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Programul naţional pentru Dezvoltare rurală 
- PnDr

Fondurile europene pentru agricultură pot fi acce-
sate în baza documentului-cheie Programul Naţional 
pentru Dezvoltare Rurală(PNDR). 

AXE PRIORITARE TEMATICE:
AXA 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol 

şi forestier
1.1. Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele 

şi să consolideze potenţialul Uman
1.1.1. Formare profesională (training), informare şi 

difuzare de cunoştinte
1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri 
Lansare preconizată: 1 – 29 iulie 2011
Alte apeluri preconizate: 1 – 30 noiembrie 2011

Măsura 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru 
pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de 
solicitare a sprijinului, precum şi modalitatea de selecție, 
aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De 
asemenea, conține documentele, avizele şi acordurile 
pe care trebuie să le prezentați, modelul Cererii de 
finanțare, al Planului de afaceri, al Contractului de 
finanțare, precum şi alte informații utile realizării 
proiectului şi completării corecte a documentelor.

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se 
încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sec-
toarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: 
Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului 
agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi 
sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu 
cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea 
animalelor, siguranţa la locul de muncă; Îmbunătăţirea 
managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea 
generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei 
active ocupate în agricultură.

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea 
veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.

Obiectivele operaţionale se referă la creşterea 
numărului de tineri agricultori care încep pentru 
prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi 
încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Contribuţia publică aferentă Măsurii 112 este de: 
337.221.484 Euro din care:

20% - contribuţia Guvernului României;
80% - contribuţia Uniunii Europene.
Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop 

dezvoltarea exploataţiilor agricole, care produc în 
principal produse agricole vegetale şi animale (materie 
primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.

 C i n e  p o a t e  b e n e f i c i a  d e  f o n d u r i 
nerambursabile?

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar 
nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii 
în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data 
depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau 
juridice care practică în principal activităţi agricole şi a 
căror exploataţie agricolă: are o dimensiune economică 
cuprinsă între 6 şi 40 UDE1; este situată pe teritoriul 
ţării; este înregistrată în Registrul unic de identificare 
– APIA şi Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita 
sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:

-Persoana fizică
-Persoana fizică înregistrată şi autorizată în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare:

• individual şi independent, ca persoane fizice 
autorizate;

• ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi 
individuale;

-Asociat şi administrator unic al unei Societăţi 
cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

IMPortant ! Persoanele fizice vor fi acceptate 
ca potenţiali beneficiari dacă se angajează să se auto-
rizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi 
individuale conform OG 44/2008, în termen de 30 zile 
lucrătoare de la data primirii notificării privind selec-
tarea Cererii de finanţare. Angajamentul se ataşează 
Cererii de finanţare .

-  Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) 
reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea 
economică a unei exploataţii agricole determinată 
pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia 
Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de 
dimensiune economică este de 1.200 Euro.

atentIe!  În  cazul  societăţ i lor  comer-
ciale cu răspundere limitată, la calculul UDE-
lor, PATRIMONIUL SOCIETĂŢII NU SE VA 
CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI 
ADMINISTRATOR UNIC, întrucât potrivit Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare DOAR 
BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN 
SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA.

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată 
de solicitant, în nume propriu, în Registrul unic de 
identificare înainte de solicitarea sprijinului pentru 
instalarea tinerilor fermieri.

Exploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică 
ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică, are ca 
obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/
sau activitatea zootehnică.

Exploataţia agricolă reprezintă ansamblul unităţilor 
de producţie gestionate de agricultor şi situate pe 
teritoriul aceluiaşi stat membru.

atenţie! O exploataţie agricolă nu poate primi 
sprijin prin această măsură decât o singură dată.

atenţie! Data instalării tânărului fermier = data 
ultimei înregistrări operată pentru sectorul vegetal în 
Registrul unic de identificare de la Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţii în Agricultură sau pentru sectorul zootehnic 
din Registrul Exploataţiei al ANSVSA prin care se 
dovedeşte că dimensiunea exploataţiei agricole este 
cuprinsă între 6 - 40 UDE.

atenţie! În cazul în care un solicitant a fost înregis-
trat cu mai mult de 12 luni dar nu îndeplinea condiţia de 
accesare a sprijinului (avea mai puţin de 6 UDE), pentru 
stabilirea datei instalării tânărului fermier se va realiza 
pe baza istoricului exploataţiei de la APIA de la data 
primei înregistrări de către experţii de la APDRP.

În situaţia în care se constată că exploataţia agricolă a 
solicitantului îndeplinea condiţia minimă (dimensiunea 
exploataţiei agricole este cuprinsă între 6 – 40 UDE) 
cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea Cererii de 
Finanţare, acesta nu este eligibil pentru sprijin.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea 
sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 
112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:

- are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru 
prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) 
al acesteia;

- deţine sau se angajează să dobândească2 
competenţe şi calificări profesionale în raport cu 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare.

- prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea 
activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole.

- este membru al unei familii de fermier şi a 
lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul 
fermei (nu neapărat în ferma familiei) cel puţin 12 luni 
înaintea instalării sale pe cont propriu.

- se angajează să urmeze, în primii trei ani de 
la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională 
prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi 
difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: 
managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fer-
mei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc.

Sursa de informare - http://www.apdrp.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.

aspx?t=dezvoltarerurala  (va urma)
Mitaru Oana

Măsura 112-instalarea tinerilor fermieri  AGENDA PRIMĂRIEI

1. În  Strâmba  Jiu s-a 
reuşit  deschiderea unui  punct 
farmaceutic.Se  asigură astfel  o  
asistenţă medicală corespun-
zătoare pentru cetăţenii din 
zonă, aceştia beneficiind şi de 
medic de familie şi de farmacie. 
Serviciile oferite de cabinetul 
medical: consultaţii gratuite, 
tratament ( compensat, gratuit 

pentru copii), se eliberează bilete de trimitere către spital, 
ecografie - abdominală ( ficat, rinichi, colecist, splină, orga-
nele genitale). De asemenea se efectuează teste pentru diabet 
zaharat, otoscopie, etc.. Consultaţiile se fac şi la domiciliul 
pacienţilor.

2. Este în curs  activitatea de punere în funcţiune a noului 
sistem de alimentare cu apă. Deja s-au racordat 35 de scări, 320 
de apartamente care beneficiază de apă curentă permanent. 
Pentru scările care au intrat de curând în asociaţie se va face 
racordarea  în perioada imediat următoare.S-a întârziat cu 
racordarea acestora deoarece contractul pe care s-a făcut ra-
cordarea blocurilor s-a finalizat, şi pentru încheierea unui nou 
contract a fost nevoie de licitaţie electronică pentru realizarea 
achiziţiei acestei lucrări.

Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în oraşul Turceni, judeţul Gorj” are numeroase beneficii pentru 
locuitorii din Turceni: asigurarea debitelor necesare de apă 
potabilă pentru consumatorii casnici, publici şi industriali, 
protecţia mediului prin reducerea poluării mediului cauzate 
de deversările de ape menajere şi a excesului de umiditate, 
menţinerea stării de sănătate şi a unui standard modern de 
viaţă a populaţiei, urbanizarea localităţii prin realizarea unei 
infrastructuri de canalizare a apelor uzate menajere, adaptată 
atât nevoilor prezente, cât şi pentru dezvoltarea în perspectivă 
a localităţii. Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt:

- locuitorii oraşului Turceni, care îşi vor creşte gradul de 
confort al locuinţelor

- agenţii locali din zonă care au nevoie de sprijin în afacerile 
pe care le dezvoltă, prin crearea de infrastructuri edilitare 
funcţionale

- autoritatea locală
- alţi investitori interesaţi în dezvoltarea afacerilor în zonă, 

prin crearea unui mediu de afaceri prielnic şi atractiv.
3. Documentaţiile  depuse pentru asfaltarea tuturor 

uliţelor şi pentru asfaltarea străzilor de la blocuri din zona nouă 
au fost aprobate. În această perioadă se va ţine licitaţia pentru 
contractarea proiectării şi execuţiei.

4. Este în desfăşurare activitatea de reabilitare a o parte 
din fântânile publice.

5. S-a scos la concurs postul temporar de secretară. La 
concurs pot participa toate persoanele care au terminat liceul 
şi au cunoştinţă în utilizarea calculatorului.

6. În această perioadă se depun CV-uri pentru ocuparea 
postului de consilier personal al primarului. Pot să depună 
CV-uri absolvenţi de studii superioare, specialitatea juridică 
sau economică. Angajarea se va face pe bază de interviu. 

7. Aşa cum a fost înţelegerea în grupul de candidaţi ai PNL 
pentru consilieri de la alegerile locale, în această perioadă s-a 
făcut schimbul de consilieri. Astfel, şi-au încetat mandatul de 
consilieri domnii Munteanu Gheorghe, Cârticioiu Stan, Negrilă 
Constatin şi Traşcă Liviu. În locul acestora au intrat următorii 
de pe listă: Ionaşcu Dumitru, Giumancă Viorel, Braia Gabriela, 
Dinu Ion. Le mulţumesc şi pe această cale colegilor consilieri 
pentru activitatea depusă în Consiliul Local, dar şi pentru 
implicarea în activităţile desfăşurate.

de Dumitru Gîlceavă,
Viceprimarul Oraşului Turceni
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Vara este perioada desfăşurării campaniei de seceriş, atunci când 
agricultorii prin strângerea noii recolte, speră să umple hambarele cu 
cereale pentru a asigura ,,pâinea de peste an”.

Agricultorii, înainte de a intra în lanurile de cereale în vederea recol-
tării acestora, trebuie să cunoască şi să respecte anumite reguli şi măsuri 
specifice de prevenire a incendiilor pe timpul secerişului:

• utilajele folosite la recoltarea cerealelor trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii:

-  sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi de distribuţie să 
fie perfect reglate pentru a preveni explozii false însoţite de eliminarea de 
scântei sau gaze în stare arzândă;

-  rezervoarele cu combustibil  şi întreaga instalaţie de alimentare cu 
carburanţi să fie etanşe, fără pierderi de carburanţi;

-  instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate;
-  ţevile de eşapament de la tractoare să fie prevăzute cu dispozitive 

de reţinere a scânteilor (parascântei) omologate, şi să fie curăţate de 
funingine;

- combinele, tractoarele şi alte autovehicule folosite în campania 
de treierat, să fie dotate cu stingătoare cu praf şi CO2 în stare de 
funcţionare, conform instrucţiunilor tehnice specifice şi a celor emise 
de producători;

- depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru 
lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, de păduri 
şi la cel puţin 50 m faţă de orice construcţie;

- punctele de alimentare se vor stabili la cel puţin 20 m în afara lanurilor 
şi la cel puţin 10 m faţă de depozitul de carburanţi şi lubrifianţi.

• în această perioadă se interzice fumatul, iluminatul cu flacără 
deschisă în lanuri, pe mirişti; locurile pentru fumat nu se vor amplasa la 
o distanţă mai mică de 50 m, faţă de culturile de cereale păioase şi faţă 
de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de depozitele şi punctele de 
alimentare cu combustibil, la o distanţă mai mică de 40 m;

• înainte de efectuarea secerişului, lanurile trebuie izolate faţă de 
drumuri, masive păduroase şi căi ferate, prin crearea unor fâşii arate;

   Arderea miriştilor este interzisă fără acceptul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului şi fără a obţine permisul de lucru cu focul, eliberat 
de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă de la nivelul 
localităţii, prin grija domnului primar.

Respectând măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, strângerea 
roadelor câmpului  se va face în condiţii de deplină siguranţă.

  
Compartimentul Informare şi relaţii Publice

locotenent  Mihai aVraMesCu

PE TIMPUL SECERIŞULUI
 POMPIERII VĂ RECOMANDĂ:

Profesori:  Iliescu Georgeta 
Comis Elena                  Director,  Prof. Cornescu Doru Ion

,,Teatrul nu este viaţa în miniaturã ci viaţa 
mărită enorm, viaţa exagerată înfiorător’’-
H.L.Mencken

     Indiferent de rolul îmbrăţişat, ne dăm mâna 
mişcaţi de scene de viaţă în care emoţiile curg valuri 
fără a le opri, fără a exista voinţa de a le opri. Actori 
pe scena vieţii, îmbrăcăm straie de sărbătoare, ne 
primenim sufletele ca pentru confesiune şi ardem 
la flacăra pasiunii celor care deschid în faţa ochilor 
noştri o lume fabuloasă a ideilor, a personajelor, a 
decorurilor fantastice- un scurt intro pentru ceea 
ce poate să definească teatrul. 

Din punctul de vedere al privitorului, teatrul e 
o scenă pe care actorii se impun ca personaje din  
realitatea imediată la modul exagerat.

   Piesa ,,Comedie cu olteni’’de Gheorghe Vlad  
a avut premiera pe scena Casei de Cultură pe 1 
iunie la ora 14 :30 şi a fost  ca o repetiţie finală 
pentru concursul naţional, secţiunea opţional, 
,,Constantin Stanciovici-Brănişteanu’’ organizat 
de Teatrul dramatic ,,Elvira Godeanu’’.

    Având în distribuţie elevi ai G.S.I.E Turceni 
care au urmat cursul de teatru iniţiat de Casa de 
Cultură Turceni, reprezentaţia din 5 iunie 2011 de 
pe scena Teatrului ,,Elvira Godeanu’’ din Tg-Jiu 
s-a bucurat de aprecierea juriului şi a publicului 
prezent în sală, fiind premiaţi Alexandru Costescu 

pentru interpretarea personajului Ciron şi Dana 
Andreea-Alexandra Pirvoi pentru interpretarea 
personajului Trina. Rezultatele au depăşit toate 
aşteptările datorită muncii şi implicării actorilor 
îndrumători Monica Sfetcu şi Ion Alexandrescu 
care au  valorificat pontenţialul fiecărui copil în 
parte. 

Personajele din piesă au fost interpretate de :
-Denisa Ioja în rolul lui Lisandru Joitoiu
-Dana Pirvoi în rolul Trinei, fata lui Lisandru
-Luiza Bratu în rolul lui Gheorghe Ciocu, 

vecinul lui Lisandru
-Cristina-Mihaela Cauc în rolul Dumitrei, 

nevasta lui Gheorghe
-Alexandru Costescu în rolul lui Ciron, baiatul 

lui Gheorghe
-Cristina Scordila în rolul lui Poponete, pazanic 

al comunei
-Ana-Maria Bondoc în rolul lui Ţîvriş, paznic 

al comunei
-Elena-Lavinia Moga în rolul martorului
- Alina-Madalina Pirvoi în rolul primăriţei 

comunei
-Diana Vladutu în rolul Auricăi, nevasta lui 

Lisandru
O comedie de limbaj spumoasă, un debut 

reuşit, muncă şi eforturi răsplătite prin evoluţia 
bună a trupei.                                      Dinu Ioana

taBel noMInal Cu eleVII Care au oBŢInut reZultate 
DeoseBIte la olIMPIaDe ŞI ConCursurI

 

TABEL NOMINAL 

CU ELEVII CARE AU OB INUT REZULTATE DEOSEBITE 

LA OLIMPIADE I CONCURSURI 

 

Nr 
crt. 

Numele i prenumele Locul ob inut Denumirea concursului 

1. Be liu Rodica Cristina Premiul II 
Calificare faza na ional  

Olimpiada lb. francez  

2. Solni  Ana Maria Premiul II 
Calificare faza na ional  

Olimpiada lb. francez  

3. Dospina Gabriela Premiul III Olimpiada 
4. Cruceru Florina  Men iune Olimpiada 
5. IacovM d lina Men iune Olimpiada 
6. R dulicea Ioana Men iune Olimpiada 
7. B r gan Andreea Men iune Concurs na ional- 

Francofonia înainte de orice 
8. Geic  Denisa Adnana Premiul M d lina  

Manole 
Festival na ional- 
Portativul cu stelu e 

9. Lupu Loredana Premiul I 
Pictur  

i noi suntem la fel ca voi- 
concurs na ional 

10. Matei Cristina Premiul I 
Crea ie literar  

Prietenia este alegerea  
noastr - concurs na ional 

11. Sgurescu Maria 
Roberta 

Premiul II 
Crea ie literar  

Suflet, cuvânt, culoare –  
Concurs na ional 

 

 

 

 

 

 

 

 

-secţiunea solişti vocali – 8-15 
ani

 Paloş Elena – locul I
 Buşoi Maria – locul II
 Bondoc Mihaela  - locul III
 Muicu Andrada – menţiune
  
-secţiunea instrumentişti  

- 8-15ani
Vătrai Mădălina         - locul I
Matei Emil                 - locul II
Dinculeasa Raluca     - locul III
Fota Nicuşor             - menţiune

-secţiunea solişti vocali -16-35 
ani

Fota Simona  - locul III

-secţiunea solişti şi instrumen-
tişti – 16-35ani

Matei Florentina    - locul I
Moruz Marcel        - locul II
Braia Laurenţiu     - locul II
Aniniş Andreea     - locul III
Luican Ştefan        - menţiune

 Premii speciale

Popescu Răzvan
Stoichin Nicolae
Popirci Adrian
Medragomiu Marian

Câştigătorii festivalului 
„Pe Dunghiţa Jiului”

Elevii de la G.S.I.E. Turceni premiaţi pentru 
prestaţia actoricească
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Ziua eroilor, sărbătoarea naţională a poporului român 
          O dată cu marea sărbătoare creştină a Înălţării Domnului s-a 

comemorat pe 2 iunie 2011, la Strâmba-Jiu, Ziua Eroilor. 

       Pentru a păstra  şi cultiva memoria eroilor, generaţii după 
generaţii se implică în organizarea de manifestări dedicate celor mulţi şi 

necunoscuţi care prin jertfa supremă au pus bazele societăţii de astăzi.
    Programul prezentat la Monumentul Eroilor de la Strâmba-Jiu 

a cuprins prezentarea onorului militar de către Unitatea de Pompieri 

Turceni,  Te Deumul oficiat de părintele paroh Fainiş Antonie, alocuţiunile 
domnului viceprimar Dumitru Gîlceavă , domnului comandant Duica 
Grigore, domnului profesor de istorie Dinu Alexandru, depunerile de 
coroane din partea  tuturor  instituţiilor publice din Turceni, precum şi 

programul artistic prezentat de elevii Şcolii Generale Strâmba-Jiu.
     Monumentele la care depunem flori şi aprindem lumânări de 

Înălţare, monumentele  în faţa cărora ne reculegem, reprezintă un simbol 
al dăinuirii în timp, pe aceste locuri, al sacrificiului suprem pentru un mare 
ideal ce pare uneori, în conştiinta unora, prea vechi şi prea îndepărtat faţă 
de un prezent în care ,,istoria nu ţine de foame’’.                    Dinu Ioana

Fie ca toate împlinirile, 
sănătatea şi spiritul 

acestei zile să vă însoţească 
pretutindeni. Vă dorim o zi de 

Sf. Ilie cât mai frumoasă!

Consiliul local turceni
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Perioada 27-29 mai 2011 a fost dedicată în 
întregime competiţiilor sportive şi manifestă-
rilor culturale ocazionate de sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Copilului şi a Zilelor Oraşului 

Turceni.
    „Au fost câteva zile importante pentru 

noi. Aceste evenimente  au reprezentat cea mai 

bună ocazie pentru locuitori  de a  sărbători  
tradiţia acestui oraş.   Pe parcursul zilelor dedicate 
acestor manifestări , oraşul Turceni a fost animat  
de concerte, concursuri, manifestări sportive, 
după un program elaborat de Primăria Turceni 
împreună cu partenerii noştri”, a declarat Iordache 
Ion, primarul oraşului Turceni.  

Astfel, pe 27 mai,  pe izlazul de la Murgeşti, 
copii de diferite vârste  au fost atraşi  începând cu 
ora 10 :00 în  lumea deschisă pentru ei de clowni, 
în  competiţiile sportive  organizate   de Primăria 
Turceni, Consiliul Local şi GSIE Turceni. Au fost 
premiaţi toţi cei care au obţinut rezultate excep-
ţionale în domeniul educaţional, toţi cei care au 
reprezentat cu succes Oraşul Turceni la concursuri 
şi festivaluri. După ora 17 :00 un cuvânt de spus 
l-a avut Casa de Cultură Turceni prin programul 
de dansuri şi muzică populară prezentat, urmată 

de recitalul Ansamblului  Profesionist ,,Doina 
Gorjului’’, extragerile la tombolă şi recitalul 
susţinut de trupa Bamby, seara încheindu-se 
cum nu se poate mai frumos cu focul de 

artificii. 
    Chiar dacă copiii 

s-au bucurat de întrea-
ga atenţie, de ziua lor, 
data de 28 mai le-a 
adus de dimineaţă con-
cursul Tip-Top Mini-
Top şi piesa de teatru 
,,Cei trei Purceluşi’’  în 
interpretarea Teatrului 
Dramatic Ion.D. Sarbu 
din Petroşani şi ne-
lipsita tombolă,  iar după-
amiaza spectacolul de dans 
şi muzică uşoară prezentat 
de Casa de Cultură Turceni, 
recitalul unor mari artişti 

precum Elly White, Sanda Argint,  etc.
     Parada portului şi Festivalul de muzică şi 

dans popular au fost începutul zilei de duminică, 
29 mai, cu invita-
ţii din Călăraşi, 
Pieleşti, Fanfara 
din Tg-Jiu împre-
ună cu  aportul 
A n s a m b l u l u i 
, , B r âu l e ţ u l ’ ’a l 
Casei de Cultură 
Turceni ; progra-
mul a continuat 
cu Festivalul de 
muzică populară 
, , Pe  du n g h i ţ a 
Jiului’’ şi recita-
lul Ansamblului 
,,Maria Tanase’’ 
din Tg-Jiu. În faţa 

a peste 2500 de spectatori au evoluat pe seară artişti 
de seamă ai muzicii româneşti iar la sfârşit nelip-
situl foc de artificii au încheiat o ediţie, de astfel, 
reuşită a Zilelor Oraşului Turceni. La evenimente 
au fost prezenţi peste 3000 de participanţi.

    Dinu Ioana

CÂŞtIGătorII 
ConCursurIlor orGanIZate 
De ZIlele oraŞuluI turCenI:    

    
Câştigătorii la Şah
seniori
Locul 1 Truşca Polixenie 
Locul 2 Murgescu Ion
Locul 3 Calmuc Ion-3
Locul 4 Mataca Marius
Juniori

Locul 1 – Giuroiu Alexandru
Locul 2- Ancuta Constantin
Locul 3- Fudulache Tiberiu
Locul 4- Fudulache Ovidiu

taBle:
 I – Zgâncă  Titel
II- Popescu Petrică
III – Brânzoi Vali
IV - Şofei Alexandru

fotBal:
I –    Echipa Turceni Blocuri
II –  Echipa Strâmba-Jiu
III –  Echipa Turceni Sat

PesCuIt:

seCŢIunea Cea MaI Mare
CantItate de pe;te prins:

Locul I – Iliescu Florian
Locul II - Stanca Aurel
Locul III - Văduva Gheorghe

seCŢIunea Cea MaI Mare CaPtură:

Locul I – Stanca Aurel
Locul II – Văduva Gheorghe
Locul III-  Calotă Dan

se C Ţ I u n e a  C e l  M a I  VÂ r st n IC 
PesCar:

Locul I – Constantin Lia

seCŢIunea Cel MaI tÂnăr PesCar

Locul I – Bălan Valentin
Locul II – Lăpădat Bogdan
Locul III – Mihăiescu Alexandru

seCŢIunea Cel MaI Mare nuMăr De 
PeŞtI:

Locul I – Iliescu 
Constantina

Carmen
Locul II – Bălan 

Valentin
Locul III – Păun 

Alexandru

C âştig ători i 
concursuri lor-
C o P I l u l  Ş I 
CoPIlărIa

-27 mai 2011-

iniţiator proiect Vladu Margareta

Clasa I
 Locul I  - clasa I- a C – înv. Enache  Mariana
Locul II -  clasa I – înv. Râpeşi Viorica 

(Murgeşti)
Locul III – clasa I-a D - înv. Costache  

Lăpăduţa 

Clasa a II-a
Locul I – clasa a II-a (Strâmba)
Locul II – clasa a II-a B şi clasa a II
D – înv. Bivolaru Cristina şi Buzgure 

Daniela
Locul III – clasa a II–a A Miroiu Domnica

Clasa a III-a
Locul I – clasa III-a (Strâmba)
Locul II – clasa a III-a B– înv. Stoicănel 

Ioana
Locul III – clasa a III-a D – înv. Buşe Angela 

Clasa a IV-a
Locul I – clasa a IV-a C – înv. Enache 

Constantin
Locul II – clasa a IV-a A – înv. Stancu Ştefan
Locul III – clasa a IV-a B – înv. Puianu Ana 

La mulţi ani şi tot ce vă 
doriţi în această zi 
specială (Sf. Ilie)!

 Vă doresc multă sănătate şi 
numai bucurii!

Gîlceavă Dumitru, 
Viceprimar Oraşul Turceni 

Cu ocazia sărbătoririi 
numelui ( Sf. Ilie) primiţi un 

călduros “La mulţi ani”, multă 
sănătate  şi tot ce vă doriţi 

alături de cei dragi.

Iordache Ion, 
Primarul Oraşului Turceni

CYMK

Două evenimente importante sărbătorite cu fast De locuitori:
Zilele oraşului turceni şi Ziua copilului
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Încheiem asigurări rCa şi asigurări locuinţe. 
Persoanele interesate sunt rugate să sune la tel.: 

0752.643.638

anunţ

anunŢurI
Persoanele care doresc să afle mai multe detalii despre 
Hotărârile Consiliului Local pot solicita mai multe  
informaţii la Departamentul de Relaţii cu Publicul din 

cadrul Primăriei.   Vă mulţumim!

Şedinţele Comisiei de Fond Funciar se ţin în fiecare zi de 
Vineri,  după ora 10:00.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 
eliberează adeverinţe pentru beneficiarii plăţilor aferente Măsurilor 
211 – “Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 “Sprijin pentru 
zone defavorizate, altele decat zona montană” şi 214 “Plăţi de agro-
mediu” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
care doresc să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente 
de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.

Până la această dată, APIA a încheiat convenţii cu CEC Bank 
SA şi cu Banca Comercială Română. Astfel, la solicitarea scrisă a 
fermierului, APIA va elibera o adeverinţă prin care confirmă că 
beneficiarul a depus Cererea de plată pentru măsurile de dezvoltare 
rurală, în Campania 2010 şi că, până la data emiterii Adeverinţei, au 
fost efectuate controalele şi verificările administrative asupra Cererii 
de plată depuse de Beneficiar conform reglementărilor legale în 
vigoare.

De asemenea, în adeverinţă, se va menţiona suprafaţa determinată 
pentru plată la data emiterii, faptul că beneficiarul nu face, la data 
emiterii, obiectul excluderilor de la plată şi că îndeplineşte condiţiile 
generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 80 la sută din valoarea sumei 
calculate conform Adeverinţei eliberate de APIA, la un curs de 4,2620 
lei/EUR.

  DIRECTOR EXECUTIV,
EC. DELIA MERCIOIU

CreDite De Până la 80 %  Din valoarea suMei 
CalCulate De aPia

În ce constă ajutorul ?
- Tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură 

şi a materialelor informative.
- Achiziţia de medicamente, produse biologice şi suplimente nutritive 

folosite în tratarea varoozei.
- Achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine pentru 

refacerea şeptelului apicol.
- Realizarea şi implementarea Programului Naţional de Management 

al Resurselor Melifere
- Achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi deplasaţi în 

pastoral.
- Efectuarea analizelor fizico-chimice ale mierii care atestă calitatea 

acesteia.
Ce condiţii trebuie să îndeplineşti ?
Înscrierea în Registrul Agricol şi într-o formă asociativă;
Înregistrarea/autorizarea sanitar veterinară
Cine sunt beneficiarii ?
Apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, 

organizaţi în asociaţii de crescători de albine, uniuni apicole,cooperative sau 
grupuri de producători constituite conform legislaţiei în vigoare.

Cum trebue să procedezi ?
Depunerea cererii de solicitare a sprijinului anual la sediul formei 

asociative din care fac parte, apoi pe baza solicitărilor membrilor, formele 
asociative depun la centrele judeţene A.P.I.A cererile de plată.

Sursa: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
(www.madr.ro)

Sprijin pentru asigurarea producţiei agricole

Ce documente trebuie să depuneţi?
Pentru a benificia de sprijin, trebuie să depuneţi o 

cerere de plată la centrele locale, judeţene sau al muni-

cipiului Bucureşti APIA, până la data de 01 decembrie 
a fiecărei campanii viticole.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente :
■ original şi copie după actul de identitate pentru 

persoane fizice şi după certificatul de înmatriculare şi 
certificatul fiscal pentru personae juridice;

■ original şi copie după titlul de propietate, contractul 
de arendă, contractul de concesionare, contractual 
de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere sau 
contractul de comodat, din care să rezulte, dreptul de 
exploatare pentru suprafaţa asigurată;

■ fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în 
RPV pentru care se solicită sprijinul financiar;

■ original şi copie a poliţei de asigurare.

sursa de informare:
Ordinul ministrului nr. 756/2008
Atenţie! Sprijinul poate fi acordat numai dacă, 

societatea de asigurare, prin plăţile din asigurarea în 

cauză, nu îi despăgubesc pe producători, în proporţie 
de peste 100% din pierderea suferită.

Valoarea sprijinului financiar este:
■ de 80% din costul primelor de asigurare plătite 

de către producători pentru a se asigura împotriva 
pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte 
adverse asimilabile dezastrelor naturale;

■ de 50% din costul primelor de asigurare plătite de 
către producători pentru a se asigura împotriva:

- pierderilor cauzate fenomenelor climatice cu efecte 
adverse asimilabile dezastrelor naturale şi împotriva altor 
pierderi cauzate de alte fenomene climatice;

- pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de 
infestări cu dăunători.

Suma acordată ca despăgubire reprezintă 50-80% din 
valoarea primei de asigurare

Cine beneficiază?
Producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice/

juridice care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri 
de struguri pentru vin

Condiţii de eligibilitate:
■ să exploataţi o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă 

de vie cu struguri pentru vin de minim 0,1 ha;
■să fiţi înscris cu suprafaţa respectivă în Registrul 

plantaţiilor viticole (RPV);
■ să încheiaţi cu un asigurator o poliţă de asigurare a 

recoltei, în care să fie menţionate cel puţin următoarele: 
cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafaţa 
aferentă, localizarea acesteia şi valoarea primei de 
asigurare.

Sursa :  MINISTERUL AGRICULTURII  ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE

(www.madr.ro)

Ce sprijin primiţi dacă vă asiguraţi recolta de 
struguri pentru vin?

Vrei să beneficiezi de ajutor pentru perioada 
2011 – 2013 prin Programul naţional apicol?Cine beneficiază de acest ajutor?

Întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară 
activitate în domeniul producţiei primare agricole, 
definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimu-
larea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii.

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti ?
Să exploatezi terenuri agricole în calitate de propri-

etari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori 
în cazul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau alte 
asemenea, pentru următoarele categorii: culturi în teren 
arabil, anuale şi perene, plantaţii de pomi şi arbuşti 
fructiferi, hamei vie cu excepţia soiurilor de struguri 
de vin care beneficiază de sprijin conf. OM.A.D.R. nr. 
756/2008 şi au încheiat poliţe de asigurare cu societăţi 
de asigurare–reasigurare;

Să creşti şi să exploatezi animale, păsări şi /albine 
înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor şi care 
au încheiat poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare 
– reasigurare.

Cum trebuie să procedezi?
Depui cererea de solicitarea ajutorului la centrele 

judeţene A.P.I.A. însoţită de următoarele documente:
- Centralizatoarele poliţelor de asigurare conf. 

anexelor 2a şi 2b pentru culturile agricole şi /sau anexele 
2c şi 2d pentru sectorul zootehnic;

-Dovadă cont trezorerie;
- Dovadă pe propria răspundere cu privire la 

încadrarea în una dintre categoriile; microîntreprindere 
sau întreprindere mică ori mijlocie;

- Certificatul de înregistrare cu numărul de ordine 
din Registrul comerţului şi codul unic;

-Poliţele de asigurare încheiate ;
-Documentul din care să reiasă obiectul de 

activitate;
- Dovada plăţii poliţelor de asigurare.

În ce constă ajutorul ?
Plata primelor de asigurare aferente poliţelor de 

asigurare-reasigurare, după cum urmează:

a) 70 % din prima de asigurare pentru poliţele care 
prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene 
meteorologice nefavorabile care pot fi assimilate 
dezastrelor naturale, precum îngheţul grindina, poleiul, 
ploaia sau

b) 50% din prima de asigurare pentru poliţele care 
prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele 
prevăzute la litera a), precum şi a altor pierderi cauzate 
de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pier-
derilor cauzate de boli ale animalelor/plantelor sau de 
infestări parazitare.

IMPortant!
Cererea de solicitare a ajutorului pentru plata 

primelor de asigurare pentru culturile agricole va fi 
însoţită de copia cererii unice de plată pe suprafaţă 
pentru anul respectiv, înregistrată la APIA, iar pentru 
sectorul zootehnic este însoţită de copia documentului 
care atestă înscrierea animalelor în Registrul naţional 
al exploataţiilor

Perioadele de depunere a cererilor sunt:
a) până la data de 31 mai inclusiv, pentru poliţele de 

asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigura-
re pentru culturile înfiinţate în toamna anului precedent 
şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

b) până la data de 31 octombrie inclusiv, pentru 
poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigu-
rare-reasigurare pentru culturile înfiinţate în primăvara 
anului în curs, plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi, de 
hamei si de vii, cu excepţia soiurilor de struguri pentru 
vin care beneficiază de sprijin cf. OM nr. 756/2008, şi 
pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

c) până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru 
animale, păsări si/sau familii de albine, pentru poliţele 
de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-re-
asigurare în al doilea semestru al anului precedent si 
pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

d) până la data de 31 iulie inclusiv, pentru animale, 
păsări si/sau familii de albine, pentru poliţele de asi-
gurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare 
în primul semestru al anului în curs si pentru care s-a 
plătit contravaloarea acestora.
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1.HOTĂRÂRE  privind aprobarea unei documentaţii 
tehnico-economice pentru obiectivul ”Racordare la 
reţeaua de alimentare cu apă a blocurilor de locuinţe 
din oraşul Turceni (18 scări)”

2. HOTĂRÂRE privind studiul de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
”Construire parcări şi trotuare zona nord blocuri”

3. HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui tractor 
de gazon

- se aprobă achiziţi-
onarea unui tractor de 
gazon , pentru serviciul 
de administrare a do-
meniului public şi privat 
al oraşului Turceni , 
judeţul Gorj

4. HOTĂRÂRE pri-
vind aprobarea dării în 
folosinţă gratuită a unui 
imobil 

- se aprobă atribuirea 
în folosinţă gratuită , 
p entr u  dobândire a 
personalităţii juridice 
de către ”Sindicatul 
Salariaţilor din Primăria 
Turceni ” a unui spaţiu , în suprafaţă de 29 mp , care 
aparţine domeniului public al oraşului Turceni , situat 
în incinta Primăriei oraşului Turceni , Str. Muncii nr. 12 
, judeţul Gorj , pentru o perioadă de 2 ani .

5.HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a calităţii 
de consilier pentru trei membri ai Consiliului Local 
Turceni 

- Consiliul local Turceni , judeţul Gorj ia act de înce-
tarea de drept a calităţii de consilier local , prin demisie 
, a domnilor consilieri Negrilă Constantin , Cîrticioiu 
Stan şi Munteanu Gheorghe .

- Consiliul local Turceni , judeţul Gorj , declară vacan-
te locurile domnilor consilieri locali Negrilă Constantin, 
Cîrticioiu Stan şi Munteanu Gheorghe.

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de 
atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei 
de administrator de imobile în oraşul Turceni

7. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărarii 
Consiliului local Turceni nr. 1/2008

privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de 
consilieri în Consiliul Local al oraşului Turceni 

- Hotărârea Consiliului local Turceni nr. 1/2008 
privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de 
consilieri în Consiliul Local al oraşului Turceni , se 
modifică după cum urmează :

-  Art. unic. Se alege pe întrega durată a man-
datului Consiliului local al oraşului Turceni , comisia 
de validare a mandatelor consilierilor , în următoarea 
componenţă :

1. M ă n o i u 
Octavian  – Preşedinte 

2. R î p e ş i  Io n                 
-  Secretar 

3. T r ă i s t a r u 
Sabin          - Membru 

8 .  H O T Ă R Â R E 
pr iv ind apl icarea  la 
Programul Operaţional 
Dezvoltarea Resurselor 
Umane , Axa prioritară 
2 – Corelarea învăţării 
pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii , Domeniul 
Major de Intervenţie 2.2 
– Prevenirea şi corectarea 
părăsirii timpurii a şcolii

9. HOTĂRÂRE privind completarea Programului 
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2011

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării fondului 
de rezervă bugetară pe anul 2011

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării 
destinatiei şi concesionării prin licitaţie publică a a două 
imobile , proprietate publică a oraşului Turceni , judeţul 
Gorj , şi în administrarea Consiliului Local Turceni 

12. HOTĂRÂRE privind validarea a trei mandate de 
consilier local în Consiliul local al oraşului Turceni    

-  Se validează mandatul de consilier local în 
Consiliul local al oraşului Turceni , judeţul Gorj , al 
doamnei consilier Braia Gabriela. 

- Se validează mandatul de consilier local în 
Consiliul local al oraşului Turceni , judeţul Gorj , al 
domnului consilier Giumanca Viorel. 

-  Se validează mandatul de consilier local în 
Consiliul local al oraşului Turceni , judeţul Gorj , al 
domnului consilier Ionaşcu Dumitru. 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în propri-
etatea publică a oraşului şi în administrarea Consiliului 
local a unui teren şi darea în administrare a acestuia 
Consiliului Judeţean Gorj 

HotărÂrI – Consiliul local al oraşului turceni

LISTĂ
consilieri locali

Gîlceavă Dumitru PNL-0747087797
Mănoiu Octavian PNL-0745300572

Dinu Ion PNL – 0748284956
Braia Gabriela PNL- 0748284955

Ionaşcu Dumitru PNL– 0748284953
Giumancă Viorel PNL – 0748284954
Trăistaru Sabin PNL – 0745300583
Dumitraşcu Ion PSD – 0745594491
Sfîrlogea Maria PSD- 0756055353
Nicolae Floarea PC – 0768109280
Iovan Eugen PD-L – 0745300576

Cornescu Doru PD-L -0745300580
Rîpeş Ion PD-L – 0745300585

Urezeanu Grigore PD-L - 0745300586
Biriboiu Ion PD-L – 0744142555

ANUNŢ
Pentru a putea beneficia de prevederile L76/2002

(legea şomajului), absolvenții instituțiilor de
învățământ, în vârstă de minimum 16 ani  au
obligația de a se înregistra la agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă în termen
 de 60 de zile de la absolvire.

Acte necesare: 
BULETIN DE IDENTITATE- Original şi copie

ACTELE DE STUDII SAU CALIFICARE- 
Original şi copie

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ 
CU MENȚIUNEA „ APT DE MUNCĂ”

DOSAR CU ŞINĂ

telefoane utIle
sPItal  -   0253.335.034 / 0253.335.035

PrIMărIe – 0253.335.024 / 0253.335.026
PolIȚIe  - 0253.335.007

PolIȚIa CoMunItară – 0756.055.346
CeZ DeranJaMente  - 0251.929

 DIstrIGaZ  - 0253.335.660
 salVare – 112

PoMPIerI – 0253.334.212
 aMBaVI – 0253.334.522

terMoCentrala – 0253.335.045
telefon roBot taXe ŞI IMPoZIte 

0253.334.326 – număr nou unde cetățenii înbaza 
introducerii C.n.P.-ului se pot informa

asupra taxelor şi impozitelor.
BIroul stare CIVIlă - feţeanu Vergilia

0756.055.349

Primăria Oraşului Turceni şi 
Consiliul Local Turceni vă invită să 
participaţi la sondajele de opinie de 
pe site-ul Primăriei www.turceni.ro 

(sondajul este afişat în partea dreaptă, 
pe pagina web)! 

Fiecare locuitor din oraşul Turceni şi 
satele aparţinătoare, poate să-şi facă 

cunoscute opiniile,  să adreseze 
propuneri către Primărie, să sesizeze 
diferite probleme, să vină cu idei şi 

sugestii! 

Sondajele de opinie se 
realizează lunar. 

www.turceni.ro

IMPortant!

Pe site-ul Primăriei www.turceni.ro 
este postată, spre consultare publică, 
“Strategia de dezvoltare durabilă a 

oraşului Turceni”. 
Puteţi trasmite opinia dumnea-

voastră la Registratura Primăriei, prin 
e-mail la adresa 

primaria_t@yahoo.com.

De reţinut...
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Biserica noastră îi sărbătoreşte 
împreună pe data de 29 iunie, zi în care 
au fost martirizaţi (anul 67).

Au fost supranumiţi: „Apostolul 
celor tăiaţi-împrejur<nn.evreilor>”(Sf. 
Petru) şi „Apostolul neamurilor<nn.
păgânilor>”(Sf. Pavel). 

 
sf. Petru
Numele său evreiesc era Simon însă 

Iisus l-a schimbat în Petru sau Chefa 
(Piatră).

Era de neam iudeu, s-a născut în 
Galileea în anul 10 î.Hr.

Petru este fratele Sf. Apostol Andrei 
–cel care a adus creştinismul în ţara 
noastră.

Avea meseria de pescar şi era 
căsătorit.

Înainte de a deveni Apostol al lui 
Iisus şi-a făcut ucenicia la  Sf. Ioan 
Botezătorul.

După o minune înfăptuită de Iisus 
pe când pescuia, Petru este chemat să 
devină „pescar de oameni”.

Pr. Dr. Ioan Mircea îl descrie ca 
fiind: entuziast, tare în credinţă, dar 
greoi la înţelegere şi îndoielnic. I se dă 
de către ceilalţi întâietate de vârstă.

În ultima parte a vieţii a trăit la 
Roma unde a şi fost crucificat cu capul 
în jos pe data de 29 iunie 67. De la Sf. 
Petru ni s-au păstrat în cartea Faptele 
Apostolilor 8 cuvântări precum şi 2 
epistole care îi poartă numele.

 
 sf. Pavel
Deşi nu a făcut parte dintre cei 12, 

este considerat cel mai mare propo-
văduitor al învăţăturii lui Hristos. S-a 
născut între anii 1-5 d.Hr. în Tars din-
tr-o familie de iudei de vază. Deşi făcea 
parte din seminţia lui Beniamin şi era 
fariseu, era cetăţean roman. Numele 

său evreiesc este Saul (furtună).
Studiază la şcoala marelui învăţat 

Gamaliel, devenind zelos păzitor 
al legii şi aprig prigonitor al creş-
tinilor. Participă chiar la uciderea 
Arhidiaconului Ştefan, păzind hainele 
ucigaşilor.

Devine creştin pe când mergea la  
Damasc pentru a-i prigoni pe creştini, 
când i se arată Iisus şi îl întreabă: 
„Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?” 
.Episcopul Damascului, Anania,  îl bo-
tează în anul 34-35 şi îi este schimbat 
numele în –Pavel (linişte/odihnă). Tot 
acum îşi recapătă vederea pe care şi-o 
pierduse în urma revelaţiei. Pentru a fi 
salvat de la moarte, creştinii îl coboară 
cu un coş peste zidul cetăţii.

Datorită credinţei sale şi zelului 
arătat în răspândirea creştinismului, 
este închis de 3 ori:

>59-61 în Cezareea

>61-63 în Roma
>66-67 tot în Roma
Este decapitat (pentru că era ce-

tăţean roman) pe muntele Vatican 
în aceeaşi zi cu Sf.Petru, în timpul 
împăratului Nero. A scris 14 epistole 
iar ultima<scrisă în 66 la Roma> este 
considerată testamentul său spiritual 
(II Timotei).

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel ne 
sunt exemple vii de adevărată viaţă 
creştină şi de dăruire pentru răspân-
direa credinţei celei adevărate.

 
„Cei ce sunteti între Apostoli mai 

întâi pe scaun
şezători şi lumii învăţători
Stăpânului tuturor rugaţi-vă pace 

lumii să dăruiască
şi sufletelor noastre mare milă.”

                     Preot, Bondoc Iustin

CYMK

sfinţii apostoli petru şi pavel

Cartea 
lunII

ruina
A mai trecut 

o iarnă fără nea,/ 
A mai trecut o 
vară fără soare,

Tiptil mă trec 
şi eu, deşi n-aş 
vrea,/ Dispar ca 
un izvor pierdut 
în mare.

Nu mă-ntre-
ba de ce-n ruină 
zac,/Nu-mi spu-
ne: vai, ce rău 
îmi pare,

C ă c i  ş i - o 
ruină bine de-o 
îmbrac/ Îşi află 
peste  veacuri 
căutare.

p o e z i e 
d e  M i h a i l 
Mataringa

Basmul, numit şi poveste  este alături de povestire, snoavă şi legendă, 
una dintre cele mai vechi specii ale literaturii orale, semnalată încă 
din antichitate, răspândită într-un număr enorm de variante la toate 
popoarele.

Basmul induce şi ideea de lume repetabilă, existentă în tipare arhaice, 
atemporale, încă de la începutul începuturilor. Unele gesturi sunt magice, 
cum ar fi scuipatul de trei ori în urmă; la fel, petele de sânge de pe batistă 
pot arăta că fratele de cruce este mort. Plantele pot adăposti copii: un 
dafin are în el o fată care iese doar noaptea pentru a culege flori. Zmeii sau 
balaurii aleargă după carne de om sau o miros de departe când se întorc 
acasă şi aruncă buzduganul de la distanţă. Unele pedepse sunt de certă 

BasMele, lumea 
magică a imaginaţiei

inspiraţie arhaică, din comunităţile primitive. 
Cu timpul, însă, mitul a pierdut importanţa pe care o avea prin de-

gradarea sacrului şi transformarea lui în profan, zeii şi eroii mitici fiind 
înlocuiţi cu personaje umane, cu puteri însă supranaturale, în basmul 
fantastic, sau cu personaje comune, în cel nuvelistic.

 ” Basmele de pe Tigru si Eufrat”, “Basmele  spaniole”, “Basmele ruseşti”, 
“Poveştile Fraţilor Grimm”, cărţile pe care Biblioteca Publică Orăşenească 
vi le recomandă pentru luna iunie atât celor mici cât celor mari, părinţi 
sau bunici, ne introduc în lumea magică a djinnilor, ifriţilor şi a dev -ilor. 
Locuri îndepărtate şi obiceiuri specifice zonei, oameni buni, dar şi haini la 
inimă, cu aventuri pe măsură, asemănătoare celor din basmele spaţiului 
românesc ce ne-au incintat copilăria. Alături de bine-cunoscutele basme 
Albă-ca-Zăpada, Cenuşareasa, Hansel şi Gretel, Muzicanţii din Bremen, 
Frumoasa din pădurea adormită, Croitoraşul cel viteaz, veţi găsi în 
paginile acestor cărţi poveşti precum “Pescarul şi nevasta lui”, “Cele trei 
torcătoare”, “Masa, măgarul şi toiagul fermecat” ori “Stima lacului”, mai 
puţin cunoscute, dar la fel de pline de viaţă ca atunci când au fost scrise 
de Fraţii Grimm.

Facem cunoştinţă cu Hasan prostănacul peste care dă norocul, cu 
dev -ul Of care poate îndeplini orice dorinţă, cu voinicul Chosroe care 
a ţinut piept celor şapte uriaşi, cu bătrâna vânzătoare de ouă cu suflet de 
aur, cu peştele care râde... De ce? Răspunsul îl veţi afla citind toate aceste 
frumose basme. 

„ În vremurile de demult trăia un pescar care se ducea zilnic la râu, de 
unde pescuia peştele cu care îşi ducea traiul. Într-o zi, pescarul îşi aruncă 
năvodul aşa cum făcea de fiecare dată când ajungea la marginea râului. 
Aşteptă un timp apoi îl trase la mal. Nu mică îi fu dezamăgirea când află 
printre iţele încurcate ale năvodului un singur peştişor pricăjit. Acesta prinse 
a-l ruga fierbinte să-i dea drumul în apă, căci este de fapt o sirenă care îi 
va îndeplini toate poruncile, oricare ar fi acestea. Pescarul, vrăjit de această 
propunere, îi dădu de îndată drumul în apa râului. Peştişorul îi spuse că îi 
îndeplineşte orice dorinţă aşa cum îi promisese, cu condiţia să-i dea îndoit 
vecinului său acelaşi lucru. Pescarul se învoi.......

Şi odată cu prima dorinţă în curtea pescarului a apărut un castel de-ţi 
lua ochii, dar în curtea vecinului erau două .....cu cea doua dorinţă în curtea 
pescarului a apărut o grămadă mare de bani dar în curtea vecinului două 
grămezi............ce altă dorinţă şi-a pus pescarul nostru?...... nu vă rămâne 
decât să aflaţi citind povestea!!!!!” 

Bibliotecar, Nicoleta Bădoiu                    


