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Ștafeta păcii Ștafeta păcii 
a traversat Gorjul! a traversat Gorjul! 

Torța Peace Run Torța Peace Run 
a poposit la Scoarța
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Mitropolitul Olteniei sfi nțește Mitropolitul Olteniei sfi nțește 
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Autoritățile 
din Scoarța fac apel la 

cetățeni pentru cadastrarea 
gratuită a terenurilor! 
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Lista consilierilor locali Lista consilierilor locali 
ai Consiliului Local Scoarțaai Consiliului Local Scoarța

1.ANDREI VIRGIL -  Comuna Scoarța, sat Budieni;
2.ARCUŞ MIHAI – viceprimar – Comuna Scoarța,  sat Cerătu de Copăcioasa
3.CIUGUDEAN GHEORGHE – Comuna Scoarța, sat Lazuri
4.COCHECI ION – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
5.COSTAICHE PETRE – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
6.COTÎRLĂU AURELIAN – Comuna Scoarța, sat Mogoșani
7.DĂNĂRÎCU MARIUS – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
8.MACAVEI GEORGE–LUCIAN - Comuna Scoarța, sat Scoarța
9.NEFEROIU PANTILIMON – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
10.POPESCU ANGHEL – Comuna Scoarța, sat Copăcioasa
11.POPETE VIOREL - Comuna Scoarța, sat Budieni;
12.VÎRJAN CONSTANTIN – Comuna Scoarța, sat  Bobu;
13.VÎRJAN SORINEL - Comuna Scoarța, sat Bobu

Locuitorii comunei Scoarța 
beneficiază de cadastrare 
gratuită a terenurilor, motiv 
pentru care autoritățile locale 
îi îndeamnă să se grăbească, 
deoarece perioada în care își 
pot cadastra terenurile agri-
cole și de fond forestier se 
apropie de final. O întâlnire 
cu proprietarii va avea loc pe 
11 iunie, în Lunca Budieni, în 
fața gării. Proprietarii trebuie 
să dețină actele de proprietate 
cu ei, indiferent de vechimea 
documentelor. 

A
utoritățile din comuna 
Scoarța au semnat con-
tractul de finanțare pentru 

prima etapă de cadastrare gratuită 
a terenurilor din localitate încă din 
toamna anului trecut, ceea ce în-
seamnă că peste 2000 de proprietari 
pot beneficia de măsurarea terenuri-
lor agricole și forestiere fără să plă-
tească vreun leu. Din păcate, propri-
etarii din Scoarța nu se grăbesc să 
se înscrie pe lista beneficiarilor de 
cadastru gratuit, până în prezent nici 
5% dintre proprietari nesolicitând 
asta autorităților locale. Primarul Ion 

Autoritățile din Scoarța fac apel la cetățeni pentru cadastrarea gratuită Autoritățile din Scoarța fac apel la cetățeni pentru cadastrarea gratuită 
a terenurilor! 11 iunie, ultima strigare pentru Budienia terenurilor! 11 iunie, ultima strigare pentru Budieni

Stamatoiu a organizat însă o nouă 
întâlnire cu deținătorii de astfel de te-
renuri din zona Budieni, care va avea 
loc în fața gării, oamenii fiind rugați să 
își aducă cu ei actele de proprietate 
a parcelelor deținute în acea parte a 
comunei. 

“Grăbim foarte mult procedura, 
deoarece prin Lunca Budieni va trece 
conducta BRUA. Dacă cetățenii nu 
percutează, conducta tot va trece pe 
acolo și ar fi păcat să nu aibă cadas-

tru gratuit pentru terenurile lor. Pe 11 
iunie vom avea o întâlnire cu cetățenii 
în fața gării, deoarece vrem să-i mobi-
lizăm să-și facă acest cadastru. Vom 
discuta cu cei care au terenuri în fața 
gării, apoi și cu cei care au în spate-
le gării, deoarece vrem să închidem 
acest sector. Vom trece apoi la cei 
care au terenuri în zona unității mili-
tare, apoi în Lunca Scoarței, în Lun-
ca Bobului. Dar grăbim mult pentru 
Lunca Budieni pentru că pe acolo va 

trece conducta de gaze BRUA, fiind o 
investiție este de interes național. Va 
trece și fără acordul cetățenilor, dar 
ar fi păcat ca oamenii să nu profite 
și să dețină acte și cadastru pentru 
aceste parcele’’, a declarat edilul Ion 
Stamatoiu.

Primarul și specialiștii în cadastru 
fac acest apel cetățenilor să se pre-
zinte totuși la discuțiile din 11 iunie, 
deoarece este, în primul rând în inte-
resul lor să facă asta.

Profesioniștii ISU au remontat 
paratrăznetul pe Biserica Budieni

Pe data de 23 mai 2018, 
profesioniștii ISU Gorj, la so-
licitarea primarului comunei 
Scoarța, Ion Stamatoiu, au 
reușit să remonteze, pe bise-
rica din Budieni, paratrăznetul 
căzut. Autoritățile locale au 
încercat prin acest demers să 
evite nenorocirea din urmă cu 
opt ani, când lăcașul de cult a 
luat foc de la un trăznet.

Turla bisericii din Budieni a fost 
afectată în iulie 2010 de un trăznet, 
aceasta fiind incendiată, lucru sesizat 
de localnicii care au apelat atunci la 
112. 

Din fericire, nu s-au înregistrat 
victime, iar pompierii au reușit să li-
miteze pagubele la doar câteva mii 
de lei, venind la fața locului cu trei 
autospeciale. 

Biserica nu avea paratrăznet, de-

oarece acesta ar fi evitat catastrofa, 
spuneau la acel moment martorii în-
tâmplării.

La ceva timp după incident, după 
ce turla a fost reparată, aici s-a mon-

tat un paratrăznet, care însă a că-
zut. La finalul lunii mai, paratrăznetul 
a fost repus la locul său, de către 
specialiștii ISU Gorj, la solicitarea pri-
marului Stamatoiu.
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P
e 21 mai 2018, ziua Sfinților 
Împărați Constantin și Elena, 
s-a dezvelit o STEA pe Aleea 

celebrităților gorjene din municipiul  Târgu-

Pompiliu Marcea - Deține o stea pe Aleea Personalităților Gorjene

Jiu, cu numele  prof. univ. dr. POMPILIU 
MARCEA, critic și istoric literar, Cetățean 
de onoare al municipiului Târgu-Jiu și al 
comunei Scoarța, personalitate proemi-
nentă a vieții literare românești din cea 
de-a doua jumătate a secolului XX. A fost 
un moment emoționant, un preambul la 
omagierea,  care va avea loc în luna oc-
tombrie a acestui an, la 90 de ani de la 
nașterea scriitorului. Manifestarea a de-
butat cu alocuțiunea domnului viceprimar 
al municipiului Târgu–Jiu, Adrian Tudor, 
care a fost și moderatorul evenimentu-
lui. Au rostit alocuțiuni domnul Ciprian 
Florescu – prefectul județului Gorj, dom-

nul Gheorghe Nichifor – vicepreședinte al 
Consiliului Județean Gorj, care au vorbit 
despre semnificația momentului.  În con-
tinuare  domnul Ion Stamatoiu – primarul 

comunei Scoarța,  comuna natală a scrii-
torului, în cuvântul său a elogiat persona-
litatea criticului literar Pompiliu Marcea. A 
luat apoi cuvântul poetul Nicolae Dragoș, 
care l-a cunoscut pe Pompiliu Marcea de 
pe băncile studenției, fiindu-i student încă 
din anul întâi de facultate, iar ulterior au 
colaborat la revista literară “Luceafărul”. 

În final a luat cuvântul Ion Marcea – 
nepotul scriitorului, care în numele fami-
liei a mulțumit oficialităților municipale și 
județene prezente la această manifestare, 
pentru distincția acordată, semn că Pom-
piliu Marcea a fost și va rămâne un nume 
de referință în cultura acestei nații. 

În încheiere, un grup de elevi ai Școlii 
Generale Scoarța, îmbrăcați în costu-
me naționale sub îndrumarea doamnei 

director Alina Bobei și acompaniați la 
acordeon de domnul  profesor Cosmin 
Dragomirescu, au interpretat cântece 
patriotice, fiind un moment de-a dreptul 
emoționant.  Au fost prezente oficialități 
locale și județene, domnul Sorin Arjoca 
– subprefectul județului Gorj, domnul Au-
rel Popescu – viceprimarul municipiului 
Târgu-Jiu, domnul Mihai Arcuș – vicepri-
mar al comunei Scoarța, consilieri muni-
cipali, județeni și locali, nepoții scriitorului, 
apropiați ai familiei scriitorului din comuna 
Scoarța, un public numeros.

C.P.

Reabilitarea drumului Scoarța-Alimpești 
costă 70 de milioane de lei

Cosmin Popescu, 
președintele Consiliului 
Județean Gorj, a anunțat la 
sfârșitul lunii mai, că instituția 
pe care o conduce are în de-
rulare pe POR-infrastructură 
rutieră, două mari proiecte de 
drumuri. 

“Primul leagă localităţile 
Scoarţa – Câmpu Mare – 
Albeni – Prigoria – Zorleşti – 
Alimpeşti. 

Este un drum paralel cu 
drumul naţional, un drum de 
peste 27 de kilometri, iar fi-
nanţarea europeană este de 
70 de milioane de lei. 

Proiectul privind reabilitarea drumului ce lea-
gă Scoarța de Alimpești, arteră de 27 de km, a 
fost depus încă de anul trecut de către Consiliul 
Județean Gorj, pentru finanțare pe axa deschisă 
pe Programul Operaţional Regional pentru infra-
structura rutieră. Investiția este în fază de licitație, 
zece firme încercând să prindă acum realizarea 
acestei lucrări în valoare de 70 de milioane de 
lei.

Licitaţia este în derulare. 
Avem zece oferte depuse. 
Cel de-al doilea drum face 
legătura între localităţile 
Bustuchin – Logreşti – Roşia 
de Amaradia – Alimpeşti şi 
este în evaluarea tehnică a 
sistemului de achiziţii publi-
ce. Sperăm să fie avizat. Şi 
acesta va fi cu proiectare şi 
execuţie la pachet. 

Valoarea este de peste 
90 de milioane de lei. 

Drumul are peste 34 
de kilometri”, a anunțat 
președintele CJ Gorj.



Pag. 4                            Pag. 4                            Curierul Primăriei Scoarța Nr. 21/2018Curierul Primăriei S

Ștafeta păcii a traversat Gorjul! Torța Ștafeta păcii a traversat Gorjul! Torța 
Peace Run a poposit la ScoarțaPeace Run a poposit la Scoarța
Ștafeta Peace Run a traver-
sat județul Gorj, pe 20 mai. 
Membrii echipei au venit din-
spre Târgu-Jiu și se îndrep-
tau spre județul Vâlcea și 
pentru o scurtă perioadă de 
timp au poposit și în comu-
na Scoarța. În localitate, cei 
din ștafeta pentru pace au 
fost bine primiți de primarul 
comunei, Ion Stamatoiu, care 
a purtat și el torța aprinsă 
Peace Run, alături de echipa 
de sportivi.
 

Peace Run – Alergarea pentru 
Pace (cunoscută între 2005 şi 2012 
sub denumirea World Harmony 

Run) este o ştafetă globală cu torţă, 
prin intermediul căreia se promovea-
ză pacea, prietenia şi armonia prin 
transmiterea unei torţe aprinse din 

mână în mână. 
Echipe internaţionale de alergă-

tori păşesc peste orice fel de frontiere 
pentru a conecta şcoli, comunităţi, or-

ganizaţii şi oameni din toate sferele 
vieţii. 

Fondată în 1987 de regretatul 
filosof al păcii Sri Chinmoy, Peace 
Run a implicat mai bine de 10 milioa-
ne de oameni din cca. 150 de ţări.

În Europa, fiecare al doilea an, o 
echipă internaţională de alergători 
conectează toate ţările europene pe 
un itinerar de 24.000 km. 

Mesajul Peace Run este foarte 
simplu: dacă putem alerga împreună 
în pace şi armonie, atunci putem şi 
să trăim împreună în pace şi priete-
nie! 

Fiecare din noi poate schimba lu-
mea oferind altora un exemplu viu şi 
făcând primul pas. 

În acest spirit putem să alergăm 
cu torţa sau pur şi simplu să o ţinem 
în mână şi s-o transmitem mai de-
parte.

Ploile de la finalul lunii mai au 
locale nu au stat însă impasibil
cetățenilor sărind atât primarul c
dotare. Inclusiv polițiștii din Sco
fost inundate de apele rezultate 

Î
n ultima săptămână din luna 

mai, precipitațiile abundente 

nu au ocolit comuna Scoarța, 

în mai multe localități din Gorj ploile 

făcând ravagii în culturi, pe drumuri și 

în gospodăriile cetățenilor. 

La Scoarța, de apele rezultate 

din ploi nu au scăpat câteva gospo-

dării și drumuri sătești, iar primarul 

Stamatoiu și angajați ai primăriei au 

Primarul Stamatoiu și polițiștii din Scoarța, Primarul S
în sprijinul cetățenilor afl ați în situații difi cileîn sprijinu
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Biserica din Budieni va fi sfințită de Mitropolitul 
Irineu pe 10 iunie. Edificiul ortodox a fost reabilitat de 
autoritățile locale având o pictură interioară și exte-
rioară nouă. 

Pictura a fost realizată anul trecut de o familie de 
pictori din Vâlcea, cei doi soți fiind găzduiți de săteni, 
în localitate, pe timpul lucrărilor.

Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, s-a de-
clarat mulțumit de calitatea picturii și susținea încă de 
atunci că își dorește ca în toamna acelui an edificiul 
să fie resfințit. 

Sfințirea a fost însă amânată pentru această vară, 
iar evenimentul va avea loc pe 10 iunie, cetățenii fiind 
invitați să participe la acest eveniment religios. 

”Am pregătit toate cele necesare acestui eveni-
ment la care va participa Mitropolitul Olteniei și un 
sobor de preoți. Cetățenii sunt și ei invitați, deoarece 
edificiul nu a mai fost sfințit până acum’’, a spus pri-
marul Ion Stamatoiu.

Mitropolitul Olteniei sfi nțește o biserică din 
Scoarța! Marele eveniment, pe 10 iunie

afectat drumuri și grădini din comuna Scoarța. Autoritățile 
e la problemele cu care se confruntau localnicii, în sprijinul 

comunei, Ion Stamatoiu, cât și angajații primăriei cu utilajele în 
oarța au dat o mână de ajutor localnicilor a căror proprietăți au 

din ploi.

Primarul Stamatoiu și polițiștii din Scoarța, Stamatoiu și polițiștii din Scoarța, 
în sprijinul cetățenilor afl ați în situații difi cileul cetățenilor afl ați în situații difi cile

intervenit prompt. 

Utilajele instituției au fost puse 

rapid în mișcare, iar primarul, per-

sonal, și polițiștii din Scoarța, au dat 

o mână de ajutor cetățenilor aflați în 

necaz. Problemele au fost remedia-

te prompt, iar edilul Stamatoiu le-a 

spus tuturor cetățenilor să își curețe 

șanțurile de la porți pentru a evita ast-

fel de probleme.
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HOTĂRÂRE

       privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2019 Consiliul local al 

Comunei Scoarța, Județul Gorj
Art.1.Se aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019 

la nivelul Comunei Scoarța, Județul Gorj conform anexei ce face parte inte-

grantă din prezenta hotărâre;

Art. 2.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către aparatul de 

specialitate al primarului Comunei Scoarta;

 Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, Institutiei Prefectului Judetu-

lui Gorj, primarului, aparatului de specialitate al primarului prin grija secreta-

rului unitatii administrativ teritoriale.
Nr._36_/ 25.05.2018

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului 
local al comunei Scoarța aprobat 

pentru anul 2018 
Art.1.Se rectifica bugetul local al comunei Scoarta aprobat pentru anul 

2018, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotara-

re;

Art.2.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri raspunde primarul si 

biroul financiar contabilitate din cadrul Primariei comunei Scoarţa;

Art. 3.Primăria Scoarța se încadrează în numărul de posturi pe anul 2018 

aprobat prin Ordinul Prefectului 131/13.04.2018.

Nr._37_/ 25.05.2018

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii către juridice 
a buldoexcavatorului proprietatea UAT 
comuna Scoarța și stabilirea taxei de 

închiriere
Art.1.Se aprobă închirierea către persoane juridice a utilajului buldoex-

cavator proprietatea UAT Comuna Scoarța, Judetul Gorj;

 Art.2.Se aprobă taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator proprieta-

tea UAT Comuna Scoarța, Judetul Gorj la valoarea de 150 lei/ora cu carbu-

rant și deservent;

Art.3.Taxele pentru prestarea serviciile  specifice  către  terți  se plătesc 

la casieria Primăriei Comunei Scoarța, iar evidența beneficiarilor serviciului 

prestat se ține  în cadrul Biroului Financiar Contabilitate Impozite Taxe Loca-

le  printr-o persoană desemnată de către d-ul Primar prin dispozitie;  

Art.4.De comunicarea și publicarea prezentei hotărâri răspunde secreta-

rul comunei SCOARȚA, Judetul Gorj.
              Nr._38_/ 25.05.2018

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general și a 
principalilor indicatori tehnico-economici

 ai obiectivului de investiții 
"Reabilitare Dispensar Uman Scoarța, 

Comuna Scoarța, Județul Gorj"
Art.1. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții “Reabilitare 

Dispensar Uman Scoarța, Comuna Scoarța, Județul Gorj, intocmit de S.C. 

SCUAR S.R.L. conform anexei 1 la prezenta hotărâre;

 Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului 

de investiții “Reabilitare Dispensar Uman Scoarța, Comuna Scoarța, Județul 

Gorj” astfel:

Indicatori tehnici:

-Reparaţii  structură şarpantă  şi  înlocuire învelitoare cu tigla ceramica;

-Reparaţii faţada +Vopsitorii, inclusiv pregatirea suprafetei ;

-Reparaţii, vopsitorii  interioare(casa scării si hol, parter + et.1) inclusiv 

pregatirea suprafetei;

-Vopsitorii tamplarie  inclusiv pregatirea suprafetei;

-Reparaţii soclu,  inclusiv  vopsire;

-Inlocuire usa acces din lemn cu usa din tamplarie PVC, culoare alba;

-Reparatii cosuri de fum;

DIMENSIUNI-clădire  ampretă   sol conform cadastru  256mp,  6,80 m 

inaltime, regim inaltime P+1. 

Indicatori economici:

 - Valoarea totală INV=114.134,45 lei (fara TVA)

 - Valoare totala inclusiv tva =135.820,00 lei;

 - Valoarea  de constructii montaj: C+M = 100.840,34 lei, fara tva;

 -Valoarea de constructii montaj inclusiv TVA = 120.000,00 lei;

 -Durata de realizare a lucrarilor de C+M : 6 luni;

Art.3. Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri;

 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin interme-

diul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Scoarta, compartimentului achiziţii publice, Prefectului judeţului Gorj şi se 

aduce la cunoştiinţă publică. 
              Nr._39_/ 25.05.2018
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P
rimăria comunei Scoarţa 
organizează concurs de 
promovare pentru ocu-

parea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei publice de conducere vacante 
de şef birou – Biroul achiziţii publice, 
protecţia mediului şi administrativ. 

Candidaţii trebuie să îndeplineas-
că condiţiile generale prevăzute de 
art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioa-
re. 

Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: studii 
universitare de licenţă absolvite cu di-
plomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de 
ştiinţă a ştiinţelor juridice, specializa-
rea drept sau a ştiinţelor economice; 
absolvenţi de masterat sau de studii 
postuniversitare în profilul economic, 
specializarea finanţe-contabilitate; 
să fie numiţi într-o funcţie publică din 
clasa I; să nu aibă în cazierul admi-
nistrativ o sancţiune disciplinară ne-
radiată, în condiţiile legii; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice de minimum 2 
ani.

Concursul se va organiza con-
form calendarului următor: 25 iunie 
2018, ora 10.00 - proba scrisă; 27 iu-
nie 2018, ora 10.00 - proba interviu. 

Concurs pe un post vacant la Primăria Scoarţa

HOTĂRÂRE

 privind închirierea imobilului situat în 
localitatea Scoarța, sat Budieni,

 aflat în domeniul public al Comunei 
Scoarța la poziția 59 (clădirea fostei 

Primării Budieni) pentru amenajarea unui 
cabinet sanitar - veterinar

Art.1.Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a imobilului 

în suprafaţă de 55mp din  localitatea Scoarța, sat Budieni, aflat în domeniul 

public al UAT Comuna Scoarța  la poziția 59 (clădirea fostei Primarii Budieni) 

pentru amenajarea unui cabinet sanitar – veterinar;

Art.2.Se aprobă  Regulamentul de închiriere a imobilului  prevăzut  la 

art.1, aflat în proprietatea UAT Comuna Scoarta, în forma prezentată  în 

anexa nr.1,  parte  integrantă din prezenta hotărâre;

 Art.3. Se aprobă raportul de evaluare  nr.191 din 17.05.2018 întocmit de 

S.C. Consulting Company s.r.l.  pentru  închirierea imobilului situat în loca-

litatea Scoarta, sat Budieni, aflat în domeniul public al Comunei Scoarta la 

pozitia 59 (cladirea fostei Primarii Budieni) pentru amenajarea unui cabinet 

sanitar – veterinar conform anexei 2 la prezenta hotarare;

 Art.4.Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei pentru  închirierea imobilului 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni (iunie 

2018 – august  2018 ) domnul consilier  POPETE VIOREL.

Art.2. Prezenta se va comunica Instituției Prefectului Gorj, Primarului 

Comunei Scoarța  şi se va aduce la cunoștința publică.
              Nr._41_/ 24.05.2018

situat în localitatea Scoarta, sat Budieni, aflat în domeniul public al Comunei 

Scoarta la pozitia 59 (cladirea fostei Primarii Budieni) pentru amenajarea 

unui cabinet sanitar – veterinar  la 230lei/lună conform raportului de evaluare 

mentionat la articolul 3 din prezenta hotarare;

Art.5.Termenul de închiriere al spaţiului ce face obiectul prezentei hotărâri 

este de 1 an si poate fi prelungit cu aprobarea Consiliului Local Scoarta;

Art.6.Se mandatează primarul  Comunei Scoarta, dl.Stamatoiu Ion- 

Grigore ca în numele şi pentru UAT Comuna Scoarta să  încheie şi să sem-

neze contractul de închiriere cu ofertantul declarat câştigătorul licitaţiei de 

către comisia de licitaţie;

Art.7.Prezenta se comunica  Primarului comunei Scoarta , Institutiei Pre-

fectului Judetului Gorj si se aduce la cunoştinţa publică  prin publicarea pe 

pagina de internet www.primariascoarta.ro
              Nr._40_/ 25.05.2018

Pentru înscrierea la concurs, can-
didaţii vor prezenta un dosar care 
va conţine următoarele documen-
te: cererea de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice organizatoare; 
copia actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; copiile docu-
mentelor care să arate nivelul studi-

ilor şi ale altor acte care dovedesc 
efectuarea unor specializări, precum 
şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică; carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care ara-
tă vechimea în muncă, în meserie şi/
sau în specialitatea studiilor, în copie; 
cazierul judiciar sau o declaraţie pe 

propria răspundere că nu are ante-
cedente penale care să-l facă incom-
patibil cu funcţia pentru care candi-
dează; adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate; 
curriculum vitae.
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TVA

“Zâmbetul copilăriei” – activitate extracuriculară “Zâmbetul copilăriei” – activitate extracuriculară 
desfăşurată la Şcoala Gimnazială Scoarţadesfăşurată la Şcoala Gimnazială Scoarţa

C
opilăria este un tărâm 

magic. Înseamnă zile de 

sărbătoare, dar şi prie-

teni, înţelegere, acceptare. 

Ziua copilului este un prilej de a 

aduce zâmbete pe chipul copiilor, 

de a implica  comunitatea şi familia 

şi de a conferi an de an bucurie, nu 

doar prin intermediul unor cadouri, ci 

şi prin participarea la acţiuni şi eveni-

mente inedite, atractive pentru copii 

şi aducătoare de amintiri şi nostalgii. 

Pentru toate aceste motive, pen-

tru descoperirea purităţii copilăriei, a 

jocurilor şi activităţilor din viaţa de zi 

cu zi, pentru a ne înmulţi amintirile şi 

prietenii, am organizat acest partene-

riat. 

Cu ocazia zilei 1 Iunie, toţi copiii 

ar trebui să simtă că sunt egali, toţi ar 

trebui să simtă bucuria de a fi copil. 

Fiecare merită să trăiască în pace 

şi armonie, să aibă o familie fericită 

şi să se bucure de fiecare clipă, fără 

grija zilei de mâine. 

Toate aceste lucruri nu ar trebui 

evidenţiate doar de ziua lor, ci în fi-

Şcoala Gimnazială Scoarţa, cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Copilului, a organizat în fiecare an activităţi cultural- artistice. Cu 
această ocazie şcoala şi curtea instituții de învățământ au prins 
viaţă, fiind amenajate de sărbătoare, cadrele didactice coordo-
natoare pregătind pentru  preşcolari şi elevi multe surprize.

ecare zi! 

Copiii merită să fie iubiţi şi să se 

simtă protejaţi! 

Spre deosebire de adulţi, copiii 

pot trece aproape peste orice obsta-

col cu zâmbetul pe buze, deoarece 

ei, pur şi simplu sunt înzestraţi cu un 

“suflet de copil”.

Veselie, bucurie, joc și joacă se 

citește în ochii tuturor, copii și adulți 

deopotrivă. 

Astfel de momente ar trebui să 

existe în fiecare zi și ar trebui să în-

cercăm să lăsăm copilul din noi să își 

facă simțită prezența. 

Și de această dată, ne-am adus 

aminte cu drag de copilărie, iar copiii  

noştri s-au întrecut în arta copilăritu-

lui:  au desenat, au participat la diver-

se jocuri sportive: ”Ţinta’’, “Oul năz-

drăvan”,” Umple găleata”, “ Paharul 

buclucaş”, “Cursa în sac”, iar la finalul  

activităţilor  preşcolarii şi  elevii au fost 

premiați cu diplome, dulciuri, baloane 

etc., sub îndrumarea cadrelor didac-

tice: Violeta Vochiţa, Cornelia Ionela 

Popescu, Violeta Bican Dijmărescu, 

Mihaela Albert, Ionela Lavinia Stănilă, 

Oana Maria Stelea, Simona Şurlin, 

Mihaela Hodineţi, Marcel Bălaşa. 

Alături de noi, în organizarea şi des-

făşurarea proiectului a fost doamna 

profesor Alina Georgiana Bobei, di-

rectorul Şcolii Gimnaziale Scoarţa.
 Profesor VIOLETA VOCHIŢA 


