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Vine toamna iar pregătirile pentru noul an 
școlar sunt în curs de finalizare. Cea mai mare 
parte a unităților de învățământ din orașul 
Turceni și satele aparţinătoare  sunt pregătite 
să-și primească elevii, odată cu începerea 
noului an școlar. Primăria Orașului Turceni a 
realizat lucrări de reparaţii și întreţinere în toate 
unităţile de învăţământ din localitate. Pentru 
acest an, Primăria a alocat de la bugetul local 
banii necesari realizării următoarelor categorii 
de lucrări: reparaţii curente grupuri sanitare, 
instalaţii sanitare, instalaţii electrice, instalaţii de 
încălzire, revizii centrale termice, reparaţii tâm-
plărie exterioară - ferestre (geamuri termopan, 
feronerie). De asemenea, ne-am asigurat că nu 
vor exista probleme în ceea ce privește  starea 
unităţilor de învăţământ înaintea începerii nou-
lui an școlar. În acest sens, de-a lungul întregului 
an s-au realizat:  reparaţii la tâmplăria interioară 
- uși (feronerie, foi de uși), igienizare (zugrăveli 
lavabile), săli de clasă, holuri, laboratoare, 
grupuri sanitare, reparaţii parchet (înlocuiri, 
rașchetat, paluxat, lăcuit), reparaţii terase (termo 
și hidroizolaţie), reparaţii acoperișuri (șarpante, 

învelitoare, jgheaburi, burlane), asfaltare curţi. 
Printre ultimile lucrări efectuate enumerăm:  
reparaţia grupurilor sanitare la Şcoala Strâmba-
Jiu (unde s-au efectuat de asemenea lucrări de 
vidanjare a acestor grupuri sanitare), repararea 
acoperișului de la Şcoala Strâmba Jiu, servicii de 
vidanjare fose septice pentru școlile din orașul 
Turceni, reparaţii interioare realizate la școlile 
din Turceni, achiziția a 150 de bucăți mobilier 
școlar necesare desfășurării activității didactice 
pentru ciclul primar. Toate aceste proiecte au 
fost finanţate de către Consiliul Local Turceni.

Tot în această perioadă s-a lucrat la asfaltarea 
parcării de la Staţia de salvare și alee intrare 
urgenţe la Spitalul Orășenesc Turceni, proiect 
finanţat de către orașul Turceni. S-au finalizat 
lucrările de  extindere a parcării de la piaţă – 
lângă BRD. În prezent lucrăm la construirea 
gurilor de scurgere străzi în orașul Turceni. 

Se apropie iarna și cu toţii cunoaștem 
necesitatea reabilitării termice a blocurilor de 
locuinţe. În acest sens, am finalizat lucrările de 
hidroizolaţie la Bl. G27, sc 1, proiect finanţat de 
orașul Turceni. Reabilitarea termică a blocului 
va reduce facturile de întreţinere a locatarilor, 
pe perioada iernii, cu până la 40%.

E important să privim spre viitor și să inves-
tim în el. În acest sens, ne referim și la tinerii 
din localitatea Turceni, care în ultima perioadă 
de timp s-au implicat în numeroase proiecte, 
atât pentru protecţia mediului înconjurător, cât 
și pentru o viaţă activă în comunitate. Dintre 

acestea doresc să amintesc de Parteneriatul 
școlar bilateral Comenius “Green Reporters” 
(Reporteri verzi), realizat de Liceul Tehnologic 
Turceni în colaborare cu instituția școlară din 
Turcia, Adıyaman Fen Lisesi din Adıyaman în 
vederea protejării mediului înconjurător, dar 
și de proiectul “Ce faci acum contează!”, care 
constă în responsabilizarea tinerilor pentru 
ca aceștia să se implice mai mult și cu efecte 
benefice în viaţa comunităţii în care trăiesc și a 
societăţii în general. 

Odată cu venirea toamnei, avem de organizat 
un eveniment deosebit și de suflet pentru noi, 
sărbătorirea “Zilei Vârstnicilor”. Ziua de 1 
octombrie este o zi specială pentru cei trecuţi 
de prima tinereţe, părinţii, bunicii noștri, pe 
care îi invităm cu această ocazie să participe la 
manifestare. 

Am stabilit un grafic de întâlniri cu locuitorii 
din orașul Turceni și satele aparţinătoare, în 
vederea identificării și soluţionării cât mai mul-
tor probleme ale comunităţii. Suntem convinși 
că mulţi dintre dvs. sunteţi direct interesaţi să 
vă implicaţi în proiectele pe care le desfășoară 
orașul nostru și sperăm ca toate problemele și 
sesizările să se încheie cu bine.   

administraţie

AGENDA PRIMĂRIEI
de Dumitru Gîlceavă,

Primarul Oraşului Turceni

Graficul de întâlniri ale domnului Primar Gîlceav  Dumitru cu cet enii ora ului Turceni i 
satelor apar in toare, în vederea identific rii i solu ion rii diverselor probleme ale comunit ii. 
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Data 26 septembrie 3 octombrie 31 octombrie 10 septembrie 17 octombrie 24 octombrie 
Orele 18°° 18°° 18°° 18°° 18°° 18°° 

 
 
 
 
                                                             Primar, 

Ec. Gilceava Dumitru 
 

ANUNŢ - MoNogrAfiA 
orAşUlUi TUrceNi

    Conform HCL nr 115 din 2013, toţi locuitorii 
oraşului Turceni au obligaţia de a-şi întreţine 
domeniul public din faţa proprietăţii sau de a plăti o 
taxă pentru unele activităţi de gospodărire a acestuia. 
Această măsură a fost implementată cu succes în zona 
rurală, fapt dovedit de aspectul oraşului nostru şi de 
situarea printre cele mai curate oraşe ale judeţului 
Gorj.
    Datorită lipsei fondurilor pentru această activitate, 
zona urbană va fi în curând lipsită de prestaţia 
Serviciului Public în ceea ce priveşte îngrijirea, 
curăţirea şi udarea plantelor decorative şi întreţinerea 
spaţiilor verzi din jurul blocurilor de locuinţe.
    În acest sens, activitatea devine obligatorie tuturor 
locuitorilor din oraşul nostru, indiferent de zona în 
care îşi au domiciliul, fiecare având aceleaşi drepturi 

şi plătind aceleaşi taxe pentru activităţile neprestate în 
zona de habitat, menţionate în hotărârea Consiliului 
Local. 
    În concluzie, s-a luat hotărârea ca şi locuitorii din 
zona urbană (blocuri) să dea dovadă de acelaşi simţ 
şi responsabilitate în păstrarea curăţeniei şi îngrijirea 
spaţiilor verzi, a florilor şi arbuştilor ornamentali 
din vecinătatea blocurilor de locuinţe unde îşi au 
domiciliul.

 Monografia oraşului Turceni 
reprezintă un document de mare 
valoare pentru oraşul nostru, o istorie 
scrisă a trecutului şi prezentului, 
foarte importantă şi necesară pentru 
generaţia noastră şi cele ce vor urma. 
În acest moment, proiectul este 
în stadiul de documentare. Astfel, 
ne este de mare ajutor contribuţia 
dumneavoastră, pentru o prezentare 
cât mai exactă şi completă a localităţii. 
Persoanele care deţin informaţii 
importante, obiecte de cult vechi, 
care pot fi menţionate sau prezentate 
în această lucrare, sunt rugate să 
contacteze Primaria oraşului Turceni, 
de luni până vineri, în intervalul orar 
09.00 - 15.00.
Persoană de contact :
Cilibiu Aurelian, 
0758090247, 
cilibiur@yahoo.com
primaria_t@yahoo.com

În tr eţiner e a 
d om eniului public
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 Ajutorul de minimis 
reprezintă un ajutor de stat având 
ca obiectiv acordarea de ajutoare de 
minimis pentru investiţiile realizate 
de întreprinderile mici şi mijlocii, 
denumite în continuare IMM-uri, 
care îşi desfăşoară activitatea în 
toate sectoarele de activitate, cu 
anumite excepţii.

 Ajutorul de minimis se acordă 
IMM-urilor, sub formă de sume 
nerambursabile, în procent de 100% din 
valoarea totală a cheltuielilor eligibile 
aprobate spre finanţare, în limita 
echivalentului în lei a valorii maxime de 
200.000 euro, respectiv 100.000 euro în 
cazul întreprinderilor care desfăşoară 
activitate în domeniul transportului rutier, 
pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.
 Beneficiarii ajutorului de minimis 
sunt întreprinderile care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt înregistrate potrivit prevederilor 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi ale Legii 
nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, cu modificările 
şi completările ulterioare, sunt încadrate 
în categoria întreprinderilor mici şi 
mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi au sediul şi îşi desfăşoară 
activitatea în România;
b) desfăşoară activitate economică;
c) nu au primit ajutoare de minimis pe 
o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi 
(anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori) 
sau, dacă au primit ajutoare de minimis 
în această perioadă, acestea cumulate 
nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 
200.000 euro, respectiv a 100.000 euro 
în cazul întreprinderilor care desfăşoară 
activitate în domeniul transportului rutier, 
indiferent de sursa de finanţare;
d) prezintă un plan de investiţii pentru 
care se solicită finanţarea, cu evidenţierea 
cheltuielilor eligibile;
e) prezintă un studiu tehnico-economic 
din care rezultă viabilitatea proiectului 
de investiţii şi eficienţa economică a 
întreprinderii solicitante în următorii 3 
ani de la finalizarea investiţiei;
f ) prezintă un angajament ferm 

privind menţinerea locurilor de muncă 
existente la data înregistrării Cererii 
de acord pentru finanţare, precum şi 
crearea până la finalizarea investiţiei şi 
menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 
ani de la finalizarea investiţiei, a:
1) cinci locuri de muncă, din care cel puţin 
două locuri de muncă pentru persoane 
care nu au avut contract individual de 
muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui 
ajutor de minimis de până la 100.000 euro, 
inclusiv;
2) şapte locuri de muncă, din care cel puţin 
trei locuri de muncă pentru persoane care 
nu au avut contract individual de muncă 
în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor 
de minimis de la 100.000 euro până la 
200.000 euro, inclusiv;
g) nu înregistrează debite restante la 
bugetele componente ale bugetului general 
consolidat;
h) nu se află în procedură de executare 
silită, insolvenţă, faliment, reorganizare 
judiciară, dizolvare, închidere 
operaţională, lichidare;
i) nu intră în categoria “întreprinderilor 
în dificultate” potrivit prevederilor Cap. 2 
secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei 
Europene - Linii directoare comunitare 
privind ajutorul de stat pentru salvarea 
şi restructurarea firmelor în dificultate, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria nr. C 244 din 1 octombrie 
2004;
j) nu au fost emise împotriva lor decizii 
de recuperare a unui ajutor de stat sau, 
în cazul în care asemenea decizii au fost 
emise, acestea au fost executate.
 Prezenta schemă de ajutor de 
minimis se aplică de la data deschiderii 
sesiunii până la 30 iunie 2014, cu 
posibilitatea prelungirii, pentru emiterea 
acordurilor pentru finanţare, în limita 
bugetului alocat pentru aceasta.
 (2) Plata ajutorului de minimis se 
efectuează până la 31 decembrie 2016, în 
limita bugetului anual alocat schemei.
(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de 
minimis este de 400 milioane lei, respectiv 
echivalentul a aproximativ 100 milioane 
euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea 
de acorduri pentru finanţare, pentru 
perioada 2013-2014;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului 
de minimis, pentru perioada 2014-2016.

(4) Numărul estimat de IMM-uri 
beneficiare de ajutor de minimis este 
1.000.
(5) În cazul în care legislaţia Uniunii 
Europene în domeniul acordării 
ajutoarelor de minimis se modifică, 
prevederile prezentei scheme de ajutor de 
stat vor fi modificate corespunzător.

Cheltuieli eligibile
1. Sunt considerate cheltuieli eligibile, 
cheltuielile legate de investiţiile în active 
corporale referitoare la:

a) realizarea de construcţii noi cu scop 
industrial sau achiziţia de construcţii cu 
scop industrial, destinate desfăşurării 
activităţii pentru care s-a solicitat 
finanţare;
b) echipamente tehnologice - maşini, 
utilaje şi instalaţii de lucru;
c) aparate şi instalaţii de măsurare, control 
şi reglare;
d) mijloace de transport neînmatriculabile, 
pentru susţinerea activităţii 
întreprinderii;
e) echipamente IT.
2. Toate cheltuielile eligibile aferente 
investiţiei vor fi considerate fără TVA.
3. Pentru a fi considerate cheltuieli 
eligibile, activele corporale trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie exploatate exclusiv de 
întreprinderea beneficiară 
de ajutor de minimis în 
scopul
desfăşurării activităţii ce 
face obiectul finanţării;
b) să fie considerate active 
amortizabile, conform 
prevederilor legale în 
vigoare, pentru care nu 
se aplică amortizarea 
accelerată;
c) să fie achiziţionate 
în condiţii de piaţă, cu 
respectarea principiilor 
nediscriminării,
tratamentului egal, 
transparenţei, utilizării 
eficiente a fondurilor şi 
asumării răspunderii;
d) să nu fie achiziţionate 
în sistem de leasing;
e) să fie incluse în categoria 
activelor proprii şi să 
rămână în patrimoniul 
întreprinderii pentru 
minimum 3 ani de la data 
finalizării investiţiei.
4. Se iau în considerare 
cheltuielile aferente 

realizării unei construcţii cu scop 
industrial, doar în cazul în care aceasta se 
realizează cu o întreprindere autorizată în 
domeniu şi întreprinderea
beneficiară a proiectului face dovada la 
data depunerii Cererii de acord pentru 
finanţare, a îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la Cap. 3 pct. 1 subpct. 1.2 lit. l) 
din prezenta procedură.
5. Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile 
aferente construcţiilor cu scop industrial 
care fac obiectul ajutorului de minimis se 
determină pe baza standardelor de cost 

aferente acestei categorii de construcţii 
prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor 
publice şi al ministrului dezvoltării 
regionale şi turismului nr. 2748/2545/2010 
privind aprobarea standardelor de cost 
aferente categoriilor de construcţii care 
fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 1680/2008 pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind asigurarea dezvoltării economice 
durabile, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 În cazul în care valoarea 
construcţiei prezentată în proiectul de 
investiţii depăşeşte valoarea calculată 
conform standardelor de cost, diferenţa 
este considerată cheltuială neeligibilă.
6. Activele corporale prevăzute la pct. 1 
trebuie să fie noi, cu excepţia achiziţiei 
de construcţii cu scop industrial destinate 
desfăşurării activităţii pentru care s-a 
solicitat finanţare.
7. În cazul achiziţionării de construcţii cu 
scop industrial, la data înregistrării cererii 
de
acord pentru finanţare întreprinderea 
solicitantă de ajutor de minimis are 
obligaţia să prezinte un raport de evaluare 
întocmit de un expert evaluator autorizat 
de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, denumită în 
continuare A.N.E.V.A.R.
8. Valoarea cheltuielilor eligibile în cazul 
achiziţionării de construcţii cu scop 
industrial
nu poate depăşi valoarea prevăzută în 
grilele notariale valabile la data încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare.
9. Achiziţionarea de construcţii cu scop 
industrial este eligibilă în cazul în care 
întreprinderea solicitantă de ajutor de 
minimis face dovada achiziţionării de la un 
terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul 
să fie în măsură să îşi exercite controlul 
asupra vânzătorului sau viceversa şi a 
faptului că activul achiziţionat şi terenul 
aferent sunt libere de sarcini.

AjUTOARELE DE MINIMIS, 100% fINANŢARE NERAMBURSABILă

DE ULTIMă ORă! 
DESPRE AjUTOARELE 

DE MINIMIS:
 
 Ministerul Finanţelor 
Publice a anunţat modificarea datei 
de deschidere a primei sesiuni de 
depunere a Cererilor de Acord 
pentru finanţare în baza H.G. nr. 
274/2013 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de minimis pentru 
sprijinirea investiţiilor realizate de 
întreprinderile mici şi mijlocii.
 Prima sesiune de depunere 
se va derula în perioada 16.08.2013 
- 31.10.2013, în limita bugetului 
anual alocat schemei. Cererile de 

acord pentru finanţare, însoţite de 
documentele justificative, conform 
prevederilor H.G. nr.274/2013 se 
depun la Registratura generală 
a Ministerului Finanţelor Publice, 
str. Apolodor nr.17, sectorul 5, 
Bucureşti, menţionându-se pe 
plic: “Unitatea de implementare a 
schemei de ajutor de minimis”.
 Bugetul maxim al schemei 
de ajutor de minimis este de 400 
milioane lei. 
 Orice informaţii referitoare 
la schema de ajutor de minimis 
instituită prin H.G. nr.274/2013 
se pot obţine în urma transmiterii 
unei solicitări scrise pe adresa de 
e-mail: publicinfo@mfinante.ro.

ziua internațională a 
Persoanelor vârstnice

Primăria orașului turceni organizează ziua 
internațională a Persoanelor vârstnice în orașul 
turceni în data de 1 octombrie 2013, orele 18.00  

la Cantina 
liceului din turceni.

Înscrierile se fac pe baza copiei actului de 
identitate la secretariatul Primăriei oraşului 

turceni, până cel târziu miercuri, 25.09.2013.
       Pot participa persoanele cu vârsta minimă de 
65 de ani (împliniţi până la sfârşitul anului 2013).

       Persoanele peste 65 de ani şi cu un venit 
maxim de 800 de lei pe membru de familie care nu 

pot participa la masa festivă vor beneficia de un 
bon valoric de 30 de lei.

       invitaţia este valabilă pentru o singură 
persoană, respectiv persoana care s-a înscris pe 
listele de participanţi la eveniment. transportul 

nu este asigurat.

Persoanele care au nevoie de servicii de vidanjare 
pot contacta un utilaj la numărul de telefon: 

0766.875.457.

a început montarea 
bornelor pentru 

delimitarea 
tarlalelor agricole

 Primăria Oraşului 
Turceni a început montarea 
bornelor pentru delimitarea 
tarlalelor agricole din 
extravilanul oraşului. 
Distrugerea, mutarea 
sau orice prejudiciu 
adus domeniului public 
prin modificarea acestor 
însemne se pedepseşte 
conform Codului Penal Art. 
220, alin.2. Muncitorilor, 
agriculturilor sau 
fermierilor le este interzis 
să modifice amplasamentul 
acestora. 
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Planul  anual de furnizare  a Produselor alimentare Pentru cele mai defavorizate Persoane  Pead – 2013

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este instituţia publică 
responsabilă de implementarea Programului European de furnizare ajutoare 
Alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate din România (PEAD).

În cadrul  Planului anual de distribuţie pentru 2013, cuantumul total al resurselor 
financiare alocate statului român este de 55.880.716 Euro.

Pentru derularea corespunzătoare a acestui program, APIA a încheiat un Acord 
de colaborare cu Consiliul judeţean Gorj, în calitate de organism desemnat în gesti-
onarea  și distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate, 

în cadrul căruia au fost stabilite atât cantităţile de produse alimentare alocate cât și 
obligaţiile instituţiilor implicate în Program.

Listele persoanelor cele mai defavorizate de judeţ, beneficiare ale acestor ajutoare 
alimentare,  au fost întocmite de către instituţiile cu atribuţii  legale în acest sens, 
respectiv, Casa Judeţeană de Pensii Gorj, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de 
Muncă Gorj, Direcţia Generală Protecţia  Persoanelor cu Handicap Gorj, precum 
și de către cele 70 de primării organizate la nivel de judeţ.

Resursele financiare alocate judeţului sunt de 4.174.127,55 lei reprezentând 
contravaloarea produselor alimentare distribuite, la care se adaugă cheltuieli de 
transport până la depozitul Consiliului judeţean Gorj în valoare de 185,203.04 lei, 
suma de 1.046.239,34 lei reprezentând TVA aferent,  precum și suma de 166.965,10 
lei, respectiv 4% din valoarea produselor, pentru cheltuieli de depozitare, manipulare 
și transport a alimentelor către primării, în vederea distribuirii lor către beneficiarii 
finali. Atât valoarea TVA, cât și sumele aferente acţiunilor de gestionare, manipulare 
și transport sunt sume suportate de la bugetul statului român.

În urma centralizării acestor liste a rezultat un număr de 40.696 persoane eligibile 
pentru anul 2013 în cadrul  planului anual PEAD-2013.

În Turceni, numărul persoanelor care beneficiază de ajutoarele alimentare este 
de734 (șomeri, persoane cu handicap grav accentuat, pensionari cu pensia sub 400 
lei, persoanele care beneficiază de ajutor social / legea 416). În prezent, Primăria 
Orașului Turceni a  demarat distribuţia produselor alimentare care au ajuns la sediu: 
ulei, zahăr, roșii în suc propriu, făină. Acestea se dau la sediul Casei de Cultură, 
între orele 09:00 – 16:00,  restul produselor alimentare urmând să ajungă în lunile 
următoare (miere, mălai, paste făinoase, zacuscă) și distribuite imediat. 

CYMK

 Încălzirea globală este o realitate a zilelor 
noastre. Oamenii de ştiinţă au prevăzut pentru 
perioada care urmează schimbări ale climei care 
vor determina dispariţia multor specii şi reducerea 
diversităţii ecosistemelor.

 Factorii de decizie de la nivel mondial au 
stabilit  deja principalele orientări referitoare 
la încălzirea globală şi la posibila îmbunătăţire a 
acestei situaţii. Reducerea schimbărilor climei este 
o ţintă importantă în dezvoltarea durabilă. Multe 
ţări, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, urmăresc 
obţinerea unor tehnologii curate, mai puţin 
poluante. Politicile din domeniu includ reducerea 
emisiilor de gaze, creşterea utilizării energiei 
regenerabile şi sporirea eficienţei energetice. 
 În curriculum-ul din educaţia obligatorie 
sunt prevăzute teme referitoare la încălzirea 
globală şi energiile regenerabile dar identificarea 
problemei şi găsirea unei soluţii necesită acţiuni 
ale elevilor noştri. Reflectând la mediul industrial 
din jurul lor, elevii pot identifica soluţii posibile 
pentru îmbunătăţirea propriilor vieţi şi se implică 
într-un un demers constructiv pentru stimularea 
creativităţii, intereselor, cunoaşterii  şi reflecţiei. 
Una din soluţiile identificate de cadrele didactice 
în cooperare cu elevii este aceea de a edita o revistă 
în scopul prezentării rezultatelor cercetării lor.
Metodele care au rolul de a-i stimula pe elevi sunt 
o necesitate educaţională. Elevii învaţă să îşi asume 
responsabilităţi, să lucreze în echipă, să organizeze 
activităţi şi produse care necesită cunoştinţe multi-
curriculare. Utilizând metode interactive, studiul 
de caz, jocul de rol, brainstormingul, profesorii 
pot să determine un comportament responsabil 
pentru un mediu mai sigur. Toate acestea s-au 
concretizat în realizarea unui proiect european.
Parteneriatul şcolar bilateral Comenius “Green 
Reporters” (Reporteri verzi) este realizat de 
Liceul Tehnologic Turceni în colaborare cu o 
instituție şcolară din Turcia, Adıyaman Fen Lisesi 
din Adıyaman. Proiectul beneficiază de sprijinul 

financiar al Comisiei Europene prin Programul 
de Învatare pe tot Parcursul vieţii – Programul 
Sectorial Comenius. Proiectul va fi implementat 
pe o perioadă de 2 ani şcolari, 2012-2014.
 Proiectul implementat de Liceul 

T e h n o l o g i c 
Turceni are ca 
scop formarea 
competenţelor 
cognitive în 
d o m e n i u l 
p r o t e c ţ i e i 
mediului, dar 
şi a abilităţilor 
şi valorilor 
necesare pentru 
m a n i f e s t a r e a 
a t i t u d i n i l o r 
de cetăţean 
european.
Elevii, profesorii 
şi părinţii 
promovează o 
strategie pentru 

un mediu verde şi sigur prin:
- editarea unei reviste care să prezinte opiniile 
elevilor despre problemele de mediu susținând 
utilizarea limbilor străine;
- implicarea elevilor într-un proces constructiv 
care să implice analiza cazurilor identificate în 
mediul industrial din comunitate;
- dezvoltarea de cercetări în mediul industrial 
pentru identificarea de resurse eficiente pentru 
energia regenerabilă;
- identificarea de exemple de bună practică în 
mediul partenerilor lor;
- realizarea de resurse de e-learning despre 
probleme de mediu;
- implicarea elevilor în simulări şi joc de rol vizând 
variate aspecte ale responsabilităţii civice;
- stimularea responsabilităţilor de cetăţean activ 
referitor la problemele de mediu.
 Toate elementele de mediu sunt într-o 
strânsă conexiune cu  competenţele lingvistice, 
competenţa comunicativă fiind cea vizată în 
principal.
 Proiectul nostru are un impact multiplu 
asupra competenţelor elevilor. Implicarea în 
activităţi care demonstrează atitudini de cetăţeni 
responsabili militând pentru un mediu mai sigur, 
învăţarea limbilor străine şi utilizarea computerului 
pentru exprimarea creativităţii lor sunt extrem de 
valoroase şi o investiţie în viitorul elevilor noştri 
în context european.
 În luna mai elevii şi profesorii turci 
au participat la reuniunea de proiect organizată 
la Turceni de partenerii lor români. Poluarea a 
determinat probleme reale şi schimbarea climei 
iar activităţile derulate de elevi și profesori au fost 
centrate pe acest aspect. Dezvoltarea de atitudini 

responsabile a devenit o necesitate şi un posibil 
răspuns la viitoarele cerinţe ale societăţii.
 Oportunitatea schimbării de idei şi 
de materiale cu elevii din alte ţări europene este 
importantă pentru elevii  noştri deoarece ei pot 
să îşi îmbunătăţească competenţele lingvistice  
dar şi să se implice într-un demers proactiv în 
problemele de mediu. Utilizând diversele metode - 
studiu de caz, joc de rol, brainstorming, cercetare, 
vizite de studiu -, profesorii şi elevii sunt capabili 
să determine comportamente responsabile pentru 
un mediu mai sigur.
 
Î m b u n ă t ă ţ i r e a 
c o m p e t e n ţ e l o r 
e l e v i l o r , 
p r o m o v a r e a 
celor mai bune 
metode interactive 
de învăţare, 
situaţiile reale de 
comunicare au ca 
scop îmbunătăţirea 
procesului de 
învăţare, resursele 
în format electronic 
reprezentând o 
ţintă importantă 
a demersului 
grupului ţintă.
Participanţii – 22 elevi, 7 profesori şi echipa 
managerială - sunt activ implicaţi în producerea 
rezultatelor proiectului, acestea demonstrând 
interesul şi munca lor în cadrul proiectului.
 În cele ce urmează prezentăm câteva 
activităţi derulate în perioada reuniunii de proiect 
desfăşurate în România, reuniune în care s-au 
implicat activ elevii şi profesorii români şi turci 
dar şi echipa managerială a Liceului Tehnologic 
Turceni şi comunitatea locală reprezentată de 
dl. primar Gîlceavă Dumitru şi părinţii elevilor 
implicaţi în proiect.
 Vizita de documentare la Salina 
Râmnicu Vâlcea a fost centrată pe descoperirea 
a noi soluţii de amenajare a mediului și folosire 
a resurselor naturale în diverse scopuri. Salina 
Ocnele Mari se află în localitatea Ocnele Mari, 
situată în judeţul Vâlcea, în partea central-sudică 
a României, în zona Subcarpaţilor Vâlcii. Salina 
Ocnele Mari a fost amenajată pentru vizitare. 
Zona de vizitare se află la 225 de metri faţă de 
nivelul mării şi se întinde pe o suprafaţă de 10.000 
de metri pătraţi. Echipele de proiect au avut 
posibilitatea să analizeze posibilităţi de integrare 
a activităţilor umane într-un mediu mai puţin 
obişnuit cu influenţe pozitive asupra sănătăţii.
 Pentru identificarea unor zone 
geografice diferite şi analiza acestora, procesul de 
documentare a vizat Cazanele Dunării şi Porţile 
de Fier. Cazanele sunt un sector din defileul 

Dunării la trecerea prin Munţii Carpaţi având o 
lungime de circa 9 de km. Fluviul este mărginit de 
pereţi verticali, stâncoşi, având adâncimi maxime 
de circa 75 m. În sectorul Cazanelor viteza de 
scurgere a apei depăşeşte 5 m/s. Cazanele Mari 
au o lungime de aproximativ 4 km, încadrându-
se între masivele Ciucarul Mare (pe teritoriul 
României) şi Veliki Strbac (Serbia). Cazanele 
Dunării şi masivele Ciucărul Mare/Ciucarul Mic 
fac parte din Parcul Natural Porţile de Fier. 
 Energia hidraulică şi procesul de 
producere a acesteia au fost analizate în scopul 

identificării unor soluţii de protecţie a mediului, 
Centrala Porţile de Fier fiind cuprinsă în Planul 
Naţional de Acţiune în domeniul energiei din 
surse regenerabile. 
 Vizita de documentare la Centrala 
Energetică Oltenia – Sucursala Termocentrale 
Turceni a oferit posibilitatea studierii unor soluţii 
inovatoare de protecţie a mediului implementate 
de specialiştii centralei.
 Elevii şi profesorii din Turcia au 
pregătit un program cultural-artistic în care ne-
au prezentat tradiţiile şi obiceiurile din regiunea 
Adıyaman, urmând ca în luna octombrie 2013, 
elevii şi profesorii români să prezinte un program 
similar în Turcia în cadrul reuniunii de proiect 
organizată de partenerii turci.
 Reuniunea de proiect organizată de 
Liceul  Tehnologic Turceni a reprezentat o 
experienţă de neuitat pentru toţi participanţii. 
Acest proiect se doreşte începutul unui drum de 
succes în domeniul proiectelor si parteneriatelor 
europene implementate de cadrele didactice şi 
elevii Liceului Tehnologic Turceni.
 Această publicaţie reflectă numai 
punctul de vedere al autorului şi Comisia 
Eruopeană nu este responsabilă pentru eventuala 
utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Profesor coordonator 
Greculescu Aura Camelia, 
Liceul Tehnologic Turceni

”REPORTERI VERZI” ÎN ACŢIUNE - PARTENERIAT ŞCOLAR BILATERAL COMENIUS
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ştrandul din turCeni, loCul perfeCt de agrement pentru loCuitorii din turCeni

 “ C e  f a C i  a C u m  C o n t e a z ă ! ” ,  u n  p r o i e C t  C a r e  î n d e a m n ă  t i n e r i i 
s ă  d e v i n ă  p a r t i C i p a n ţ i  a C t i v i  î n  v i a ţ a  C o m u n i t ă ţ i i

2013 este Anul European al ce-
tăţenilor, prilej cu care Biroul de 
Informare al Parlamentului European 
în România, a iniţiat ediţia a-VI-a a 
Concursului naţional pentru liceeni 
EUROSCOLA.

Tema proiectului : DREPTURILE 
N O A S T R E  Î N  U N I U N E A 
E U R O P E A NĂ  –  C R E Ş T E R E A 
PARTICIPĂRII  CETĂŢENILOR 
L A  A L E G E R I L E  P E N T R U 
PARLAMENTUL EUROPEAN DIN 
MAI 2014.

Lansarea oficială a proiectului “Ce 
faci acum contează!”a avut loc pe 
data de 26 august 2013, la ora 12:00 

având drept locaţie Casa de Cultură 
a orașului Turceni. Invitaţi: Primarul 
orașului Turceni Gîlceavă Dumitru, 
Viceprimar Cilibiu Cristina, consilieri 
locali,  reprezentanţi ai agenţilor 
economici din zonă, părinţi, elevi, 
reprezentanţi mass-media.

Scopul proiectului constă în princi-
pal în responsabilizarea tinerilor pen-
tru ca aceștia să devină participanţi ac-
tivi la viaţa comunităţii în care trăiesc 
și a societăţii în general. Este necesară 
implicarea unui număr cât mai mare 
de participanţi direcţi și indirecţi în 
derularea proiectului, astfel încât cei 
cu drept de vot să înţeleagă faptul că 

fiecare își poatea duce propriul aport  
la susţinerea unor iniţiative românești 
la nivel European. Alte obiective ale 
proiectului: importanţa prezenţei la 
vot pentru alegerile europarlamentare 
din 2014, să promoveze și să încu-
rajeze tinerii care au capacitatea și 
abilitatea de inovare, creativitate, spirit 
antreprenorial.

Echipa de proiect este formată din 
24 elevi ai Liceului Tehnologic Turceni, 
coordonaţi de dir. adj. prof. Iliescu 
Georgeta și bibl. Vladu Margareta.

Colaboratori și parteneri:
-           Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Gorj;
-           Primăria și Consiliul Local 

al orașuluiTurceni;
-          Casa de Cultură a orașului 

Turceni;
-          Agenţii economici de pe raza 

orașului Turceni;
Perioada de desfășurare a proiectu-

lui: 19 august – 27 septembrie 2013;
În derularea proiectului suntem 

sprijiniţi financiar de Consiliul Local 
și Primăria Turceni și le mulţumim 
pentru aceasta. 

Dir. adj. prof. Iliescu Georgeta

CYMK

Ştrandul orașului Turceni este locul perfect pentru petrecerea sfârșitului de săptămână. 
Ştrandul se mândrește cu două bazine moderne, cu zone de agrement, cu un teren de sport 
multifuncţional, restaurant cu terasă și multe alte alternative de divertisment. Este un ștrand 
potrivit atât pentru ieșirile cu familia, cât și pentru distracţiile cu prietenii.  Intrarea costă 
10 lei pentru adulţi și 5 lei pentru copii. Acesta a fost amplasat la ieșirea din oraș pentru 
ca municipalitatea să poată organiza aici petreceri și discotecă în aer liber pentru tineri, 
fără să deranjeze restul locatarilor. Suprafaţa concesionată este de 8692 mp. 

„Cât a fost cald am mers împreună cu cei mici și au fost încântaţi. Apa curată, felul în 
care a fost amenajat, ne-a plăcut...„, a declarat Mariana T., 39 ani, Turceni. 

 Deși toamna se apropie cu pași repezi, tinerii preferă de multe ori să își petreacă 
timpul liber pe terasa amenajată în interiorul ștrandului. „Ne place să venim aici la resta-
urant. Ne strângem mai mulţi prieteni și mai facem câte-o ieșire. A fost o iniţiativă bună, 
cea cu ștrandul. E bine, că mai avem și noi ce au alţii, în orașe mai mari” (Ionuţ R., 21 ani, 
Turceni). 

„Acesta este doar începutul, pentru anul viitor avem în vedere numeroase activităţi 
recreative pentru tineri. Noua bază de agrement reprezintă o investiţie în viitor, cu astfel 
de proiecte, ca acesta, campusul școlar și multe altele pe care le avem în vedere, dorim să 
contribuim la dezvoltarea orașului Turceni și să ne aliniem la standardele europene.”,  a 
declarat Dumitru Gîlceavă, primarul orașului Turceni. 
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 Bătălia din Dealul Spirii de la Bucureşti - act 
eroic al pompierilor militari în apărarea revoluţiei de la 
1848 şi prima afirmare patriotică a calităţilor morale şi 
de luptă ale ostaşilor tinerei armate române moderne, 
constituită în urma Păcii de la Adrianopole din 1829. 
 Intrarea în Bucureşti a trupelor de invazie a 
prilejuit unităţilor române prezente în garnizoană - 
printre care şi Compania de Pompieri - unul dintre 
cele mai înălţătoare momente ale Revoluţiei române de 
la 1848: încleştarea din Dealul Spirii, devenită simbol 
al luptei pentru libertate şi independenţă naţională a 
poporului român.
 Comandantul Regimentului 2 Infanterie şi şeful 
garnizoanei Capitalei, colonelul Radu Golescu, primise 
ordin în ziua de 12 septembrie din partea Locotenenţei 
Domneşti să deplaseze în ziua următoare subunităţile 
în Dealul Spirii, pentru a participa la primirea unei 
coloane otomane formată din aproape 6.000 luptători 
şi comandată de Kerim Pasa, ce urma să preia cazarma 
din acea zonă. Însă lucrurile au luat cu totul alt curs. 
Printr-o coincidenţă, în aceeaşi zi de 13 septembrie, cu 
puţin timp înaintea sosirii trupelor otomane avusese 

loc înmânarea noilor drapele ale 
Regimentului 2 infanterie. Solemnitatea 
a influenţat moralul şi devotamentul 
ostaşilor, voinţa de a apăra demnitatea 
naţională.   
Aceeaşi stare de spirit îi caracteriza 
şi pe ostaşii Companiei de Pompieri 
comandaţi de căpitanul Pavel 
Zaganescu; aceştia voiau să 
meargă cu toţii la cazarma 
din Dealul Spirii, convinşi 
de iminenţa unui conflict 
armat cu otomanii. Soldaţii 
lăsaţi pentru paza cazărmii 
au cerut comandantului lor: 
“Luaţi-ne şi pe noi, nu ne 
lăsaţi în cazarmă, ca pe nişte 
nevrednici, căci dacă acolo, 
în Dealul Spirii, va fi vreun 
război, noi vrem să murim cu 
fraţii noştri.”
     Pompierii au dovedit 

pe timpul luptei din Dealul 
Spirii vitejie, curaj şi dibacie în rezolvarea 
situaţiilor de luptă, capacitate de rezistenţă şi 
spirit de sacrificiu în inegala confruntare cu 
trupele otomane covârşitoare.   
Primul Parlament al României, apreciind 
sacrificiul eroilor de la 13 septembrie, curajul 
şi patriotismul pompierilor militari, acorda în 
anul 1860 participanţilor la eroicul act pensii 
pe viaţă şi prima medalie românească: PRO VIRTUTE 
MILITARI. Iar în 1863, când oştirea română primea 
noile drapele, nu întâmplător domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza alegea pentru această festivitate data de 13 
septembrie.
 Din decembrie 2004, în România funcţionează 
un nou mecanism de gestionare a situaţiilor de urgenţă, 
în conformitate cu standardele impuse de integrarea 
în structurile NATO şi ale Uniunii Europene: a 
fost organizat şi funcţionează Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă. S-au creat cadrul 
legal şi mecanismele menite să asigure în mod unitar 
şi integrat apărarea vieţii cetăţenilor, a bunurilor şi a 

mediului împotriva efectelor negative ale incendiilor, 
inundaţiilor, accidentelor şi altor tipuri de calamităţi, pe 
timpul producerii unor situaţii de urgenţă.
 Alături de “clasicele” misiuni ale pompierilor - de 
intervenţie la stingerea incendiilor, la care s-au adaugat 
şi cele de acordare a primului-ajutor în accidente de 
circulaţie, prin serviciile medicale de urgenţă, reanimare 
şi descarcerare - serviciile profesioniste pentru situaţii 

de urgenţă de astăzi intervin şi la salvarea persoanelor 
şi limitarea pagubelor produse de inundaţii sau alte 
calamităţi, ca şi la decontaminări, accidente chimice, 
nucleare sau de altă natură. 
 La ceas aniversar urăm un LA MULŢI ANI, 
tuturor pompierilor români şi Dumnezeu să ne ajute 
în nobila misiune de prevenire şi gestionare a situaţiilor 
de urgenţă care pot pune în pericol viaţa şi integritatea 
bunurilor materiale sau factorilor de mediu. 
 

                                Ofiţer Informare şi Relaţii Publice
                         LT. Mihai Avramescu

2 0 1 3  –  1 6 5  d e  a n i  d e  l a  b ătă l i a  d i n  d e a lu l  S p i r i i  
SEMNIfICAŢIA ZILEI dE 13 SEPTEMBRIE

 În perioada 30.09.2013-04.10.2013, 
Inspectoratul de Poliţie al Jud. Gorj şi Poliţia oraşului 
Turceni,organizează Săptămâna prevenirii criminalităţii, 
ocazie cu care lucrătorii Poliţiei oraşului Turceni vor 
desfăşura o serie de activităţi structurate pe diverse 
domenii de prevenire.
   Astfel, pe data de 30.09.2013,domeniul 
de prevenire ales va fi prevenirea infracţiunilor de 
furt,prioritate naţională a Poliţiei Române.
 Pe parcursul zilei respective, vor fi distribuite 
pliante în locurile aglomerate din oraş şi va fi organizată 
o întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor publice 
locale, pensionari, factori poştali şi alte categorii 
de potenţiale victime ale infracţiunilor, în vederea 
prezentării legislaţiei şi pregătirii antiinfracţionale a 
acestor categorii de populaţie. Activităţile de prevenire 
vor continua în data de 01.10.2013, prioritatea zilei 
fiind prevenirea infracţiunilor comise cu violenţă,iar pe 
data de 02.10.2013,lucrătorii Poliţiei oraşului Turceni 
vor desfăşura activităţi de prevenire pe linia Prevenirii 
delicvenţei juvenile.
 Pe parcursul zilei va fi organizată la sediul 
Poliţiei oraşului Turceni între orele 10-12 “Ziua Porţilor 
Deschise”, unde vor fi invitate mai multe clase de elevi din 
cadrul Liceului Tehnologic Turceni şi vor fi prezentate 
birourile, dotarea logistică şi materială a Poliţiei, iar 
după orele 12:00, în cadrul Liceului Tehnologic Turceni, 
va fi organizată în cantina unităţii şcolare, o întâlnire cu 
profesori şi elevi, în vederea implicării active a acestora 
în prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile şi va 
fi prezentată tema Drepturile Copilului, fiind luate în 
discuţie problemele cu care se confruntă tinerii.
 Activităţi asemănătoare de prevenire vor 
fi desfăşurate şi pe data de 03.10.2013, când domeniul 
de prevenire ales va fi prevenirea victimizării minorilor, 
dar şi în data de 04.10.2013, zi în care domeniul de 
prevenire va fi siguranţa rutieră, iar cu această ocazie vor 
fi desfăşurate activităţi  de educaţie rutieră, în vederea 
prevenirii implicării elevilor în accidente rutiere, la 
Şcoala Generală nr. 1 Turceni şi la Şcoala Generală 
Strâmba-Jiu.
 Actvitatea de prevenire este o activitate 
deosebit de importantă a poliţiştilor, iar în continuare 
vă vom prezenta un caz concret în care victimă a 
infracţiunii a fost o bătrână din oraşul Turceni dar şi 
recomandări preventive pentru a evita să fiţi victime ale 
unor infracţiuni cu mod de operare asemănător.
 În ziua de 10.08.2013, orele 20:10,lucrătorii 
Poliţiei oraşului Turceni au fost sesizaţi direct de către 
O.A., de 84 ani, din oraşul Turceni, sat Turceni,jud. 
Gorj despre faptul că a fost înşelată de către o persoană 
necunoscută prin metoda „Accidentul” cu suma de 

10.000 lei.
          Din primele verificări a rezultat faptul că, în 
dimineaţa zilei de 10.08.2013, orele 09:00, victima a 
fost sunată pe telefonul fix de către o persoană care s-a 
prezentat a fi fiul său si care i-a spus că a avut un accident 
de circulaţie în mun. Dr. Tr. Severin, lovind un copil pe 
trecerea de pietoni şi are nevoie urgent de bani. Ulterior, 
a fost contactată din nou de o persoană care a spus că este 
avocatul fiului său care i-a dat un nr. de cont în care să 
depună banii şi i-a precizat să nu anunţe poliţia că se va 
ocupa de soluţionarea favorabilă a situaţiei. Victima s-a 
deplasat în municipiul Dr. Tr. Severin unde a depus, prin 
transfer bancar, în două tranşe, la solicitarea persoanei 
necunoscute, sumele de 6.000, respectiv 4.000 lei.
  Poliţiştii continuă cercetările în vederea 
identificării autorilor şi recuperării prejudiciului, în  
cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii 
infracţiunii de înşelăciune.
 
RECOMANDăRI PRIVIND PREVENIREA 
SăVÂRŞIRII INfRACŢIUNILOR DE 
ÎNŞELăCIUNE INTITULATE GENERIC 
“ACCIDENTUL”  

 De cele mai multe ori, oamenii sunt foarte 
creduli şi întotdeauna va exista cineva pregătit să 
profite de naivitatea unor semeni. Împreună, printr-o 
informare corectă să spunem “STOP” acestor genuri de 
infracţiuni.
 Astfel, autorii apelează telefonic potenţialele 
victime, cărora le comunică faptul că un membru al 
familiei acestora a suferit sau a provocat un accident 
rutier şi, sub falsă identitate, (de exemplu: se pretind ca 
fiind avocat sau chiar membrul al familie) solicită diferite 
sume de bani necesare acoperirii pagubelor cauzate de 
accident (costuri de spitalizare, daune materiale, etc.). 
Pentru reuşita infracţională, mai este doar un pas pentru 
ca victima să depună sumele de bani solicitate într-un 
cont pe numele unei persoane menţionate de autori. 
 Este normal ca orice părinte să-şi ajute copilul 
aflat în nevoie. Însă, înainte de a efectua orice demers 
în acest sens, este bine să verificaţi informaţiile primite. 
În prezentul tip de înşelăciune, infractorii se bazează 
în primul rând pe puternica reacţie emoţională pe care 
vestea dată o produce, şi anume starea de şoc şi teama; 
acestea sunt elementele pe care mizează răufăcătorii, 
ştiind că majoritatea oamenilor acţionează precipitat 
în asemenea situaţii. Autorii acestui tip de înşelăciune 
cunosc foarte multe elemente personale ale posibilelor 
victime (profesia, apelative  utilizate de membrii familiei, 
programul de lucru etc.), astfel încât câştigă încrederea 
victimei şi o conving pe aceasta, că cele relatate sunt 

reale.
112 - un apel telefonic pentru siguranţa ta 
 Având în vedere aspectele prezentate, poliţiştii 
de proximitate din oraşul Turceni recomandă cetăţenilor 
să nu trimită sume de bani unor persoane necunoscute, 
să se adreseze şi să sesizeze cea mai apropiată unitate de 
poliţie respectiv Poliţia oraşului Turceni la nr. de telefon 
0253/335007 sau să apeleze numărul unic de urgenţă 
112, ori de câte ori au suspiciuni cu privire la faptul 
că ar putea fi următoarea victimă a unei infracţiuni de 
înşelăciune, prin care se încearcă inducerea în eroare 
prin aceste „poveşti” cu caracter emoţionant.
 Aceeaşi recomandare o adresează poliţiştii 
şi cu privire la alt mod de operare, care constă în 
apelarea pe telefonul mobil ori în transmiterea aleatorie 
a unor SMS-uri prin care persoane, ce se recomandă 
a fi reprezentanţii unor societăţi comerciale, anunţă 
câştigarea unor mari premii în bani, produse sau chiar 
autoturisme. Pentru a intra în posesia premiului, se 
mai arată în mesaj, „norocosul câştigător” trebuie, fie 
să depună o sumă de bani într-un anumit cont, fie să 
trimită prin mandat poştal un comision sau chiar să 
încarce electronic contul unui număr de telefon mobil. 
În mod clar, banii, odată transferaţi, sunt pierduţi, iar 
„fericitul câştigător” se transformă într-o victimă cu o 
pagubă considerabilă în bugetul familiei.
 Întrucât acest mod de operare este tot mai 
des întâlnit, manifestaţi prudenţă atunci când o persoană 
necunoscută vă cere să vă daţi datele personale (CNP, 
serie şi număr de buletin, adresa) sau să achitaţi diferite 
sume de bani anticipat pentru a intra în posesia unor 
premii, mai ales dacă nu aţi participat la niciun concurs 
cu premii. 

CE TREBUIE Să ŞTIŢI ? 

 Pentru a evita să deveniţi victima unei 
infracţiuni de înşelăciune, având acest mod de operare 
intitulat generic “accidentul”, este bine să analizaţi 
cu atenţie informaţiile primite şi să vă puneţi câteva 
întrebări elementare referitoare la veridicitatea lor. 
Este adevărat că, din diferite motive, cum ar fi : traume 
fizice sau emoţionale, vocea „rudei”/”fiului”/fiicei” care 
sună pentru a solicita sprijin vă poate părea schimbată, 
însă nu ezitaţi să cereţi amănunte referitoare la situaţia 
prezentată. 
 Înainte de a vă oferi ajutorul, aveţi în vedere 
şi următoarele aspecte: 
- În caz de accident, nu există noţiunea de plată a unor 
despăgubiri, decât ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti 
în acest sens sau prin societăţile de asigurări;
- Orice accident de circulaţie are două variante de 
soluţionare:
 1) depunerea unei plângeri la unitatea poliţie, care se va 
ocupa mai departe de cazul respectiv
 2) înţelegerea amiabilă a părţilor, ceea ce presupune 

repararea daunelor folosind poliţa de asigurare auto 
obligatorie.
- Oricine poate fi victima unui accident, dar, într-
un moment critic ca acesta, singura urgenţă este cea 
medicală şi nicidecum aspectul financiar. Atât victima, 
cât şi autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să 
primească îngrijiri medicale;
- De asemenea, trebuie să cunoaşteţi faptul că, conform 
reglementările în vigoare, un accident de orice fel, mai 
ales unul rutier grav este, de obicei, anunţat de persoane 
oficiale, abilitate să facă acest lucru. Chiar dacă ar putea 
exista alte surse, care să transmită informaţia înainte 
ca aceasta să vă parvină în mod oficial, datele trebuie 
verificate înainte de a întreprinde orice acţiune printr-un 
apel la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliţie.
- Într-adevăr unele servicii medicale sunt furnizate contra 
cost, dar nu şi în cazul serviciilor medicale de urgenţă; 
de aceea, în nici un caz nu trimiteţi bani prin persoane 
necunoscute, în speranţa că îi veţi ajuta pe cei dragi – nu 
faceţi decât să cădeţi în plasa întinsă de infractorii care 
au profitat abil de naivitatea şi lipsa dumneavoastră de 
informare.

PENTRU PREVENIREA ÎNŞELăCIUNILOR 
ESTE ABSOLUT NECESAR:
 
- să verificaţi orice informaţie prin care vi se solicită 
telefonic să trimiteţi bani prin terţi/mandat poştal/ 
virament bancar unor rude, despre care vi se spune 
o poveste, de obicei impresionantă; sesizaţi cea mai 
apropiată unitate de poliţie, cereţi sfatul unui poliţist sau 
apelaţi la telefonul de urgenţă 112;
- nu oferiţi niciun fel de date cu caracter personal prin 
intermediul convorbirilor telefonice, indiferent de 
calitatea invocată de interlocutorul de la capătul firului;
- nu trimiteţi coduri de reîncărcare electronică a 
cartelelor telefonice, în niciun caz unor persoane străine, 
indiferent de calitatea pe care acestea susţin că o au 
(deseori infractorii îşi asumă o calitate oficială - avocat, 
procuror, poliţist);
- nu daţi crezare veştilor prin care aţi fost anunţaţi că 
sunteţi “fericiţii” câştigători ai unor concursuri la care nu 
aţi participat; simpla utilizare a serviciilor unui furnizor 
(de telefonie, cablu tv etc.), nu presupune şi înscrierea 
automată la vreun concurs, fără consimţământul 
abonatului;
- nu achitaţi niciodată în avans sume de bani pentru 
ridicarea unor premii; plata impozitelor sau a altor taxe 
se realizează ulterior.

În cazul în care sunteţi martorul unei infracţiuni sau 
victima acesteia, apelaţi în cel mai scurt timp numărul 

Poliţiei Turceni 0253335007 sau apelul de urgenţă 112 şi 
reţineţi cât mai multe detalii!                                 
   ÎNTOCMIT

Ag. şef de poliţie
Vîlceanu Ghiorghiţă

POLIȚIA  VĂ INFORMEAZĂ!
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teleFoane utile

sPital  -   0253.335.034 / 0253.335.035
Primărie – 0253.335.024 / 0253.335.026

PoliȚie  - 0253.335.007
PoliȚia loCală – 0756.055.347
Cez deranjamente  - 0251.929

 distrigaz  - 0253.335.660  salvare – 112
PomPieri – 0253.334.212

direCtor s.C. turCenisal s.r.l.
( societatea de salubrizare ) - 0745/386792

direCtor serviCiul PubliC de administrare a 
domeniului PubliC Şi Privat Şi al sistemului de alimentare 

Cu aPă -  0754030986
 akta 0353.524.273

termoCentrala – 0253.335.045
teleFon robot taXe Şi imPozite 

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

asupra taxelor și impozitelor.
biroul stare Civilă - 

tudorascu alexandru  
tel. : 0756055342, 0253335008

hOTăRâRI -  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TURCENI

LISTĂ conSILIerI 
LocaLI

1. SÎRBU VICTOR - USL 
2. TRAŞCă CONSTANTIN - USL
3. CILIBIU CRISTINA - USL
4. dINU  ION - USL 

5. MăNOIU OCTAVIAN - USL  
6. BURAdA NICOLAE - USL
7. IONIŢOIU MARIUS - USL 
8. făINIŞI MAGdALENA - USL
9. dUMITRAŞCU ION - PRM 
10. COSTESCU fLORIN CONSTANTIN   - 
UNPR

11. TUdOROAIA ALEXANdRU - PPdd
12. CORNESCU dORU ION - PdL 
13. UREZANU GRIGORE - PdL
14. NICOLAE fLOAREA  - PdL 
15. MANOLAChE fLORINA AURORA - 

PdL

1. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea programului și devizului 
manifestărilor ocazionate de 
organizarea şi desfăşurarea “Zilei de 8 
Septembrie“
Se aprobă Devizul estimativ şi 
Programul manifestărilor  ocazionate 
de organizarea şi desfăşurarea “Zilei de 

8 Septembrie “.
2. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea achiziției unor obiecte 
de mobilier școlar  pentru Liceul 
Tehnologic Turceni      
Se aprobă achiziția a 150 de bucăți 
mobilier școlar necesare desfășurării 
activității didactice pentru ciclul primar 
din orașul Turceni, județul Gorj. 
3. HOTĂRÂRE privind  
alegerea  preşedintelui de şedinţă 
ce va conduce şedinţele Consiliului 
local al orașului Turceni în perioada 
septembrie - noiembrie 2013
În perioada septembrie - noiembrie 
2013, şedinţele Consiliului local al 
orașului Turceni vor fi conduse de 
către Urezanu Grigore  în calitate de 
preşedinte de şedinţă.
Mandatul preşedintelui de sedinţă 
este valabil până la desemnarea noului 
preşedinte de şedinţă.
4. HOTĂRÂRE privind 
atribuirea denumirii unei străzi din 
orașul Turceni, județul Gorj 
Se aprobă atribuirea denumirii Străzii 
536/2 situată în oraşul Turceni, judeţul 
Gorj, în Strada Siniat.
Hotărârea Consiliului local Turceni nr. 
316/2009 privind aprobarea atribuirii 
denumirii străzilor nou înființate în 
orașul Turceni și a schimbării denumirii 
și tipului pentru unele artere existente, 
se modifică în mod corespunzător.
5. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Asociației Club Sportiv 
Ştiința Turceni  
Se aprobă bugetul de venituri și 
cheltuieli al Asociației Club Sportiv 
Ştiința Turceni, pe perioada 01.08.2013-
31.12.2013
Se mandatează domnul Gîlceavă 
Dumitru, primarul orașului Turceni, 
ca reprezentant al Consiliului local 
Turceni în Adunarea Generală a 
Asociaților din cadrul Asociației Club 
Sportiv Ştiința Turceni, vă voteze 
”pentru” aprobarea bugetului ACS 
Ştiința Turceni.
6. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea scoaterii din funcțiune, 
casării, şi valorificării unui mijloc fix  
Se aprobă scoaterea din funcțiune, 
casarea și valorificarea unui mijloc 

fix, respectiv aparat de radiologie 
(raze RX) de tip DENTIX avand seria 
11296/1972 aflat în dotarea Spitalului 
orășenesc Turceni.
Sumele rezultate din valorificarea 
mijlocului fix, menționat la art 1, 
constituie, potrivit legii, venituri ale 
bugetului Spitalului orășenesc Turceni. 

7. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea încheierii unui Contract de 
comodat
Art. 1 -  Se aprobă primirea în comodat 
până la data de 27.09.2018 a unui 
complet de componente discrete 
pentru autentificare multifactor Tip-
C7, pentru a fi utilizat de Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor Turceni, județul Gorj. 
Art. 2 - Se aprobă încheierea unui 
Contract de comodat de către 
Consiliul Local Turceni- Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidență 
a Persoanelor Turceni, județul Gorj, 
în calitate de comodatar, pe de o parte, 
și Ministerul Afacerilor Interne – 
Direcția pentru Evidența Persoanelor 
și Administrarea Bazelor de Date, în  
calitate  de comodant, avand ca obiect 
bunul material menționat la art.1.
8. HOTĂRÂRE pentru 
modificarea Hotărârii nr. 26/30.01.2013 
pentru aprobarea Documentului de 
Poziţie având ca obiect implementarea 
proiectului de interes comun „Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor 
solide în judeţul Gorj” finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial 
MEDIU
9. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul  
”Amenajare suprafață de joc – Stadion 
Turceni”
Se aprobă documentația tehnico-
economică pentru obiectivul  
”Amenajare suprafață de joc – Stadion 
Turceni”.
10. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea cesiunii contractului 
de asociere în participațiune nr. 
2170/14.05.2007.
Art.l. Se aprobă cesiunea contractului 
de asociere în participațiune nr. 
2170/14.05.2007 încheiat între 
Consiliul Local Turceni, cu sediul în 
orașul Turceni, județul Gorj, pe de o 
parte,  și Rompetrol Downstream SRL 
cu sediul în București ,înmatriculată 
la Oficiul Registrului Comerțului sub 
nr. J 40/1716/2000, CIF RO 12751583, 
pe de altă parte, către S.C Formex SRL 
cu sediul social în Craiova , Str. Calea 
București, nr. 158, Bl.4 , Sc. A, Ap. 1 

înmatriculată în Registrul Comerțului 
sub nr. J16/632/2002 având CIF 
RO14762724.
Art.2. (1) Se aprobă actul adițional 
tripartit de cesiune a contractului 
de asociere în participațiune nr. 
2170/14.05.2007.
11. HOTĂRÂRE privind 

aprobarea, de principiu, a fuziunii prin 
absorbție dintre  AS ”Ştiința Turceni și 
Clubul Sportiv Ştiința Turceni”
Art.1. Se aprobă, în principiu fuziunea 
prin absorbție dintre AS ”Ştiința 
Turceni cu sediul social în orașul 
Turceni, Strada Muncii nr. 12, județul 
Gorj, în calitate de asociație absorbită, și 
Asociația ”Club sportiv Ştiința Turceni” 
cu sediul social în orașul Turceni, Strada 
Muncii nr. 13, județul Gorj, în calitate 
de asociație absorbantă, în vederea 
participării echipei de fotbal din cadrul 
asociației la competițiile organizate  de 
Federația Romană de Fotbal în Liga a 
III-a .
Art.2.  Asociația ”CLUB SPORTIV 
ŞTIINȚA TURCENI”, are calitatea de 
absorbant și își va păstra personalitatea 
juridică și sediul social . 
Art.3. (1) Aprobarea fuziunii se va 
face de către Adunarea Generală 
a Asociaților a  Asociației ”CLUB 
SPORTIV ŞTIINȚA TURCENI” după 
îndeplinirea cerințelor prevăzute de 
reglementările normative în această 
materie . 
       (2) Se împuternicește domnul 
Gîlceavă Dumitru, Primarul orașului 
Turceni, județul Gorj, să dispună 
măsurile necesare pentru realizarea 
în cel mai scurt timp a fuziunii prin 
absorbție, potrivit prezentei hotărâri .
       (3) Se mandatează domnul Gîlceavă 
Dumitru, Primarul orașului Turceni, 
județul Gorj, să voteze ”pentru” în 
Adunarea Generală a Asociaților din 
cadrul  AS ”Ştiința Turceni și Asociația 
”Club Sportiv Ştiința Turceni” în ceea 

ce privește fuziunea acestora. 
12. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul 
”Decolmatare canal în spatele gării 
Turceni, orașul Turceni, județul Gorj ”
Se aprobă documentația tehnico-
economică pentru obiectivul 
”Decolmatare canal în spatele gării 
Turceni, orașul Turceni, județul Gorj”.
13. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul 
”Racordare grup sanitar și Piață 
agroalimentară la canalizare, orașul 
Turceni, județul Gorj”
Art. 1 .   Se aprobă documentația 
tehnico-economică pentru obiectivul 
”Racordare grup sanitar și Piață 
agroalimentară la canalizare, orașul 
Turceni, județul Gorj ”.
14. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul 
”Reabilitare bază sportivă Stolojani ”
     Art. 1 .   Se aprobă documentația 
tehnico-economică pentru obiectivul 
Reabilitare bază sportivă Stolojani ”.
15. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul
 ”Reabilitare sală de sport- oraș Turceni 
”
Se aprobă documentația tehnico-
economică pentru obiectivul 
”Reabilitare sală de sport- oraș 
Turceni”.
16. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul ”Realizare 
grup sanitar Şcoala Strâmba Jiu – corp 
B”
Se aprobă documentația tehnico-
economică pentru obiectivul ”Realizare 
grup sanitar Şcoala Strâmba Jiu – corp 
B ”.
17. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul 
”Amenajare podeț tubular Dn 1500 , 
Str. Lisului, oraș Turceni, județul Gorj”
Se aprobă documentația tehnico-
economică pentru obiectivul 
”Amenajare podeț tubular Dn 1500 , 
Str. Lisului, oraș Turceni, județul Gorj”.
18. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul ”Şanț 
betonat pe DJ la fântâna Stolojani, 
orașul Turceni ,județul Gorj ”
Se aprobă documentația tehnico-
economică pentru obiectivul ”Şanț 
betonat pe DJ la fântâna Stolojani, 

orașul Turceni, județul Gorj ”.
19. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul 
”Amenajare șanț de scurgere ape 
pluviale în zona CF , Str. 13 Septembrie, 
orașul Turceni, județul Gorj ”
Se aprobă documentația tehnico-
economică pentru obiectivul 
”Amenajare șanț de scurgere ape 
pluviale în zona CF , Str. 13 Septembrie, 
orașul Turceni, județul Gorj ”.
20. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea achiziției unei maşini de 
săpat gropi
Se aprobă achiziționarea unei maşini de 
săpat gropi și a unor spirale hidraulice 
interschimbabile.
21. HOTĂRÂRE privind 
prelungirea valabilităţii Planului 
Urbanistic General al oraşului Turceni, 
județul Gorj
Se aprobă prelungirea valabilităţii 
actualului Plan Urbanistic General al 
oraşului Turceni, județul Gorj, până 
la aprobarea noului Plan Urbanistic 
General, dar nu mai târziu de data de 
30.12.2015.
22. HOTĂRÂRE privind 
validarea fuziunii prin absorbție dintre 
AS ”Ştiința Turceni și Asociația Club 
Sportiv Ştiința Turceni” și aprobarea 
statutului și actului constitutiv 
actualizat al ACS Ştiința Turceni
Se validează fuziunea prin absorbție 
dintre AS ”Ştiința Turceni cu sediul 
social în orașul Turceni, Strada Muncii 
nr. 12, județul Gorj, în calitate de 
asociație absorbită, și Asociația ”Club 
Sportiv Ştiința Turceni” cu sediul 
social în orașul Turceni, Strada Muncii 
nr. 13, județul Gorj, în calitate de 
asociație absorbantă, aprobată pe baza 
proiectului de fuziune prin hotărârea 
AGA a A.S Ştiința Turceni, consemnată 
în procesul verbal nr. 94/2013.
Asociația ”CLUB SPORTIV ŞTIINȚA 
TURCENI” are calitatea de asociație 
absorbantă și își păstrează personalitatea 
juridică și sediul social. 
Se mandatează domnul Gîlceavă 
Dumitru, Primarul orașului Turceni, 
județul Gorj, să semneze în numele 
și pentru Consiliul Local al orașului 
Turceni orice documente necesare 
la Grefa Judecătoriei Gorj pentru 
înregistrarea fuziunii, respectiv 
radierea, după caz a celor două asociații, 
conform procedurilor instituite de lege. 
Se aprobă statutul și actul constitutiv 
actualizat al Asociației Club Sportiv 
Ştiința Turceni.

 Deși suntem în plină raportare de BDA (boli 
diareice acute), se apropie cu repeziciune sezonul 
infecțiilor cu poartă de intrare respiratorie. Fiind 
boli transmisibile, începând de la banalul guturai și 
până la gripă, au mare impact atât la nivel personal 
cât și la nivel de colectivități. Prin urmare, Ministerul 
Sănătății recomandă populației ca în această perioadă 
cu fluctuații frecvente de temperatură, să asculte de 
sfatul medicilor și să respecte regulile de igienă pentru 
evitarea îmbolnăvirilor.
 Măsurile de igienă personală, precum 
spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor 
pentru strănut sau tuse sunt esenţiale pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii şi în special 
prin gripă. De asemenea, respectarea unui regim de 
viaţă sănătos ( alimentaţie bogată în proteine, legume 
şi fructe, odihnă şi mişcare) sunt esenţiale pentru un 
corp sănătos.
 Persoanele vârstnice, în special cele cu 
afecţiuni cronice cardiace şi respiratorii, sunt sfătuite 

să evite deplasările şi frecventarea locurilor 
aglomerate care creează premisele îmbolnăvirii sau 
a apariţiei complicaţiilor afecţiunilor existente.

 O atenţie deosebită trebuie acordată 
colectivităţilor din şcoli şi grădiniţe în care este 
indispensabil efectuarea triajului epidemiologic 
efectuat  zilnic pentru depistarea cât mai precoce 
a acestor afecţiuni şi pentru prevenirea răspândirii 
acestora în întreaga colectivitate.
 În ceea ce priveşte imunizarea antigripală, 
aceasta rămâne cea mai sigură metodă de prevenire 
a gripei severe. Copiii mai mici de 5 ani, gravidele, 
bătrânii peste 65 de ani  și cu boli cronice, copiii şi 
bătrânii institutionalizaţi, precum şi personalul 
medical care intră tot timpul în contact cu persoanele 
bolnave, au mai mare nevoie de imunizare contra gripei. 
Octombrie este luna ideală în care ar trebui făcută 
vaccinarea, care se recomandă tuturor persoanelor cu 
vârste peste 6 luni. Acest lucru este posibil ca în fiecare 
an cu ajutorul Ministerului Sănătaţii, a medicilor de 
familiei şi a instituţiilor spitaliceşti prin programul de 
vaccinare antigripală gratuită.

inFeCţii de sezon
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Programul campionatului Ligii a III-a, 
seria a IV-a Sezon competiţional 2013-2014

 Vă prezentăm programul meciurilor de fotbal Ligii a III-a, seria 
a IV-a până la finele anului 2013. Liga a 3-a

 – Meciurile Etapei 1  - Aug 30, 2013  ACS  ŞtiinţaTurceni (GJ) -  CS Jiul 
Rovinari (GJ) Liga a 3-a, Scor: 1-1
– Meciurile Etapei 2 - Sep 6, 2013  CS Muncitorul Reşiţa (CS)  -  ACS Ştiinţa 
Turceni (GJ) Liga a 3-a, Scor: 4-1 
– Meciurile Etapei 3 - Sep 13, 2013  FC Avrig (SB)  -  ACS Ştiinţa Turceni (GJ) 
Liga a 3-a
 – Meciurile Etapei 4 - Sep 20, 2013  ACS Ştiinţa Turceni (GJ)  -  CS Nova Mama 
Mia Becicherecul Mic (TM) Liga a 3-a
 – Meciurile Etapei 5 - Sep 27, 2013  FC Hunedoara (HD)  -  ACS Ştiinţa Turceni 
(GJ) Liga a 3-a 
– Meciurile Etapei 6 - Oct 4, 2013  ACS Ştiinţa Turceni (GJ)  -  CS Millenium 
Giarmata (TM) Liga a 3-a 
– Meciurile Etapei 7 - Oct 8, 2013  FC Pandurii Lignitul Târgu Jiu 2 (GJ)  -  ACS 
ŞtiinţaTurceni (GJ) Liga a 3-a 
– Meciurile Etapei 8 - Oct 11, 2013  ACS Ştiinţa Turceni (GJ)  -  AFCM Reşiţa 
2012 (CS) Liga a 3-a 
– Meciurile Etapei 9 - Oct 18, 2013  CS FC Caransebeş (CS)  -  ACS Ştiinţa 
Turceni (GJ) Liga a 3-a 
– Meciurile Etapei 10 - Oct 25, 2013  ACS Ştiinţa Turceni (GJ)  -  CS Minerul 
Jilţ Mătăsari (GJ) Liga a 3-a 
– Meciurile Etapei 11 - Nov 1, 2013  CS Vulturii 2009 (TM)  -  ACS Ştiinţa 
Turceni (GJ) 

 *Încheierea turului. Etapa a 12-a este prima din retur Liga a 
3-a 

– Meciurile Etapei 12 - Nov 8, 2013  CS Jiul Rovinari (GJ)  -  ACS Ştiinţa 
Turceni (GJ) Liga a 3-a
 - MeciurileEtapei 13 - Nov 15, 2013  ACS Ştiinţa Turceni (GJ)  -  CS Muncitorul 
Reşiţa (CS) Liga a 3-a 
– Meciurile Etapei 14 - Nov 22, 2013  ACS Ştiinţa Turceni (GJ)  -  FC Avrig (SB) 
Liga a 3-a
 – Meciurile Etapei 15 - Nov 29, 2013  CS Nova Mama Mia Becicherecul Mic 
(TM)  -  ACS Ştiinţa Turceni (GJ) Liga a 3-a 
– Meciurile Etapei 16 - Dec 6, 2013  ACS Ştiinţa Turceni (GJ)  -  FC Hunedoara 

(HD)

IubIrI alb-albastre, Ştiinţa turCeni- fC universitatea Craiova

duminică, 11 august, Ştiinţa turceni 
a susţinut unul dintre cele mai frumoase 
meciuri amicale, pe teren propriu, primind 
vizita echipei universitatea Craiova. Cei 
peste 1000 de spectatori prezenţi pe stadio-
nul orășenesc turceni au aplaudat îndelung 
prestaţia celor două echipe foarte apreciate 
în orașul nostru.  la turceni, nicolo napoli 
a rulat aproape întregul lot de jucători. 

jocul a fost unul palpitant, ambele 
echipe oferind un spectacol de neuitat fanilor 
prezenţi. În ciuda scorului, Ştiinţa turceni 
a etalat un fotbal bun, experienţa oaspeţilor 
reflectându-se în cele din urmă pe tabela de 
marcaj. 

Constantin bătrânca: “a fost o onoare pentru noi să evoluăm împotriva universităţii 
Craiova. am visat acest lucru încă de când eram copil. mi-ar plăcea enorm ca într-o bună 

zi să pot îmbrăca tricoul universitaţii.”  
Ştiinţa turceni - universitatea Craiova 

0-3
au marcat: goge - min. 22, stoianof - 

min. 65, ahoua - min. 90
Ştiinţa turceni: geică, schinteie, 

bătrânca, barbu, olteanu, butoi, tolcescu, 
lupu, agarafinei, Ficioru, Pimcea (căpitan).
antrenor: Cojocaru viorel

FC universitatea Craiova: hotoboc, 
mitic, bălașa, Cosic, bușu, săceanu (căpi-
tan), mârzeanu, goge, Cruceru, stoianof, 
bălan.

au mai jucat: jackie nicolae, Frăsineanu, 
acka, ahoua, dinu, rioșanu, Preda, Ciocârlă, 

adi mititelu, stănia, Căle. antrenor: nicolo napoli. brigada de arbitri: Popescu daniel, 
birău dănuţ, Popescu mihaela. 

,,Folclorul este cartea de 
identitate a neamului”

 Folclorul la nivelul comunității din Turceni a fost cel mai adesea 
reprezentat în ultima perioadă prin dansurile populare; prin varietate, prin 
tradiție și sentiment, acestea sunt expresia fiecărui colț de țară cu obiceiurile, 
oamenii și cultura lui. 
    Ca o veritabilă ,,carte de identitate”, dansurile populare nu au voie să 
dispară, se fac eforturi financiare și umane pentru renașterea, pentru existența 
vechilor tradiții prin Ansamblul ,,Brâulețul” al Casei de Cultură Turceni care, în 
luna august, a primit invitația de participare la Festivalul Internațional de Folclor 
de la Breaza, Județul Prahova, unde alături de ansamblul gazdă, ansamblul din 
Otopeni, dar și ansambluri din Turcia, Serbia, Grecia au adus folclorul la loc de 
cinste. În ,,țara lui Brâncoveanu”, delegațiile participante la festival au fost primite 
cu pâine și sare de autoritățile locale, nu au lipsit de la ceremonialul de primire 
nici personificările familiei domnitorului Brâncoveanu Constantin. Pe parcursul 
a 4 zile -14-18 august 2013, toate ansamblurile participante și spectatori prezenți 
în număr mare au luat parte la o fascinantă incursiune în trecut.
  Ansamblul ,,Brâulețul” a reprezentat și de această dată cu onoare Orașul 
Turceni și folclorul oltenesc.
  Tot la capitolul tradiții se înscrie ,,Hora strămoșească” care s-a susţinut la 
nedeia de la Gîrbovu pe  8 septembrie 2013, după spectacolul realizat de artiștii 
Casei de Cultură. 

CYMK


