAPPIIAA TTUURRCCEENNII,, Casa de Culturã TURCENI, Tel: 0253/335112

Adrese ºi contacte utileProgramul audienþelor la
Primãria oraºului Turceni

LUNI 
între orele 9:00 ºi 12:00 
Primar Dumitru Gîlceavã
MARÞI
între orele 9:00 ºi 12:00
Secretar Elena Golumbeanu
JOI
între orele 9.00 ºi 12:00
Viceprimar Cristina Cilibiu

11.. CCiilliibbiiuu CCrriissttiinnaa UUSSLL
22.. SSîîrrbbuu VViiccttoorr UUSSLL
33.. TTrraaººccãã CCoonnssttaannttiinn UUSSLL
44.. DDiinnuu IIoonn UUSSLL
55.. MMããnnooiiuu OOccttaavviiaann UUSSLL
66.. BBuurraaddaa NNiiccoollaaee UUSSLL
77.. IIoonniiþþooiiuu MMaarriiuuss UUSSLL

88.. FFããiinniiººii MMaaggddaalleennaa UUSSLL
99.. DDuummiittrraaººccuu IIoonn PPRRMM
1100.. CCoosstteessccuu FFlloorriinn CCoonnssttaannttiinn UUNNPPRR
1111.. TTuuddoorrooaaiiaa AAlleexxaannddrruu PPPPDDDD
1122.. MMaannoollaacchhee FFlloorriinnaa AAuurroorraa PPDDLL
1133.. CCoorrnneessccuu DDoorruu IIoonn PPDDLL
1144.. RRîîppeeººii IIoonn PPDDLL

Listã consilierii Locali Turceni:

CAMPANIA MONITORUL DE TURCENI

Comunitatea ta, casa ta!

SSuubb ggeenneerriiccuull „„CCoommuunniittaatteeaa ttaa,, ccaassaa ttaa!!““ PPrriimmaarruull

OOrraaººuulluuii TTuurrcceennii,, DDuummiittrruu GGîîllcceeaavvãã,, vvãã iinnvviittãã îînn ppeerriiooaa-

ddaa uurrmmããttooaarree,, pprriinn iinntteerrmmeeddiiuull ppuubblliiccaaþþiieeii MMoonniittoorruull

ddee TTuurrcceennii ssãã vvãã iimmpplliiccaaþþii ddiirreecctt îînn lluuaarreeaa ddeecciizziiiilloorr llaa

nniivveelluull OOrraaººuulluuii TTuurrcceennii.. CCaammppaanniiaa îîººii pprrooppuunnee ssãã iiddeenn-

ttiiffiiccee pprroobblleemmeellee ccuu ccaarree llooccuuiittoorriiii uurrbbeeii ssee ccoonnffrruunnttãã..

DDee aasseemmeenneeaa pprriinn iinntteerrmmeeddiiuull ccaammppaanniieeii „„CCoommuu-

nniittaatteeaa ttaa,, ccaassaa ttaa““ ssuunntt bbiinnee-vveenniittee oorriiccee ffeell ddee iinniiþþiiaattiivvee

ddiinn ppaarrtteeaa oorriiccããrreeii ppeerrssooaannee,, ggrruuppuurrii ssaauu eettnniiii,, ffiiee ccãã

vvoorrbbiimm ddee pprrooiieeccttee ccuullttuurraallee,, ssoocciiaallee ssaauu aaddmmiinniissttrraa-

ttiivvee.. CCoommuunniiccaarreeaa ººii ddiiaalloogguull ssuunntt pprriioorriittããþþiillee PPrriimmããrriieeii

TTuurrcceennii îînn ppeerriiooaaddaa uurrmmããttooaarree

T. SSat T. BBloc T. JJos Stolojani Murge[ti G#rbovu Str#mba total
108 109 110 111 112 113 114

Num`r total \nscri[i 917     1,942 620 572     623     749     1,285 6,708
Num`r liste permanente 917     1,942     620     572     623     749     1,285 6,708
Nr. lista special` -     
Nr. prezen]i la vot 393     615     225     267     315     344     581     2,740
Nr. lista permanent` 351     541     162     243     298     344     530     2,469
Nr. lista special` -     
Nr. lista suplimentar` 42     74     63     24     17     36     51     307 
Nr. buletine de vot primite 1,000 2,100 700     600     700     800     1,400     7,300 
Nr. bl. vot ne\ntreb. [i anulate 607 1,485   475     333     385     456     819 4,560   
Nr. vot. valabil exprimate 362     579     202     240     285     320     552     2,540     
Nr vot. nule 31     36     23     27     30     24     29     200     
PDL 32     47     21     10     10     56     117     293     11.54  
PMP 17     19     5     8     12     6     8     75     2.95    
UDMR 3     3     1     1     8     0.31    
PSD 112     182     98     99     72     116     159     838     32.99  
PNL 140     195     37     88     141     95     180     876     34.49  
PRM 11     17     11     9     15     6     15     84     3.31    
AN AGRICULTORILOR 1     3     1     2     2     2     11     0.43    
PDS 1     1     0.04    
PN REPUBLICA -     -    
P VERDE 1     3     1     10     3     18     0.71    
FOR}A CIVIC~ 3     13     5     3     1     4     29     1.14    
P. ECOLOGIST ROM@N 3     5     1     1     10     0.39    
P AL. SOCIALIST~ 2     2     0.08    
PN}CD 4     1     2     7     0.28    
PPDD 24     37     8     20     14     23     37     163     6.42    
UGUREANU 1     5     1     4     11     0.43    
FILIP 1     1     0.04    
LIGA 1     1     0.04    
PUREA 1     1     1     3     6     0.24    
CAPSALI 3     3     1     7     14     0.55    
COSTEA 1     1     1     3     0.12    
DIACONU 15     41     13     2     6     3     15     95     3.74    
D~EANU 1     1     0.04    

Procent prezen]` 42.86     31.67     36.29     46.68     50.56     45.93     45.21     40.85     
Procent vot ptr. PNL 38.67     33.68     18.32     36.67     49.47     29.69     32.61     34.49     

PSD 30.94     31.43     48.51     41.25     25.26     36.25     28.80     32.99     
PDL 0.09     0.08     0.10     0.04     0.04     0.18       0.21       0.12

Rezultate alegeri europarlamentare 2014

Primarul Dumitru Gîlceavã ureazã mult succes
tuturor celor care susþin în aceastã perioadã
bacalaureatul la Grupul ªcolar Industrial din
Turceni. 
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Comunitate

Investiþii la Biserica Sf. Paraschieva

PPee rraazzaa oorraaººuulluuii TTuurrcceennii ssee aaffllãã,, ddiinn ffeerriicciirree,,
bbiisseerriiccii ººii mmããnnããssttiirrii ccuu aaddeevvããrraattãã vvaallooaarree ccuull-
ttuurraallãã ººii sseennttiimmeennttaallãã.. SSuunntt bbiinnee ccuunnoossccuuttee
MMããnnããssttiirriillee SSttrrââmmbbaa ººii DDeeaalluu MMaarree,, aaccoolloo
uunnddee aajjuunngg ppeelleerriinnii ddiinn ttooaattee ccoollþþuurriillee þþããrriiii..
BBiisseerriiccaa ddiinn lleemmnn ddiinn ssaattuull SSttoolloojjaannii eessttee oo
aaddeevvããrraattãã ccaappooddooppeerrãã,, ddaarr ººii îînn cceelleellaallttee ssaattee
aappaarrþþiinnããttooaarree OOrraaººuulluuii TTuurrcceennii eexxiissttãã bbiisseerriiccii
ffrruummooaassee ººii bbiinnee îînnggrriijjiittee,, ddoovveeddiinndd aassttffeell
rreessppeeccttuull aauuttoorriittããþþiilloorr ffaaþþãã ddee ffiieeccaarree ccoommuunnii-
ttaattee îînn ppaarrttee ººii ddee nneevvooiillee ssppiirriittuuaallee aallee aacceess-
ttoorraa.. BBiisseerriiccaa SSff.. PPaarraasscchhiieevvaa ddiinn cceennttrruull
oorraaººuulluuii TTuurrcceennii eessttee ppooaarrttaa ddee iinnttrraarree îînn uunnii-
vveerrssuull ccrreeddiinnþþeeii ººii aall ssppiirriittuuaalliittããþþiiii ppeennttrruu cceeii
ccaarree ppããººeesscc ppeennttrruu pprriimmaa ddaattãã îînn llooccaalliittaattee,,
ddaarr ººii llooccuull uunnddee llooccaallnniicciiii vviinn ssãã-ººii vviinnddeeccee
rrããnniillee ddiinn ssuufflleett,, ssãã ssee îînnccrreeººttiinneezzee ººii ssãã ssee
ccuunnuunnee.. BBiisseerriiccaa ssttãã aallããttuurrii ddee aallttee ddoouuãã iinnssttii-
ttuuþþiiii iimmppoorrttaannttee ppee ppllaann llooccaall,, ººii aannuummee ddee
CCaassãã ddee CCuullttuurrãã TTuurrcceennii,, llooccuull uunnddee ttiinneerriiii
ddiinn zzoonnãã îîººii ººlleeffuuiieesscc ttaalleenntteellee,, ººii sseeddiiuull
aaddmmiinniissttrraattiivv aall OOrraaººuulluuii TTuurrcceennii.. 

Anii care au trecut peste zidurile bisericii ºi-au spus
cuvântul. În ultimul timp, clãdirea avea tot mai multe
probleme ºi astfel s-a luat decizia de a fi renovat lãcaºul
de cult. Redãm mai jos câteva date tehnice din con-
statãrile ºi recomandãrile specialiºtilor. 

Biserica din oraºul Turceni, str. Muncii nr. 16, este o
clãdire cu structura de rezistenþã din zidãrie portantã,
de cãrãmidã, cu pereþii exteriori în grosime de 75-100
cm, având în plan o formã dreptunghiularã ºi o
înãlþime la baza turlelor de cca. 5 metri. Fundaþiile sunt
din piatrã, încastrate în terenul natural cca. l, 20 m ºi
fãrã hidroizolaþie. Învelitoarea este din tablã pe o
ºarpantã de lemn sub formã de cupolã, fãrã jgheaburi ºi
burlane corespunzãtoare. Datoritã infiltraþiilor apelor
din precipitaþii, elementele de lemn ale acoperiºului s-
au degradat, iar lipsa hidroizolaþiei a permis infiltrarea
apelor în zidãrie, producând o pronunþatã igrasie gen-
eralã. Lipsa buiandrugilor din beton deasupra golului
uºilor ºi ferestrelor, ca ºi lipsa unei centuri de beton sub
corniºã acoperiºului, au condus la apariþia fisurilor în
zidãria de cãrãmidã în dreptul uºilor ºi ferestrelor ºi în
special a zidului între altar ºi naos. Igrasia a produs
degradarea finisajelor interioare ºi exterioare ºi, în mod
deosebit, a picturilor interioare, care, pentru un lãcaº de
cult, sunt esenþiale. 

Pentru asigurarea unor condiþii minime de siguranþã
a clãdirii bisericii Turcenii de Sus, judeþul Gorj, sunt nece-
sare urmãtoarele lucrãri: 

1. Pentru eliminarea igrasiei se vor executã subzidiri
în tronsoane alternante, conform celor precizate în pla-
nul Nr. 1 pentru toate zidurile bisericii. 

2. O datã cu executarea subzidirilor ºi a hidroizolaþiei
orizontale, se vor executa ºi lucrãri de consolidare a
fisurilor existente prin introducere sub presiune a unor
rãºini epoxidice adezive pe toatã lungimea fisurilor. 

3. Zidul catapeteasmei se va reamplasa conform pla-
nului Nr. 2, astfel încât altarul sã se mãreascã cu grosimea
zidului existent al catapeteasmei, respectiv 75 cm.

4. Fisurile existente în zidurile bisericii se vor conso-
lida prin umplere cu mortar M100-T, injectat sub pre-
siune, în cazul în care constructorul nu gãseºte pe piaþã
rãºina epoxidicã specificatã la pct. 2. 

5. Se vor prevedea jgheaburi ºi burlane pe tot contu-
rul bisericii. 

6. Pardoseala se va reface integral prin executarea
prin suprabetaonare peste pardoseala existentã a unei
plãci de beton slab armat, de 15 cm grosime, conform
detaliului dat în planul Nr. l. 

7. În jurul bisericii se va executa un trotuar de
l,5 metri lãþime, cu pantã de scurgere spre exterior, pen-
tru îndepãrtarea apelor de fundaþia zidului exterior. 

8. Pentru a mãri viteza de evaporare a apei din
igrasie, pereþii afectaþi se vor decoji de tencuiala existen-
tã ºi, numai dupã uscarea acestora, se vor retencui ºi
pregãti pentru executarea picturii, atât la interior, cât ºi
la exterior. Dupã decojirea tencuielii, fisurile descoperite
se vor consolida conf. pct. 4. 

9. Tencuiala plafonului se va repara capital în vederea
refacerii picturii, numai dupã repararea învelitorii ºi con-
solidãrii elementelor de lemn ale ºarpantei. 

10. Arcada de la intrarea în pronaos se va lãrgi numai
dupã executarea deasupra arcadei a unui buiandrug de
beton armat indicat în pl. Nr. 2. 

Condiþii privind execuþia lucrãrilor 
Executarea lucrãrilor de construcþii se va face cu o

grijã deosebitã, respectându-se întocmai prevederile ºi
normele tehnice în vigoare. Se interzice executantului sã
facã modificãri ale soluþiilor tehnice din proiectul de exe-
cuþie, care ar putea sã afecteze rezistenþa ºi stabilitatea
sau siguranþa în exploatare, fãrã obþinerea acordului scris
al proiectantului. Executantul va verifica calitatea materi-
alelor, elementelor de construcþii, fundaþiilor, structurii
de rezistenþã, pe tot timpul execuþiei întocmind procese
verbale de lucrãri ascunse. Se va acorda o atenþie
deosebitã calitãþii betoanelor puse în operã, urmã-
rindu-se realizarea mãrcii betonului, precum ºi obþinerea
elementelor din beton fãrã defecþiuni sau segregãri.
Controlul execuþiei betoanelor, în ceea ce priveºte încer-
cãrile ºi frecvenþa lor, se va face cu respectarea strictã a
STAS 1739/73. Se vor pune în operã numai materiale care
corespund proiectelor ºi normelor tehnice în vigoare,
standarde, norme de fabricaþie – sau prevãzute în caietele
de sarcini. Se interzice executantului sã ascundã defectele
structurii de rezistenþã, sã execute lucrãri care sã
împiedice accesul ºi repararea corectã a defecþiunilor con-
form soluþiilor date de cãtre proiectant. 

Nu este o noutate pentru nimeni cã în satul Stolojani,
aparþinând de oraºul Turceni, existã foarte mulþi iubitori ai
sportului cu balonul rotund. Dacã ºi-au dorit ceva aceºti tineri
din Stolojani, a fost sã aibã un teren de fotbal unde sã joace în
condiþii decente. Dorinþa iubitorilor de sport din Stolojani s-a
împlinit în data de 24 mai 2014, când s-a inaugurat stadionul
mult visat. Inaugurarea nu s-a fãcut oricum, ci a avut loc un
meci amical între echipa Divizionara C a Oraºului Turceni ºi o
echipã a satului Stolojani. Scorul la finalul partidei a fost 4-4.
Lovitura de începere a partidei a fost datã chiar de cãtre
Primarul Oraºului Turceni Dumitru Gîlceavã. La finalul par-
tidei s-a oferit o masã câmpeneascã atât jucãtorilor, cât ºi
suporterilor prezenþi la partidã. Meciul inaugural a fost
urmãrit de numeroºi suporteri, atât ai echipei divizionare C
cât ºi ai celei formatã din fotbaliºti din Stolojani. Stadionul
aratã destul de bine, suprafaþa de joc este bunã. Trebuie spus
cã s-au pus plase în spatele porþilor de joc, iar suprafaþa este
împrejmuitã cu gard. Primarul Dumitru Gîlceavã a promis cã
se va ocupa îndeaproape ca stadionul din satul Stolojani sã
rãmânã la parametrii actuali.

S-a inaugurat stadionul din satul Stolojani
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Sãrbãtoarea oraºului Turceni 2014 a fost,
de departe, una dintre cel mai reuºite, nu
numai pe plan local. Ea a depãºit cu mult eveni-
mente din oraºe mult mai mari din þarã. De ce
a fost aºa de special anul acesta? Ei bine, cali-
tatea artiºtilor prezenþi, evenimentele organi-
zate, colaborarea cu firmele private ºi, nu în
ultimul rând, implicarea comunitãþii, de la cel
mai mic, pânã la cel mai mare. Au fost specta-
cole cu artiºti pentru toate gusturile, concur-
suri ºi competiþii la fel pentru toatã lumea. Pe
lângã Primãria Turceni, care a fost principalul
organizator, ºi-au fãcut datoria foarte bine
instituþii precum Casa de Culturã Turceni ºi
Grupul ªcolar Industrial Turceni, cu implicarea
cadrelor didactice ºi a elevilor.

SSeerriillee ddee ssppeeccttaaccooll
Vineri, 30 mai 2014: 20:30 – 23:30
- Petricã Mîþu Stoian – muzicã popularã
- Elena Meriºoreanu – muzicã popularã
- Niculina Stoican – muzicã popularã
- Sânzienele – muzicã etno-dance
- Elisabeta Turcu – muzicã popularã
Iubitorii de muzicã pop-rock ºi dance au

avut surprize plãcute, au urcat pe scenã nume
mari ale muzicii româneºti

Sâmbãtã, 31 mai 2014: 20:30 – 23:30
- Proconsul – muzicã pop-rock
- Direcþia 5 – muzicã pop-rock
- Deepcentral – muzicã dance
Nici iubitorii de muzicã dance, pop ºi

hip-hop nu au fost uitaþi, pentru ei au urcat pe
scenã trupe celebre cum ar fi:

Duminicã, 1 iunie 2014: 20:30- 23:50
- Keo – muzicã pop, hip-hop
- Skizzo Skillz – muzicã hip-hop
- Like Chocolate – muzicã dance
- Andreea Antonescu – muzicã dance
Iar serile de concerte s-au încheiat, aºa cum

este ºi firesc, cu un foc de artificii.

CCoonnccuurrssuurrii ººii ccââººttiiggããttoorrii
CCOONNCCUURRSSUULL DDEE TTAABBLLEE,, vviinneerrii 3300 mmaaii
LLooccuull II –– CChhiiuurrttuu IIoonneell, LLooccuull IIII ––

CCâârrcciiuummaarruu CCoonnssttaannttiinn,, LLooccuull IIIIII –– CCiiuuppiittuu
LLaauurreennþþiiuu

Cei trei au primit ca premiu câte o cupã ºi
câte o cutie de table. 

CCOONNCCUURRSSUULL DDEE ªªAAHH,, vviinneerrii 3300 mmaaii,, oorraa 1133
CCOONNCCUURRSSUULL DDEE PPEESSCCUUIITT, dduummiinniiccãã,, 11

iiuunniiee 22001144,, oorreellee 66::3300 -1111::0000
Au participat în jur de 100 de persoane,

care au primit premii de participare (fir, bocan
boabe porumb, ace, blinchere), dintre care au
fost selectaþi 9 câºtigãtori.

- CCeeaa mmaaii mmaarree ccaappttuurrãã:: LLooccuull II:: DDããnnããiillãã
IIaannccuu,, LLooccuull IIII:: PPuuzzddrreeaa AAlleexxaannddrruu,, LLooccuull IIIIII::
TTiippssiiee MMiihhaaii

Cei trei au primit drept premiu un set de
lansetã, mulinetã, fir.

- CCeeii mmaaii mmuullþþii ppeeººttii: LLooccuull II:: BBaallaaccii CCããttããlliinn,,
LLooccuull IIII:: SSccoobbaarruu AAddrriiaann,, LLooccuull IIIIII:: RRoonncceeaa
MMaarriiaann

Cei trei au primit drept premiu un set de
lansetã, mulinetã, fir.

- CCeeaa mmaaii mmaarree ccaannttiittaattee ddee ppeeººttee : TTrruuººccãã
IIoonn CCrriissttiiaann

- CCeell mmaaii ttâânnããrr ppeessccaarr –– SSttiicclloossuu AAnnddrreeii
- CCeell mmaaii vvâârrssttnniicc ppeessccaarr –– CCooccooººii ªªtteeffaann
Cei trei au primit drept premiu un set de

lansetã, mulinetã, fir.

MMaasstteerrcchheeff,, CCoonnccuurrssuull ddee pprreeggããttiitt pprroodduussee
ddee ccaassãã rroommâânneeººttii

PPââiinnee ddee ccaassãã - ccââººttiiggããttoorr SSccuurrttuu CCoorrnneelliiaa,
premiu: aspirator 

TTuurrttãã - ccââººttiiggããttoorr DDiimmaa GGhheeoorrgghhiiþþãã, pre-
miu: aspirator 

CChheecc - ccââººttiiggããttoorr BBuucceeaa MMaarriiaa, premiu
mixer cu bol, fier de cãlcat 

CCoozzoonnaacc - ccââººttiiggããttoorr PPaappuucc EElleennaa, premiu
mixer cu bol, uscãtor de pãr 

PPrreeppaarraattuull ssuurrpprriizzãã - ccââººttiiggããttoorr RRããdduuccaann
DDuuiiccãã DDuummiittrruu, premiu: fier de cãlcat, uscãtor
de pãr. Premiul pentru preparatul surprizã s-a
donat Spitalului de Neuropsihiatrie din oraºul
Turceni, urmare a dorinþei ferm exprimate de
câºtigãtorul acestei secþiuni.

AAccttiivviittããþþii aallee lliicceeuulluuii
CCâânntteecc,, jjoocc ººii vvooiiee bbuunnãã –– rreessppoonnssaabbiill IIvvaaººccuu

FFlloorriiccaa.. Au participat 220 de copii ºi 18 cadre,
fiecare primind câte o plãsuþã cu corn, apã platã,
baton ciocolatã, napolitanã, biscuiþi ºi un mãr.

PPrriimmaarr ppeennttrruu oo zzii –– rreessppoonnssaabbiill VVllaadduu
MMaarrggaarreettaa.. Au participat 235 de copii ºi 18
cadre, fiecare primind câte o plãsuþã cu corn,
apã platã, baton ciocolatã, napolitanã, biscuiþi
ºi un mãr.

CCooppiiii ººii jjooccuurrii – responsabil Iliescu
Georgeta. Au participat 402 de copii ºi 18
cadre, fiecare primind câte o plãsuþã cu corn,
apã platã, baton ciocolatã, napolitanã, biscuiþi
ºi un mãr.

Sâmbãtã, 31 mai 2014, orele 11:00 – 13:00
PPoorrttaattiivvuull mmuuzziiccaall; 9:30 - CCrroossss; 10:00 – 12:00
TTiipp ––TToopp MMiinniittoopp; 10:00 - HHaannddbbaall ffeettee
(finale); 10:00 - CCaammppiioonnaatt ddee ffoottbbaall; 16:00 -
17:00 - TTeenniiss ddee mmaassãã

SSppoonnssoorrii ººii llooggiissttiiccãã
Pentru concursuri au fost încheiate con-

tracte de sponsorizare cu firme private care au
achiziþionat produse necesare desfãºurãrii ºi
premierii acestora: Concursul de table ºi con-
cursul de ºah – S.C. MULTIMASTER S.R.L.;
Concursul de handbal fete ºi concursul de tenis
de masã – S.C. GRISILCONS S.R.L.; Concursul
de fotbal – S.C. DANRUCRIS REZIST S.R.L.;
Concursul de cross – S.C. MARIGAB COM S.R.L.:
Concursul de pescuit – S.C. YDAIL CONSTRUCT
S.R.L.; Concursul „Cântec, joc ºi veselie“ – S.C.
ADY COMPANY S.R.L.; Concursul Tip Top
Minitop – S.C. FANTOREX S.R.L.

Logistica evenimentului a fost complexã, a
fost nevoie de asigurarea unor servicii pentru
buna desfãºurare a evenimentului, astfel: s-a
servit o masã pentru copiii participanþi la para-
da portului popular (250 persoane – anexã
Casa de Culturã); s-a încheiat un contract de
prestare servicii artistice cu ansamblul fol-
cloric „Maria Lãtãreþu“ din Tîrgu Jiu (acom-
paniere ºi jurizare) pentru desfãºurarea acti-
vitãþii „Pe Dunghiþa Jiului“; s-a asigurat cazarea
ºi masa pentru echipa tehnicã responsabilã cu
organizarea evenimentului (5 zile); s-au acor-
dat plãsuþe cadou pentru toþi copiii partici-
panþi la activitãþile întreprinse cu ocazia
Zilelor oraºului Turceni ºi Zilei Copilului;
s-au mai distribuit, de asemenea, plãsuþe tutu-
ror copiilor care au fost prezenþi la activitãþi ca
spectatori ºi nu au fost înscriºi în niciunul din
proiecte; s-au achiziþionat flori pentru înfru-
museþarea zonei de centru a oraºului, aproxi-
mativ 5000 de bucãþi; s-au achiziþionat douã
bannere inscripþionate cu Zilele oraºului
Turceni ºi Ziua Copilului; s-au achiziþionat pro-
duse pentru masa câmpeneascã de la concur-
sul de pescuit la care au participat în total 120
de persoane; s-au trimis adrese cãtre Poliþia
Turceni, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Tudor Vladimirescu Gorj ºi Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Urgenþã al Judeþului Gorj.
Serviciile medicale preventive au fost asigu-
rate de cãtre o ambulanþã a Spitalului Orãºe-
nesc Turceni, un doctor ºi o asistentã a cabine-
tului ºcolar în data de 1 iunie.

Zilele Ora[ului Turceni 2014, 
o s\rb\toare de excep]ie

AA ddeevveenniitt oo ttrraaddiiþþiiee ccaa,, îînn ddaattaa ddee 2299 mmaaii aa ffiieeccããrruuii aann,, llaa ttuunnuurriillee
ddee llaa SSttrrââmmbbaa,, llooccuull uunnddee ssee aaffllãã mmoonnuummeennttuull eerroolliilloorr ccããzzuuþþii llaa
ddaattoorriiee ppeennttuu aappããrraarreeaa ppaattrriieeii,, aauuttoorriittããþþiillee llooccaallee ssãã ppoommeenneeaassccãã
jjeerrttffaa,, ccuurraajjuull ººii ssaaccrriiffiicciiuull cceelloorr ccaarree aauu lluuppttaatt.. DDiinn aann îînn aann,, ppaarrccãã
ttoott mmaaii ffrruummooss eessttee aacceesstt eevveenniimmeenntt ddee ccoommeemmoorraarree aa eerrooiilloorr nneeaa-
mmuulluuii,, ttoott mmaaii mmuullþþii ooaammeennii ººii ttoott mmaaii mmuullþþii ccooppiiii ssuunntt pprreezzeennþþii.. UUnn
aaddeevvããrraatt eexxeerrcciiþþiiuu ddee ppaattrriioottiissmm ººii ddee rreessppeecctt.. UUnn mmoommeenntt ccuu aaddee-
vvããrraatt ssoolleemmnn îînn ccoommuunniittaatteeaa ooaammeenniilloorr ddiinn TTuurrcceennii.. FFrruummuusseeþþeeaa
eevveenniimmeennttuulluuii ccoonnssttãã ººii îînn ffaappttuull ccãã,, ddee ffiieeccaarree ddaattãã,, ppee llâânnggãã
ccoorrooaanneellee ddee fflloorrii ddeeppuussee ddee PPrriimmaarr,, ccoonnssiilliieerriiii ddiinn CCoonnssiilliiuull LLooccaall
ººii ººeeffiiii ddee iinnssttiittuuþþiiii ppuubblliiccee ddiinn oorraaºº,, ffiiee ccãã vvoorrbbiimm ddee ppoolliiþþiiee,, ppoomm-
ppiieerrii,, ssppiittaall ssaauu ººccoollii,, ddee aasseemmeenneeaa sslluujjbbeellee rreelliiggiiooaassee þþiinnuuttee ddee pprree-
ooþþiiii rreeuunniiþþii ddee llaa bbiisseerriicciillee ddiinn zzoonnaa,, iimmpprreessiioonnaannttãã eessttee pprreezzeennþþaa
ccooppiiiilloorr ccaarree ssuussþþiinn ssppeeccttaaccoollee aarrttiissttiiccee ddeeddiiccaattee eerroolliilloorr.. EEssttee uunn
mmoommeenntt îînn ccaarree ggeenneerraaþþiiiillee îîººii ttrraannssmmiitt mmaaii ddeeppaarrttee ssaarrcciinnaa ddee aa
vveegghheeaa ººii ddee aa rreessppeeccttaa ººii cciinnssttii ppee aacceeiiaa ccaarree ººii-aauu ddaatt vviiaaþþaa ppeennttrruu
nnooii.. PPee 2299 mmaaii llaa SSttrrââmmbbaa ssee aauuddee IImmnnuull ººii ssee rriiddiiccãã ddrraappeelluull îînn

sseemmnn ddee rreessppeecctt ººii ddee rreeccuunnooººttiinnþþãã.. DDiissccuurrssuurriillee cceelloorr pprreezzeennþþii aauu
ffoosstt pplliinnee ddee eemmooþþiiee.. CCuu aacceeaassttãã ooccaazziiee ss-aauu ddeeppuuss uunn nnuummããrr ddee 1155
ccoorrooaannee ddee fflloorrii îînn cciinnsstteeaa eerrooiilloorr ddee ccããttrree:: PPrriimmããrriiaa OOrraaººuulluuii
TTuurrcceennii,, CCoonnssiilliiuull LLooccaall TTuurrcceennii,, CCaassaa ddee CCuullttuurrãã TTuurrcceennii,, LLiicceeuull
TTeehhnnoollooggiicc TTuurrcceennii,, SSppiittaalluull OOrrããººeenneesscc TTuurrcceennii,, SSeerrvviicciiuull PPuubblliicc
TTuurrcceennii,, TTuurrcceenniissaall,, AAssoocciiaaþþiiaa PPrroopprriieettaarriilloorr ddiinn TTuurrcceennii,, UUnniittaatteeaa
ddee PPoommppiieerrii TTuurrcceennii,, PPoolliiþþiiaa TTuurrcceennii,, PPoolliiþþiiaa LLooccaallãã TTuurrcceennii,,
AAssoocciiaaþþiiaa CCaaddrreelloorr MMiilliittaarree îînn RReezzeerrvvãã ººii RReettrraaggeerree,, ªªccooaallaa SSttrrââmmbbaa-
JJiiuu,, AAssoocciiaaþþiiaa SSffâânnttaa TTrreeiimmee ººii SSuuccuurrssaallaa EElleeccttrroocceennttrraallee TTuurrcceennii.. LLaa
eevveenniimmeenntt aauu ppaarrttiicciippaatt aapprrooxxiimmaattiivv 330000 ddee ppeerrssooaannee,, ccããrroorraa llii
ss-aauu îîmmppããrrþþiitt sstteegguulleeþþee ccuu ttrriiccoolloorruull nnaaþþiioonnaall ººii îînnsseemmnneellee
eeuurrooppeennee.. DDee aasseemmeenneeaa,, ss-aauu mmoonnttaatt ddrraappeellee nnaaþþiioonnaallee ººii aallee
UUnniiuunniiii EEuurrooppeennee îînn ttooaattãã llooccaalliittaatteeaa,, iiaarr îînn ffaaþþaa PPrriimmããrriieeii oorraaººuulluuii
TTuurrcceennii ss-aauu îînnllooccuuiitt cceellee 33 ddrraappeellee vveerrttiiccaallee –– RRoommâânniiaa,, UUEE ººii
NNAATTOO.. AAººaa ccuumm eerraa ººii ffiirreesscc,, eevveenniimmeennttuull ss-aa îînncchheeiiaatt ccuu oo mmaassãã
ccââmmppeenneeaassccãã ppeennttrruu ttooþþii ppaarrttiicciippaannþþiiii,, iiaarr eelleevviiii ccaarree ss-aauu iimmpplliiccaatt
îînn pprrooggrraammuull aarrttiissttiicc aauu pprriimmiitt ccââttee oo ppllaassuuþþãã ccuu dduullcciiuurrii

Noi nu ne-am uitat eroii
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Activitãþi la Casa
de Culturã
LLaa ssffâârrººiittuull lluunniiii mmaaii ººii îînncceeppuuttuull lluunniiii iiuunniiee,, mmaaii
pprreecciiss îînnttrree 3300 mmaaii-0011 iiuunniiee 22001144,, îînn ccaaddrruull
mmaanniiffeessttããrriilloorr pprriilleejjuuiittee ddee ZZiilleellee OOrraaººuulluuii
TTuurrcceennii,, CCaassaa ddee CCuullttuurrãã  aa oorrggaanniizzaatt ssppeeccttaaccoollee
ººii ccoonnccuurrssuurrii ppeennttrruu ttooaattee vvâârrsstteellee ººii gguussttuurriillee..

Astfel, vineri, 30 mai, începând cu ora 18.00,  soliºti
de muzicã uºoarã ºi popularã pe cale de afirmare, Gupul
Folcloric de Fete, trupele de majorete ,,Magic“ ºi
,,Buburuzele“, dar ºi Ansamblul ,,Brâuleþul“, au cântat ºi
au dansat la debutul unei seri în care pe scenã au evoluat
nume mari ale muzicii populare româneºti. 

Sâmbãtã dimineaþã, 31 mai 2014,  în sala de spectacol
a Casei de Culturã Turceni, începând cu ora 11.00, cei

mici s-au putut bucura de concursul de interpretare Tip
Top Mini-Top. Pe parcursul celor trei probe (proba de
interpretare, proba la alegere ºi proba de dans), încurajaþi
de pãrinþi, bunici ºi prieteni, copiii cu vârste între 4 ºi 10
ani au concurat pentru a-ºi demonstra aptitudinile scenice
pe douã categorii: 4-6 ani ºi 7-10 ani. Toþi cei 26 de parti-
cipanþi  la concurs au primit cadouri ºi diplome de merit.

Duminicã, 1 iunie, începând cu ora 12.00, An-
samblurile Folclorice ,,Bordeiaºul“ din Cãlãraºi-Dolj,
,,Alunelul“ din Pieleºti-Dolj, ,,Doina Mischiului“ din
Mischii-Dolj, ,,Izvoraºul“ din Negomir-Gorj ºi ,,Brâuleþul“
din Turceni-Gorj au arãtat adevãratele tradiþii, costume,
jocuri ºi strigãturi specifice zonelor din care au venit, în
cadrul Paradei Portului Popular urmatã de programul
prezentat la Festivalul de Dans ºi Muzicã Popularã. 

Propunându-ºi revigorarea vieþii cultural-artistice a
zonei de Sud a Judeþului Gorj, mai ales în domeniul fol-
clorului, Festivalul-Concurs de Muzicã Popularã pentru
Copii ºi Tineret, ediþia a IX-a, nãscut din iniþiativa con-
ducerii administrative a Oraºului Turceni, în parteneriat

cu ªcoala Popularã de Artã Tg-Jiu, a fost deschis tinerilor
interpreþi vocali ºi instrumentiºtilor de muzicã popu-
larã, pe douã categorii de vârstã: 8-15 ani ºi 16-35 ani.

Din cei 42 de concurenþi  la festival au fost desemnaþi
câºtigãtorii:
La categoria de vârstã 8-15 soliºti vocali

Locul I: Vãtafu Mara ºi Soceanu Elena
Locul II: Fecher Alexandra ºi Pocivãliºteanu Adrian
Locul III: Bârsilã Petronela ºi Dobroiu Luiza
Menþiuni: Albu Delia, Tuicã Bianca, Boian ªtefania,
Cãpriþã Maria Giuliana

Categoria 8-15 ani soliºti instrumentiºti
Locul I: Gogan Denis ºi Dinculeasa Raluca Gabriela
Locul II: Floroiu Ionela Filofteia ºi Argint Victor
Locul III: Guiu Adrian ºi Hodoiu David

Categoria de vârstã 16-35 ani soliºti vocali
Locul I: Duicã Carmen
Locul II: Nicoloiu Alexandra
Locul III: Cãrãºel Cristina
Menþiune: Cimpu Cãtãlin Ionuþ

Categoria de vârstã 16-35 ani instrumentiºti
Locul I: ªoºoi Daniel
Locul II: Tudorescu Nicuºor 
Locul III: Matei Emil-Marian
Menþiune: Bobirci Ionuþ

Bursele de Excelenþã
Complexul Energetic Oltenia
pentru copiii salariaþilor

BBuurrsseellee ddee EExxcceelleennþþãã CCoommpplleexxuull EEnneerrggeettiicc OOlltteenniiaa ssee
aaddrreesseeaazzãã ccooppiiiilloorr,, ttiinneerriilloorr ººii ssttuuddeennþþiilloorr aaii ccããrroorr ppããrriinnþþii
lluuccrreeaazzãã llaa uunnaa ddiinn ssuuccuurrssaalleellee CCoommpplleexxuulluuii EEnneerrggeettiicc
OOlltteenniiaa ººii ccaarree ppoott ddoovveeddii ccãã eexxcceelleeaazzãã îînnttrr-uunn aannuummiitt ddoommee-
nniiuu,, ccuumm aarr ffii:: îînnvvããþþããmmâânntt,, aarrttee,, ssppoorrtt,, ccuullttuurrãã ssaauu ttaalleennttee ddee
eexxcceeppþþiiee.. SSpprriijjiinnuull ssee aaccoorrddãã ppeennttrruu aapprrooffuunnddaarreeaa
ccuunnooººttiinnþþeelloorr,, ppaarrttiicciippããrrii llaa ccoommppeettiiþþiiii îînn oorriiccee ddoommeenniiuu,, pprroo-
mmoovvaarreeaa ttaalleenntteelloorr eettcc..

CCUUAANNTTUUMMUULL BBUURRSSEEII 
CCuuaannttuummuull bbuurrsseeii vvaa ffii ssttaabbiilliitt îînn ffuunnccþþiiee ddee ccoommpplleexxii-

ttaatteeaa pprrooiieeccttuulluuii,, îînnssãã vvaa eexxiissttaa oo lliimmiittãã aa ffiinnaannþþããrriiii..
CCOONNDDIIÞÞIIIILLEE DDEE ÎÎNNSSCCRRIIEERREE
CCaannddiiddaaþþiiii ttrreebbuuiiee ssãã ffiiee eelleevvii ssaauu ssttuuddeennþþii,, iiaarr uunnuull ddiinnttrree

ppããrriinnþþii ssãã ffiiee ssaallaarriiaatt aall CCoommpplleexxuulluuii EEnneerrggeettiicc OOlltteenniiaa..
SSãã ddeemmoonnssttrreezzee ccãã eexxcceelleeaazzãã îînnttrr-uunn aannuummiitt ddoommeenniiuu..
NNUUMMÃÃRRUULL DDEE BBUURRSSEE AACCOORRDDAATTEE:: mmaaxxiimm 55 BBuurrssee ddee

EExxcceelleennþþãã aaddrreessaattee eelleevviilloorr ººii ssttuuddeennþþiilloorr..
PPEERRIIOOAADDAA DDEE AACCOORRDDAARREE AA BBUURRSSEELLOORR DDEE EEXXCCEELLEENNÞÞÃÃ
BBuurrssaa ssee aaccoorrddãã  oo ssiinngguurrãã ddaattãã ppee ppeerriiooaaddaa uunnuuii aann ccaa-

lleennddaarriissttiicc,, uurrmmâânndd oo eevvaalluuaarree aa bbuurrssiieerruulluuii ººii ddeecciizziiaa aassuupprraa
pprreelluunnggiirriiii ppeerriiooaaddeeii ddee aaccoorrddaarree aa bbuurrsseeii.. LLooccuurriillee rrããmmaassee
vvaaccaannttee îînn uurrmmaa eevvaalluuããrriiii ssee ssccoott ddiinn nnoouu llaa ccoonnccuurrss..

DDOOCCUUMMEENNTTEELLEE NNEECCEESSAARREE AAPPLLIICCÃÃRRIIII::
SSccrriissooaarree ddee iinntteennþþiiee ººii mmoottiivvaarree;;
CCuurrrriiccuulluumm VViittaaee;;
AAllttee ddiipplloommee ººii ddooccuummeennttee  rreelleevvaannttee  ((îînn ccooppiiee));;
PPrreemmiiii oobbþþiinnuuttee;;
RReeffeerriinnþþee ddiinn ppaarrtteeaa îînnvvããþþããttoorriilloorr,, pprrooffeessoorriilloorr,, iinnssttrruucc-

ttoorrii ssaauu aa pprrooffeessoorriilloorr uunniivveerrssiittaarrii;;
FFooaaiiaa mmaattrriiccoollãã aa ffiieeccããrruuii aann ddee ssttuuddiiuu îînncchheeiiaatt,, ppeennttrruu

aapplliiccaannþþiiii îînn ddoommeenniiuull îînnvvããþþããmmâânnttuulluuii;;
OOrriiccee ddooccuummeenntt ssaauu mmããrrttuurriiee ccaarree ppooaattee ssuussþþiinnee ssoollii-

cciittaarree;;
PPEERRIIOOAADDAA DDEE AAPPLLIICCAARREE
AApplliiccaaþþiiiillee ssee pprriimmeesscc iinn mmoodd ccoonnttiinnuuuu llaa eemmaaiilluull

bbuurrssee@@cceeoolltteenniiaa..rroo.. ÎÎnn ffiieeccaarree aann aauu lloocc sseessiiuunnii ddee aannaalliizzãã//
eevvaalluuaarree aa aapplliiccaaþþiiiilloorr ººii ddee ssttaabbiilliirree aa  bbuurrssiieerriilloorr..

PPeennttrruu ccãã nnee mmâânnddrriimm ccuu eelleevviiii
ccaarree oobbþþiinn rreezzuullttaattee ddeeoosseebbiittee llaa
îînnvvããþþããttuurrãã,, nnee-aamm ggâânnddiitt ccaa,, llaa
ffiinnaalluull ccllaasseeii aa XXIIII-aa ººeeffuull ddee 
pprroommooþþiiee ssãã pprriimmeeaassccãã „„cchheeiiaa 
ssuucccceessuulluuii““,, ccaa ssiimmbbooll aall pprreeþþuuiirriiii
nnooaassttrree ppeennttrruu eeffoorrttuull ddeeppuuss
ttiimmpp ddee 44 aannii.. 

Pentru prima datã cheia succesului a
fost înmânatã celei care a fost ºefã de pro-
moþie în anul 2012, eleva Solniþã Alina
Maria. Apoi acest lucru a devenit tradiþie,
una pe care vrem sã o pãstrãm atâta timp
cât va exista Liceu Tehnologic Turceni,
adicã întotdeauna. Primãria ºi Consiliul
Local Turceni au sprijinit aceastã iniþiativã
de la început. În anul 2013, cheia succesu-
lui a fost primitã de eleva Beºliu Rodica. În
data de 30 mai 2014, cu ocazia desfãºurãrii
Festivitãþii de absolvire la clasele a XII-a, dl
Primar Dumitru Gîlceavã a înmânat cheia
succesului elevei Sgurescu Maria Roberta
de la clasa XII C, care a avut media celor
patru ani de studiu 9,84. De remarcat cã
cele trei eleve care au fost ºefe de promoþie
au absolvit profilul filologie.

Le dorim succes tuturor elevilor la
examenele care îi aºteaptã ºi închei cu un
citat sugestiv al lui David Brink: „Un om
de succes este acela care poate construi o
fundaþie solidã cu cãrãmizile pe care alþii
le aruncã în el.“

Timpul liber poate fi în egalã mãsurã prieten sau duºman pentru
copii ºi adolescenþi. De aceea trebuie sã i se acorde atenþia cuvenitã ºi
sã fie valorificat la maxim. Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic
Turceni încearcã sã atragã cât mai mulþi elevi, de toate vârstele, în
activitãþi frumoase, dar ºi instructive, care sã punã în evidenþã ca-
litãþile fiecãruia. O parte din ele s-au derulat în lunile mai ºi iunie ale
acestui an ºcolar, în mod special cele din cadrul Programului
Educaþional Internaþional „Viaþa la pozitiv“, în parteneriat cu Colegiul
Tehnic Independenþa din Sibiu. Pe 27 mai s-a derulat o activitate care
sã demonstreze stilul de viaþã pozitiv, ºi anume Campania antidrog,
coordonatã de prof. Cristina Costoiu, în cadrul cãreia elevii de la clasa
XI D au prezentat un film tematic realizat de ei. Urmãtoarea activitate
din acelaºi program a fost pe 28 mai. „Alimentaþia – premisã a stãrii
de sãnãtate“, coordonatã de prof. Marinela Ariciu, a cãrei atracþie a
fost concursul  „Cel mai sãnãtos meniu“. Pe 29 mai, dna prof. Mariana
Frunzã a coordonat activitatea „Cunoaºtere ºi autocunoaºtere prin

lectura de dezvoltare personalã“, care s-a derulat în parteneriat cu
biblioteca de la Casa de culturã. Ziua Internaþionalã a Copilului a fost
marcatã printr-o activitate deosebitã, în care au fost implicaþi aprox.
400 de copii, 20 de cadre didactice, pãrinþi ºi, nu în ultimul rând,
Primãria ºi Consiliul Local Turceni. Proiectul s-a numit „Copii ºi
jocuri“, activitãþile s-au desfãºurat pe stadionul oraºului Turceni ºi au
fost pline de animaþie ºi voie bunã. Premiile acordate cu sprijinul
Primãriei au constat din cãrþi necesare copiilor ca lecturã suplimenta-
rã, fiecare clasã putând sã aibã o minibibliotecã în sala de clasã. Pe 4
iunie s-a desfãºurat activitatea „Copiii de azi, pãrinþii de mâine“, la
Casa parohialã Strâmba-Jiu, coordonatã prof. Magdalena Fãiniºi,
activitate care a pus faþã în faþã copii ºi pãrinþi, astfel încât sã poatã
învãþa unii de la ceilalþi. Ultima activitate din Programul „Viaþa la po-
zitiv“ se va desfãºura în perioada 12-14 septembrie 2014, ºi anume
Festivalul de muzicã ºi interpretare de la Sibiu, unde sperãm sã ne
prezentãm cu copii deosebiþi, ca de fiecare datã.

Activitãþile extraºcolare - metodã de a petrece în mod plãcut timpul liber

„Cheia succesului“
la Liceul Tehnologic Turceni
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AAjjuuttoorruull ssoocciiaall eessttee uunn aajjuuttoorr ffiinnaanncciiaarr,, ppllããttiitt îînn
ffiieeccaarree lluunnãã ffaammiilliiiilloorr ccaarree ssee aaffllãã îînnttrr-oo ssiittuuaaþþiiee ddee
mmaarree ddiiffiiccuullttaattee:: aauu ppiieerrdduutt llooccuull ddee mmuunnccãã,, nnuu aauu
ddeelloocc vveenniittuurrii ssaauu aacceesstteeaa nnuu ssuunntt ssuuffiicciieennttee ppeennttrruu
îînnggrriijjiirreeaa mmeemmbbrriilloorr ffaammiilliieeii.. 
AAcceesstt aajjuuttoorr ffiinnaanncciiaarr ppeerrmmiittee ggaarraannttaarreeaa uunnuuii vveenniitt
mmiinniimm ppeennttrruu ffiieeccaarree ffaammiilliiee vvuullnneerraabbiillãã ppeennttrruu ccãã
eessttee aaccoorrddaatt lluuâânndd îînn ccoonnssiiddeerraarree nnuummããrruull ddee ppeerr-
ssooaannee ccaarree ttrrããiieesscc îîmmpprreeuunnãã îînn aacceeeeaaººii ggoossppooddããrriiee ººii
aauu uunn bbuuggeett ccoommuunn.. AAtteennþþiiee,, ttrreebbuuiiee rreessppeeccttaattãã oo
ccoonnddiiþþiiee iimmppoorrttaannttãã ddiinn LLeeggeeaa aajjuuttoorruulluuii ssoocciiaall.. DDaaccãã
ssuunntteeþþii aapptt ddee mmuunnccãã ººii nnuu aavveeþþii uunn lloocc ddee mmuunnccãã,, ttrree-
bbuuiiee ssãã vvãã îînnssccrriieeþþii llaa AAggeennþþiiaa TTeerriittoorriiaallãã ppeennttrruu
OOccuuppaarreeaa FFoorrþþeeii ddee MMuunnccãã îînn ccaalliittaattee ddee ººoommeerr.. PPeennttrruu
aa ddeemmoonnssttrraa ccãã ssuunntteeþþii îînn ccããuuttaarreeaa uunnuuii lloocc ddee mmuunnccãã,,
ttrreebbuuiiee ssãã vvãã pprreezzeennttaaþþii lluunnaarr llaa aaggeennþþiiee ººii ssãã nnuu
rreeffuuzzaaþþii uunn lloocc ddee mmuunnccãã ssaauu uunn pprrooggrraamm ddee ffoorrmmaarree
pprrooffeessiioonnaallãã ppee ccaarree aaggeennþþiiaa vvii-ll ooffeerrãã îînn aaccoorrdd ccuu ccoomm-
ppeetteennþþeellee dduummnneeaavvooaassttrrãã.. 

CCuumm pprroocceeddaaþþii ccãã ssãã oobbþþiinneeþþii aajjuuttoorruull ssoocciiaall??
Depuneþi o cerere de ajutor social. Împreunã cu cererea, docu-

mentele obligatorii sunt: 
• C.I./B.I.; 
• Certificate de naºtere ale copiilor; 
• Certificat de cãsãtorie, dupã caz; 
• Certificat deces, dupã caz; 
• Adeverinþã AJOFM. Persoanele apte de muncã, care nu rea-

lizeazã venituri din salarii sau din alte activitãþi, vor prezenta dova-
da faptului cã sunt în evidenþa Agenþiei Teritoriale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã pentru încadrarea în muncã ºi nu au
refuzat nejustificat un loc de muncã oferit sau nu au refuzat parti-
ciparea la un program de pregãtire profesionalã; 

• Adeverinþã eliberatã de Administraþia Finanþelor Publice din
care sã rezulte dacã realizeazã venituri din activitãþi pe cont pro-
priu pentru fiecare persoanã majorã din familie; 

• Adeverinþã de la registrul agricol din cadrul Primãriei (famili-
ile care locuiesc împreunã cu alte familii sau persoane singure, dar
se gospodãresc separat; pentru a demonstra modul de gospodãrire
trebuie sã prezinte declaraþie notarialã din care sã rezulte acest
lucru); 

• Certificat de rol fiscal; 

• În cazul salariaþilor, adeverinþã eliberatã de angajator în care
se va specifica salariul net realizat în luna anterioarã depunerii
cererii de ajutor social; 

• În cazul persoanelor angajate pe baza de convenþie civilã de
prestãri servicii, adeverinþã eliberatã de angajator cu salariul net
realizat în luna anterioarã. 

• Cupon pensie de urmaº + decizie, în cazul copiilor care au
pãrinþi decedaþi; 

• Adeverinþã de elev pentru copiii ce frecventeazã cursurile
ºcolare; 

• În cazul copiilor de vârstã ºcolarã care nu urmeazã o formã
de învãþãmânt organizatã, potrivit legii, se va prezenta declaraþie
notarialã; 

• În cazul divorþului cu copii încredinþaþi, se va prezenþa
hotãrârea judecãtoreascã privind pensia de întreþinere; 

• Certificat medical privind incapacitatea de muncã (acolo
unde este cazul); 

• Persoana inaptã de muncã trebuie sã prezinte decizia pentru
pierderea capacitãþii de muncã (gradul I sau II invaliditate); 

• În cazul persoanelor singure/familiilor care au reºedinþa sau
locuiesc fãrã forme legale, se va prezenta adeverinþã de la primãria
localitãþii de domiciliu din care sã rezulte cã nu beneficiazã de aju-

torul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, certificat fiscal din care sã rezulte cu ce bunuri (clãdiri,
terenuri ) figureazã pe rol în localitatea respectivã, certificat de ve-
nituri din care sã rezulte dacã obþine venituri din activitãþi pe cont
propriu. 

Asistentul social vã va informa despre obligaþiile dumneavoas-
trã în calitate de beneficiar de ajutor social. Nu uitaþi cã orice obli-
gaþie nerespectatã de cãtre dumneavoastrã atrage sancþiuni.
Principala sancþiune este restituirea sumelor plãtite necuvenit în
urma unei declaraþii false asupra veniturilor ºi bunurilor din
gospodãrie. 

UUnn sspprriijjiinn ppeennttrruu cceeii îînn ddiiffiiccuullttaattee 
Scopul final al ajutorului social este de a ajuta toate persoanele,

mai ales pe cele apte de muncã, sã se integreze în societate ºi sã
gãseascã un loc de muncã. Acest drept social este complex, întrucât
el nu trebuie sã stimuleze pasivitatea, renunþarea la a mai cãuta un
loc de muncã sau ascunderea veniturilor. Prin aceastã lege, per-
soana este monitorizatã sã accepte programele de formare profe-
sionalã sau locul de muncã ce i se oferã. De asemenea, legea oferã
acces la asistenþã medicalã gratuitã tuturor persoanelor beneficia-
re ºi membrilor familiei lor.

Ajutorul social te ajutã numai dacã tu te ajuþi pe tine! 

Proiect educaþional 
“Primar pentru o zi“ 

Liceul Tehnologic Turceni
Proiectul îºi propune formarea elevilor pentru a deveni cetãþeni

activi ºi responsabili. Dorim sã oferim elevilor posibilitatea de a se
familiariza cu atribuþiile unui primar, de a cunoaºte modalitãþi de pro-
movare a oraºului în care locuiesc, de a propune proiecte de dez-
voltare pentru oraºul lor. Considerãm importantã realizarea acestui
proiect deoarece educaþia pentru cetãþenie este consideratã, pe plan
european, o prioritate a reformelor educaþionale. Aceasta este vãzutã
ca instrument al coeziunii sociale, bazatã pe drepturile ºi responsabi-
litãþile cetãþenilor. De asemenea, reprezintã o dimensiune majorã a
politicilor educaþionale în toate þãrile europene. Astfel, se poate spune
cã educaþia pentru cetãþenie este un scop educaþional, dirijând sis-
temul de învãþãmânt cãtre un set de valori comune, cum ar fi: diversi-
tatea, pluralismul, drepturile omului, justiþia socialã, bunãstarea, soli-
daritatea. Scopul acestui proiect este acela de a forma cetãþeni activi,
prin furnizarea de informaþii, deprinderi ºi resurse necesare.
Activitãþile acestui proiect s-au desfãºurat atât la C.D.I., cât ºi la
Primãria Oraºului Turceni, iar secþiunile au fost urmãtoarele: Desen ºi
Colaj (clasele I-IV), Compuneri ºi Machete (clasele V-VIII), Proiect de
dezvoltare pentru oraºul meu (clasele IX-XII)

LLaa ccllaasseellee II-IIVV, au fost premiate urmãtoarele clase: Premiul I – clasa
a II-a C, Premiul II – clasa a III-a A ºi Premiul  III – ªcoala Murgeºti. EElleevviiii
ccaarree aauu oobbþþiinnuutt pprreemmiiii llaa ccllaasseellee VV-VVIIIIII ssuunntt:: Premiul I: STOICA MARIA
LÃCRÃMIOARA, BÃTRÂNCA LAVINIA LUIZA, IORDACHE MARIA,
BOBOCEL VALENTINA MÃDÃLINA, BÃLTEANU OANA, toþi cu 98 de
puncte; Premiul  II: COSTESCU ALEXANDRU, ÞANDRU ROBERT, GRECI
LUCIAN,  FLORESCU RÃZVAN, toþi cu 89 de puncte; Premiul III: DIMA
DRAGOª IONUÞ, DÃNCIULOIU ALEXANDRU (88 de puncte), POPES-
CU ANA LUIZA (86 de puncte), NICOLAE  ANDREEA (86 de puncte),
BOªTINÃ CLAUDIA (86 de puncte); Menþiune: clasa a VI-a B (85 de
puncte). PPrreemmiiaannþþiiii ddee llaa ccllaasseellee IIXX –– XXIIII:: Premiul I: nu s-a acordat,
Premiul II: clasa a X-a C (92 de puncte); Premiul III: BIVOLARU GEOR-
GIANA-ELENA,GALBENU AUREL PAUL, GROSARU IONUÞ, PASÃRE
ANDREEA-DANIELA, SALAVAT MARIANA- LUCIANA, TISMÃNARU
MARIA NADIA, VÃDUVESCU ANDREE-DANIELA (86 de puncte);
Menþiuni: ANDRONACHE OANA, COJOCARU LEONARD, PÃCELAN
PETRUÞA, BURADA IOANA AURELIA, ANGHELINA ALIN, DÃNCIULOIU
ALEXANDRU, VLADU COSTEL, CIHERAN VASILE DRAGOS, FETIÞA
IOAN LEXANDRU, IORDACHE DRAGOS ALEXANDRU, OLARU MIHAI
CÃTÃLIN, SOLNIÞÃ ªTEFAN CONSTANTIN, TULBÃ ªTEFAN CRIST-
IAN, VÎLCEANU IONUÞ ALEXANDRU CHILIBAN LAURA GEOR-
GIANA, LUNGU ELENA ADELINA, LUPU LIA VIRGINIA, SAFTA ELENA
DENISA, STOICEA EVELINA MIHAELA, URUCU ANA MARIA, BERELE
GHEORGHIÞA-DENISA, VADUVA RALUCA- ANCA, VLÃDUÞU MARIA-
LORENA.

Clasele situate pe locurile fruntaºe au primit premii în cãrþi
(dicþionare, enciclopedii). Ocupanþii locului I de la clasele V-VIII au fost
recompensaþi cu un loc în Tabãra de dezvoltare personalã. Ocupanþii
locului II de la clasele IX-XII sunt PRIMARI PENTRU O ZI, în perioada
18-27 iunie 2014. Toþi elevii participanþi au primit dulciuri. Premiile au
fost acordate de Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Turceni.

BBiibblliiootteeccaarr VVllaadduu MMaarrggaarreettaa 

AAcceesstt pprrooiieecctt ss-aa ddeessffaaººuurraatt ccuu ooccaazziiaa zziilleeii ddee
11 IIuunniiee,, ZZiiuuaa iinntteerrnnaaþþiioonnaallaa aa ccooppiilluulluuii.. 
11 IIuunniiee eessttee cceell mmaaii bbuunn pprriilleejj ddee aa ssããrrbbããttoorrii
ccooppiillããrriiaa ººii ccooppiiiiii,, ddee aa llee ooffeerrii iiuubbiirreeaa ººii
aapprreecciieerreeaa nnooaassttrrãã.. AAcceeaassttaa zzii eessttee ddee oobbiicceeii
ssaarrbbããttoorriittãã ccuu ppeettrreecceerrii,, ddiivveerrssee ssppeeccttaaccoollee
ddeeddiiccaattee ccooppiiiilloorr ssaauu ccuu rreeuunniiuunnii îînn aaeerr lliibbeerr
aallããttuurrii ddee ffaammiilliiii ººii pprriieetteennii,, ttooaattee aacceesstteeaa
ddeeddiiccaattee mmiiccuuþþiilloorr,, ppeennttrruu aa llee aadduuccee zzââmmbbee-
ttuull ppee bbuuzzeellee..

Copilãria este un tarâm magic. Nu ºtim când ºi
unde începe ºi nu ºtim când ºi unde se terminã. Ne
trezim doar cã nu mai suntem copii, cã am ieºit din
copilãrie, uneori fãrã sa o fi trãit pe deplin… Copilãria
este o lume fermecatã, duioasã, linã, în care orice se
poate întâmpla. Absolut orice! Copilãria este singurul
moment al vieþii în care trãim totul la maxima intensi-
tate. În care plângem ºi râdem în acelaºi timp, în care
ne suparãm ºi iertãm dupã câteva momente, în care
suntem singuri ºi totodatã cu toatã lumea. 1 Iunie – o
zi în care noi, cei mari, vom învãþa sã redevenim copii.
Am fost ºi noi îngeri, dar pe mãsura ce ne-au crescut
picioarele, ni s-au micºorat aripile. Azi, 1 Iunie, zborul
e de împrumut, se face în tandem: copil mare – copil
mic. Ce noroc pe noi! Vom sorbi cu nesaþ din izvorul
veseliei ºi vom înaripa copilul ce zace-n noi.

Proiectul oferã o astfel de ocazie, de întâlnire a
tuturor: copii, pãrinþi, dascãli, într-o lume inocentã,
hazlie, plinã de neastâmpar ºi energie: LUMEA COPI-
ILOR. Prin propunerile noastre, copiii ne vor fi ghizi
printr-o lume a jucãriilor realizate de ei pentru ei, ne
vor fi gazde într-o lume de poveºti, costumaþi în per-
sonaje pline de farmec, ºi ne vor îmbogãþi sufleteºte
prin melodii ºi ritmuri vesele, pline de dragoste,
declaraþia lor de Iubire. Luând parte împreunã la
aceastã zi, va deveni o clipã de neuitat, iar zâmbetul ºi
bucuria va face acest loc mai fericit. Obiectivele
proiectului privind preºcolarii au fost: sã identifice
drepturile ºi  îndatoririle copilului prin intermediul
activitãþilor desfãºurate; sã analizeze critic noþiunile
însuºite, exprimându-ºi punctul de vedere; sã
exprime plastic sentimente, atitudini, trãiri perso-
nale, legate de tema propusã; sã stabileascã relaþii de
prietenie cu alþi copii prin derularea în comun a unor
evenimente; sã manifeste atitudini pozitive faþã de

copiii aflaþi în dificultate; sã combine materialele ºi
tehnicile de lucru pentru obþinerea unor produse
complexe;  sã participe  activ ºi afectiv la sãrbatorea
Zilei Copilului. Privind cadrele didactice: Fami-
liarizarea cadrelor didactice cu noi strategii ºi stiluri
manageriale de proiect ºi parteneriat; abilitarea
cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un
mediu educativ care sã motiveze copilul în procesul
de ocrotire ºi întrajutorare a celorlalþi. Privind
partenerii: conºtientizarea de cãtre pãrinþi ºi  ceilalþi
factori educativi de rolul lor în dezvoltarea ºi edu-
carea copiilor; facilitarea accesului copiilor la acþiu-
nile comunitãþii.

Împreunã – copiii, pãrinþii, cadrele didactice – am
desfãºurat o mulþime de jocuri distractiv-sportive,
jocuri de societate, activitãþi de creaþie plasticã în aer
liber, precum: „Cel mai bun câºtiga“ -  joc distractiv de
societate – cãrarea cartofului cu lingura pe o anumitã
distanþã; „ªtafeta pe minge“ - joc sportiv-distractiv;
„Atelierul mâinilor dibace“ - face-painting; „ªtafeta în

sac“; „Sparge balonul“; „Carnavalul copilãriei“ –
desene pe asfalt inspirate din lumea poveºtilor. La
aceste acþiuni au participat toþi copiii de vârsta
preºcolarã din oraºul Turceni.

Toate aceste activitãþi au fost finalizate cu multe
premii: locul I, II, III ºi menþiuni care s-au materializat
în diplome ºi jucãrii, cãrþi, jocuri adecvate vârstei ºi
care au fost câºtigate de copii din toate zonele
oraºului. Astfel, cãtre copiii localitaþii Stâmba-Jiu au
plecat un premiu I, un premiu III ºi mai multe menþi-
uni, la copiii localitãþii Gârbovu au plecat un premiu I,
un premiu III ºi, de asemenea, mai multe menþiuni; la
copiii oraºului Turceni, fiind mai numeroºi, au mers
mai multe premii; patru premii I, ºase premii II, trei
premii III, ºi multe menþiuni, iar la copiii localitãþii
Stolojani au plecat: un premiu I ºi menþiuni.

Indiferent dacã au concurat sau nu, dacã au fost
câºtigãtori sau nu, toþi participanþi au primit cadouri
de 1 Iunie, prilej de mare sãrbãtoare ºi de  bucurie.  

PPrrooff.. IInnvv.. PPrreeººcc.. IIvvaaººccuu FFlloorriiccaa

Cântec, joc ºi voie bunã
Proiect educaþional 
1 iunie 2014
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Utile

Anunþ
Asociaþia Crescãtorilor de Animale din Turceni se

va întâlni cu membrii în cadrul ºedinþei Asociaþiei în
data de 15.06.2014, ora 12:00, la Sediul Casei de
Culturã Turceni, discutându-se urmãtoarele: 

• Proiect de hotãrâre privind alegerea membrilor
consiliului director. 

• Proiect de hotãrâre privind aprobarea primirii
de noi membrii în Asociaþia Crescãtorilor de Animale
din Turceni. 

• Proiect de hotãrâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare al
Asociaþiei. 

• Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli al Asociaþiei. 

• Proiect de hotãrâre privind aprobarea planului
de lucrãri pentru suprafeþele de pãºune închiriate de
la Consiliul Local Turceni. 

• Proiect de hotãrâre privind numirea persoanei
împuternicite sã lucreze în relaþia cu banca.

AAggeennþþiiaa ddee PPllããþþii ppeennttrruu DDeezzvvoollttaarree RRuurraallãã ººii
PPeessccuuiitt ((AAPPDDRRPP)) aa ddeemmaarraatt pprroocceedduurraa ddee
îînnttooccmmiirree aa BBaazzeeii ddee DDaattee ccuu PPrreeþþuurrii ddee
RReeffeerriinnþþãã ppeennttrruu mmaaººiinnii,, uuttiillaajjee ººii eecchhiippaa-
mmeennttee ssppeecciiaalliizzaattee ccaarree ppoott ffii aacchhiizziiþþiioonnaattee
pprriinn mmããssuurriillee ddee iinnvveessttiiþþiiii aaffeerreennttee
PPrrooggrraammuulluuii NNaaþþiioonnaall ddee DDeezzvvoollttaarree RRuurraallãã
22001144––22002200 ((PPNNDDRR 22002200)).. AAcceesstt ddeemmeerrss ppeerr-
mmiittee AAPPDDRRPP ssãã ssiimmpplliiffiiccee aacchhiizziiþþiiaa ddee bbuunnuurrii
pprriinn ffaappttuull ccãã bbeenneeffiicciiaarriiii PPNNDDRR nnuu vvoorr mmaaii
aapplliiccaa pprroocceedduurraa ddee aacchhiizziiþþiiee ssppeecciiffiiccãã bbeenneeffii-
cciiaarriilloorr pprriivvaaþþii.. AAcceeaassttãã pprroocceedduurrãã,, ccaarree eessttee
îînn aacceesstt mmoommeenntt aapplliiccaabbiillãã îînn ccaaddrruull
PPrrooggrraammuulluuii NNaaþþiioonnaall ddee DDeezzvvoollttaarree RRuurraallãã
22000077––22001133,, aarree oo dduurraattãã mmeeddiiee ddee ddeerruullaarree
ddee 33 lluunnii ººii pprreessuuppuunnee ppuubblliiccaarreeaa uunneeii iinnvvii-
ttaaþþiiii ddee ppaarrttiicciippaarree ((ccaarree ccoonnþþiinnee ssppeecciiffiiccaaþþiiii
ggeenneerraallee,, aassttffeell îînnccââtt ssãã nnuu ffiiee ccoonnssiiddeerraattãã
rreessttrriiccttiivvãã ppaarrttiicciippaarreeaa llaa lliicciittaaþþiiee)),, pprriimmiirreeaa aa
mmiinniimm 33 ooffeerrttee ccoonnffoorrmmee ººii sseelleeccttaarreeaa ppeennttrruu
aacchhiizziiþþiiee aa ooffeerrtteeii ccaarree aarree pprreeþþuull cceell mmaaii mmiicc.. 

„Baza de date cu preþuri de referinþã este un proiect
ambiþios al Agenþiei, un nou demers care va simplifica radi-
cal procesul de accesare a fondurilor europene acordate
prin PNDR 2020. Odatã cu definitivarea bazei de date, be-
neficiarii PNDR vor cumpãra direct echipamentul dorit,
care este afiºat în baza de date, fãrã a mai parcurge nicio altã
procedurã de achiziþie. Mai mult, beneficiarii vor putea
achiziþiona exact echipamentul dorit ºi nu unul care a fost

oferit cu preþul cel mai mic de cãtre ofertantul desemnat
câºtigãtor în urma parcurgerii procedurii de achiziþie. Acest
demers, alãturi de depunerea on-line a Cererilor de
Finanþare, sunt mãsuri concrete ºi care vor asigura o imple-
mentare corectã ºi facilã a noului Program de finanþare a
agriculturii ºi a mediului rural“, a precizat Directorul
General al APDRP, David Eugen Popescu. 

De asemenea, baza de date va facilita accesul solici-
tanþilor de fonduri europene la informaþiile specifice
necesare achiziþionãrii de echipamente, utilaje sau
maºini.

Preþurile cuprinse în baza de date a APDRP reprezin-
tã preþurile maxime care vor fi decontate drept cheltu-
ieli eligibile prin PNDR.

Baza de date cu preþuri de referinþã se realizeazã în
urma colectãrii informaþiilor furnizate de cãtre producã-

torii, importatorii sau distribuitorii de maºini, utilaje ºi
echipamente specializate, care sunt centralizate, verifi-
cate ºi validate de cãtre experþii APDRP. 

În aceastã bazã vor fi afiºate exclusiv urmãtoarele
informaþii: codul CPV (codul comun internaþional
privind achiziþiile de produse ºi servicii), marca, mo-
delul, dotãrile standard ºi preþul exprimat în Euro, fãrã
TVA. Identitatea producãtorului, importatorului sau dis-
tribuitorului care a transmis informaþiile nu va fi fãcutã
publicã. Baza de date se va corela periodic cu ofertele
primite de la producãtori, importatori sau distribuitori
ºi se va actualiza anual în funcþie de modificãrile de preþ
operate asupra elementelor înscrise în baza de date. 

Pentru înscrierea în aceastã bazã de date, APDRP pune
la dispoziþia tuturor producãtorilor, importatorilor sau dis-
tribuitorilor de maºini, utilaje ºi echipamente specializate

de la nivel mondial, formularele tip ,,Solicitare de înscriere“
ºi „Tabel cu oferta de preþuri“. Acestea se pot descãrca gra-
tuit de pe site-ul www.apdrp.ro. Formularele trebuie com-
pletate cu toate datele solicitate, semnate, datate ºi ºtampi-
late de reprezentantul legal ºi transmise pe adresa de e-mail
bayapreturi@adpr.ro. Solicitarea ºi documentele suport vor
fi transmise în format .pdf iar tabelul cu oferta de preþuri
valabile pentru România trebuie transmis în format editabil
(word sau excel).

Astfel, orice producãtor, importator sau distribuitor
care doreºte sã-i fie inclusã gama de produse oferite în
baza de date, trebuie sã transmitã în format electronic
cãtre APDRP urmãtoarele documente: Solicitarea de
înscriere, Tabelul cu oferta de preþ ºi Documentul care
atestã calitatea de partener, importator sau distribuitor
autorizat al producãtorului.

Veridicitatea nivelurilor preþurilor incluse în soli-
citãrile trimise se va demonstra prin lista oficialã de
preþuri, valabilã pentru România, a producãtorilor,
importatorilor ºi distribuitorilor. În cazul importatorilor
sau distribuitorilor, este recomandabil ca lista sã fie
asumatã ºi de producãtor. 

Precizãm cã APDRP va efectua verificãri suplimenta-
re ale preþurilor prezentate ºi va introduce în baza de
date preþuri care, în urma verificãrilor, pot fi mai mici
decât cele prezentate iniþial de ofertant. În cazul în care
APDRP identificã diferenþe între preþurile comunicate ºi
cele reale, verificãrile vor fi extinse asupra tuturor
preþurilor comunicate ºi, pânã la finalizarea veri-
ficãrilor, va exclude din baza de date toate echipa-
mentele comunicate de cãtre respectivul producãtor,
importator sau distribuitor.

LLaa oo pprroodduuccþþiiee ddee ººaassee ttoonnee ddee nnuuccii ppee hheeccttaarr,,
uunn ssiinngguurr kkiillooggrraamm ssee vviinnddee îînn ssttrrããiinnããttaattee ccuu 1100,,
cchhiiaarr 1122 eeuurroo,, îînn vvrreemmee ccee llaa nnooii ssee vviinnddee ccuu
nnuummaaii 44 ssaauu 55 eeuurroo..

Strãinii extrag din nuci uleiul ºi îl folosesc în industria
farmaceuticã ºi cosmeticã. Adrian, tânãrul descoperit de
reporterii Pro TV, a aflat de pe internet despre aceastã
afacere ºi, cum avea 20 de hectare de pãmânt, la Farãu,
judeþul Alba, a investit 25 de mii de euro în puieþi aduºi
din Franþa.

Trebuie sã aibã însã rãbdare: au trecut doi ani, iar
prima recoltã o va obþine abia peste alþi cinci ani. Chiar
ºi aºa, profitul, de cel puþin 10.000 de euro la hectar, este
tentant. Potrivit calculelor, dacã înmulþim 10.000 de
euro pe un singur hectar, cu 20 de hectare, cât are fer-
mierul, obþinem o sumã ameþitoare: 60.000 de euro, deci
35.000 profit. 

Agricultorii 
pot depune 
proiecte pentru 
PNDR 2014-2020

Prima sesiune de cereri de proiecte prin noul PNDR,
2014-2020, a fost deschisã ºi vizeazã modernizarea
exploataþiilor agricole. Fondurile disponibile se ridicã
la 150 de milioane de euro. Sesiunea este deschisã în

perioada 20 mai - 18 iulie, iar, spre deosebire de anii
anteriori, proiectele se depun exclusiv online.
Aproximativ 35 de milioane de euro din totalul banilor
disponibili vor fi destinaþi fermelor de familie
(împãrþiþi în mod egal între fermele vegetale ºi cele
zootehnice), iar alte 15 milioane de euro sunt alocate
pentru îndeplinirea standardelor în sectorul
zootehnic. Pentru exploataþiile agricole mari sunt
disponibile 100 de milioane de euro. Din aceºti bani,
fermierii care vor sã facã investiþii în sectorul vegetal,
prin achiziþii de utilaje, au la dispoziþie 40 de milioane
de euro, iar pentru construcþii-montaj 10 milioane de
euro. Pentru sectorul zootehnic fermierii au la dispo-
ziþie pentru achiziþii de utilaje 10 milioane de euro, iar
pentru construcþii-montaj 40 de milioane de euro.
Pentru dezvotarea fermelor de familie, suma maximã

eligibilã a unui proiect este de 125.000 de euro, iar
pentru marile ferme limita urcã la 2 milioane de euro
pentru un proiect de investiþii care presupune lucrãri
de construcþii-montaj ºi la 1 milion de euro pentru
unul care vizeazã achiziþia de utilaje ºi echipamente.
Investiþiile din sectorul vegetal vor beneficia de o va-
loare maximã eligibilã de 1 milion de euro pentru un
proiect de construcþii-montaj ºi de maxim 700.000 de
euro pentru cumpãrarea de utilaje ºi echipamente.
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014-2020
beneficiazã de fonduri de 9,6 miliarde de euro, dintre
care 8 miliarde de euro de la Uniunea Europeanã ºi 1,6
miliarde de euro de la bugetul de stat. PNDR 2007-2014
a avut la dispoziþie 9,3 miliarde de euro, absorbite
pânã acum în proporþie de 70%, cu un an ºi jumãtate
înainte de încheierea finanþãrilor.

10.000 de euro la hectar din planta]ia de nuci 
Profitul vine dup\ cinci ani

APDRP simplificã procedura de achiziþie 
prin publicarea preþurilor de referinþã
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Se pot depune cereri de finanþare 
pe mãsura 121 pânã pe 18 iulie 2014

– A P D R P –
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã

Program finanþat de Uniunea Europeanã ºi Guvernul
României. Data publicãrii: 05/2014

Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M 121
– 1/14 – 18.07.2014

Fondurile disponibile pentru Mãsura 121, „Modernizarea
exploataþiilor agricole“, sunt de 150.000.000 euro ºi va fi
defalcatã pe tipologii, dupã cum urmeazã :

O alocare de 35.000.000 euro pentru fermele de familie,
defalcatã astfel: 50% pentru sectorul vegetal, 50% pentru sec-
torul zootehnic.

O alocare de 15.000.000 euro pentru îndeplinirea stan-
dardelor, integral pentru sectorul zootehnic.

O alocare clasicã de 100.000.000 euro, defalcatã astfel: 
- 50% pentru  sectorul vegetal, defalcat astfel:

80% pentru achiziþii de utilaje (40.000.000 euro) ºi 20%
pentru proiecte care presupun construcþii – montaj
(10.000.000 euro). 

50% pentru sectorul zootehnic, defalcat astfel: 20% pentru
achiziþii de utilaje (10.000.000 euro) ºi 80% pentru proiecte
care presupun construcþii – montaj (40.000.000 euro). 

Valoarea maximã eligibilã a unui proiect din cadrul Mãsurii
121 este de 125.000 euro pentru fermele de familie; 2.000.000
euro pentru îndeplinirea standardelor; 2.000.000 euro pentru
construcþii-montaj, din sectorul zootehnic; 1.000.000 euro pen-
tru construcþii-montaj, din sectorul vegetal; 1.000.000 euro  pen-
tru achiziþii de utilaje (echipamente), din sectorul zootehnic;
700.000 euro pentru achiziþii de utilaje, din sectorul vegetal.

Depunerea proiectelor pentru Mãsura 121 se va face,
conform precizãrilor din Ghidul Solicitantului, la sediile
OJPDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00 (pentru fermele de
familie) ºi on-line, pe www.apdrp.ro.

Solicitantul de finanþare trebuie sã îndeplineascã ce-
rinþele de conformitate ºi eligibilitate menþionate în Ghidul
Solicitantului aferent acestei mãsuri. Procedura de selecþie va
fi afiºatã pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro ºi la
fiecare CRPDRP ºi OJPDRP.

TTEERRMMEENNUULL LLIIMMIITTÃÃ DDEE DDEEPPUUNNEERREE PPEENNTTRRUU SSEESSIIUUNNEEAA DDEE
CCEERREERRII DDEE PPRROOIIEECCTTEE  AAFFEERREENNTTÃÃ MMÃÃSSUURRIIII 112211 EESSTTEE 1188
IIUULLIIEE 22001144,, OORRAA 1122::0000..

Anunþarea rezultatelor pentru cererile de finanþare
depuse în cadrul acestei sesiuni se va face dupã aprobarea
Raportului de Selecþie de cãtre Directorul General al
Autoritãþii de Management pentru PNDR.

APDRP va notifica în scris ºi prin intermediul paginii de
internet www.apdrp.ro  pe toþi solicitanþii privind rezultatul
evaluãrilor cererilor de finanþare depuse de cãtre aceºtia la
sediile APDRP.

Informaþii detaliate privind accesarea ºi derularea Mãsurii
121 din cadrul PNDR sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului.

GGHHIIDDUULL SSOOLLIICCIITTAANNTTUULLUUII –– ddiissttrriibbuuiitt GGRRAATTUUIITT..
Vã aºteptãm la Oficiile Judeþene (OJPDRP), precum ºi la

Centrele Regionale (CRPDRP) ale APDRP din þarã. Sunaþi
acum la 021-310.16.35 sau scrieþi-ne la adresa Bucureºti, Str.
Grãdina cu Cai, nr. 3A, sector 5 sau promovare@apdrp.ro,
www.apdrp.ro, pentru a afla cum puteþi obþine ºi dumneav-
oastrã fonduri nerambursabile pentru dezvoltare ruralã prin
PNDR. Gorj 0253-212.944.

AAvveemm îînn ffaaþþãã uunn bbiillaannþþ ppoozziittiivv ppeennttrruu pprriimmuull aann îînn ccaarree oo
eecchhiippãã ddiinn TTuurrcceennii aa rreeuuººiitt ssãã aacccceeaaddãã îînn LLiiggaa aa IIIIII-aa,,
dduuppãã îînnddeelluunnggii îînncceerrccããrrii ccaarree ssee îînnttiinndd ppee ppaarrccuurrssuull aa
aapprrooxxiimmaattiivv ppaattrruu ddeecceenniiii.. UUrrmmããttoorruull ccaammppiioonnaatt vvaa
îînncceeppee îînn aa ddoouuaa jjuummããttaattee aa lluunniiii aauugguusstt 22001144..

La sfârºit de campionat echipa de fotbal susþinutã de Consiliul
Local al oraºului Turceni face bilanþul ultimului campionat. Cele mai
importante partide ale sezonului au fost victoriile de pe teren pro-
priu cu FC Avrig 2-0, din deplasare, 1-0 cu aceeaºi echipã sibianã, pe
teren propriu, cu FCM Reºiþa 1-0, cu Muncitorul Reºiþa 4-3 ºi remizele
de pe teren propriu ºi din deplasare: Rovinari - ªtiinþa Turceni 1-1 ºi
Millenium Gearmata - ªtiinþa Turceni 3-3.

Cel mai dificil meci care s-a jucat pe teren propriu a fost cel cu
campioana ligii a III-a, echipa FC Caransebeº, care a ºi promovat în
liga a II-a. Partida s-a terminat cu scorul de 1-0 în favoarea echipei
ªtiinþa Turceni, acesta fiind meciul de referinþã jucat de cãtre echipa
din oraºul Turceni.

Echipa ªtiinþa Turceni, care a jucat în ultimul meci din campionat,
a fost condusã de antrenorul Viorel Cojocaru ºi alcãtuitã din jucãtorii
Geicã, Bãdan, Scânteie, Dolcescu B, Bãtrânca, Olteanu, Murdãrea,
Ularu, Niþu, Dolcescu L, Barbu, Lupu, Gîlceavã, Butoi, Simcea,
Cãlugãru, Roman, Mondescu, Marinescu ºi Vava.

Conform intenþiilor anunþate de cãtre FRF, sistemul competiþional
se va schimba, seriile alcãtuindu-se în principal pe criterii geografice
(regionale), urmãrindu-se alcãtuirea a 6 serii a câte 14 echipe.
Conducerea Primãriei oraºului Turceni ºi conducerea clubului depun
toate eforturile pentru a face posibilã ºi în sezonul urmãtor partici-
parea în Liga a III-a. Obiectivele în plan sportiv ale echipei rãmân ace-
leaºi, de a nu pãrãsi liga a III-a. Pentru a îmbunãtãþi performanþele,
antrenorul Cojocaru ne-a declarat cã ar fi necesare câteva schimbãri
în lotul de jucãtori,  menþionând cã ar avea nevoie de un portar, doi
mijlocaºi ºi un atacant. Condiþiile de joc la Turceni sunt foarte bune,
echipa beneficiind de un stadion nou, cu toate condiþiile, ºi bine între-
þinut. Stadionul poate fi considerat printre cele mai bune, luând ca
termen de comparaþie stadioanele altor echipe din seria din care a
fãcut parte echipa noastrã.

De asemenea, este de menþionat faptul cã, la nivelul clubului, au
fost asigurate condiþii pentru echipa de liga a IV-a juniori ºi seniori,
care au evoluat în sezonul 2013-2014, precum ºi a grupelor de juniori
C,D,E impuse de cãtre Federaþia Românã de Fotbal pentru toate
echipele care evolueazã în Liga a III a.

În sezonul menþionat, Asociaþia Club Sportiv ªtiinþa Turceni a
avut la toate grupele un numãr de peste 100 de jucãtori legitimaþi ºi
va cãuta sã coopteze în rândurile sale orice tânãr talentat din locali-
tate. 

MMIINNIISSTTEERRUULL  AAGGRRIICCUULLTTUURRIIII ªªII DDEEZZVVOOLLTTÃÃRRIIII RRUURRAALLEE ,,AAGGEENNÞÞIIAA DDEE PPLLÃÃÞÞII PPEENNTTRRUU DDEEZZVVOOLLTTAARREE RRUURRAALLÃÃ ªªII PPEESSCCUUIITT

OBIECTIVE TURISTICE Mãnãstirea Sfânta Treime 

Mãnãstirea Dealul

Târgul sãptãmânal

Târgul anual în satul Strâmba Jiu în zilele 14-16 iunie

Târgul anual în satul Gârbovu în zilele de 6,7 ºi 8 septembrie

TÂRGURI

ANGAJÃRI

Compania Asirom angajeazã 
agenþi de asigurãri pentru zona Turceni

Beneficii: contract part-time + comision 
în funcþie de performanþã
Cerinþe: - absolvent studii medii

- persoanã dinamicã ºi serioasã
- bun comunicator

Interviul va avea loc miercuri 25 iunie la
Casa de Culturã Turceni, ora 14:00
Relaþii suplimentare la tel: 0766813145
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