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DANIEL IONESCU, DIRECTOR CCS PITEȘTI

Casa de Cultură a Studenţilor Piteşti
ALTERNATIVA TIMPULUI TĂU LIBER!
Casa de Cultură a Studenţilor din Piteşti s-a înfiinţat ca o necesitate de a aduna
energiile pozitive studenţeşti, de a promova talentul studenţilor şi spiritul de
asociativitate pentru derularea de proiecte în folosul studenţilor şi comunităţii
piteştene.
Veţi găsi aici cursuri de dansuri de societate, modern, popular, break dance,
chitară, karate, cenaclul literar Juventus, asociaţia de turism Zimbrul
Carpatin, cerc de integrare europeană şi cursuri de modă, cerc de istorie. Lista
activităţilor din cadrul Casei Studentului Piteşti se poate îmbunătăţi cu ideile
voastre. 
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ECO ARGESENII

Evenimentul  avut loc pe 3
iunie 2014, în Sala Mare a
Centrului Cultural Educativ
din Mioveni.
Au fost invitaţi să participe
elevii şcolilor cuprinse în
proiect,alături de cadrele di-
dactice, partenerii şi spon-
sorii proiectului, autorităţile
locale, reprezentanţii opera-

torilor de salubritate şi
partenerii media.

În cadrul festivităţii de pre-
miere, elevii şi şcolile califi-
cate au primit premii
substanţiale, conform regu-
lamentului, şi alte premii
pentru concursurile de
creaţie.
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Ecologiștii din
Mioveni, premiaţi

Revista InfoMediu Europa, în parteneriat cu Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului și Garda Naţională de

Mediu au organizat festivitatea de premiere din cadrul
proiectului „EcoAtitudine = Responsabilitate, Informaţie,

Acţiune” – Campanie de Educaţie Ecologică şi Mediu –
Ediţia 2014, Etapa I.

Cele mai bune judoka de la
CSM Piteşti au obţinut, în
urmăcu câteva zile, o
performanţă de excepţie.
Alina Zaharia şi Alina
Cheru au dat din nou lovi-
tura şi au devenit încă o
dată campioane europene la
ju-no-kata.
Este pentru al doilea an
con secutiv cînd cele mai
bune spor t ive de la clubul
din Ştrand re u şesc să-şi
bată toţi rivalii la cel mai
important concurs din acest
an. Competiţia a avut loc în
Ita lia, în oraşul Lignano, şi
a re u nit la start cele mai
bune spor tive de pe
Bătrînul Con ti nent. Ali na
Za haria şi Alina Che ru au
o cu pat primul loc şi au câş -
tigat me dalia de aur în
proba de Ju-No-Kata pînă
în 35 de ani. În proba de Ju-
No-Kata Open, ce le două
sportive de la CSM Pi  teşti
au obţinut locul secund şi
me dalia de argint. Cele
două spor tive sînt antrenate
de pro fesorul Cor neliu
Pălărie, iar anul trecut au
ieşit tot campioane eu ro -
pene la competiţia care a
avut loc în Malta.
Pentru rezultatele obţinute
anul trecut, cele două Aline
au fost declarate cele mai
bune sportive ale clubului
pe 2013. Rămâne de văzut
dacă şi în acest an, rezul-
tatul obţinut de ele le va
ajuta să ia aceeaşi distincţie.

Două 
campioane 
europene
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JUNIORI DE AZI, STUDENTII DE MÂINE

Piteştiul a fost,

sâmbăta trecută,

capitala mişcărilor

ritmate şi graţioase,

peste 450 de copii

din România şi Re-

publica Moldova

demonstrându-şi ta-

lentul la concursul

internaţional de dans

modern “Dansul

L a l e l e l o r ” .

Organizată de Con-

siliul Judeţean

Argeş, prin Şcoala

Populară de Arte şi

Meserii Piteşti şi în

parteneriat cu

Palatul Copiilor şi

Elevilor, mani-

festarea aflată la a

treia ediţie a avut loc

la Casa de Cultură a

Sindicatelor.

Pe scenă s-au între-

cut formaţii şi

perechi din Piteşti,

Bucureşti, Craiova,

Rm. Vâlcea,

Slobozia, Pucioasa,

Giurgiu, Drobeta

Turnu Severin, Tg.

Jiu, Sf. Gheorghe,

Găeşti şi Rezina din

Republica Moldova.

În total vor fi prezente 90 de
echipe din Europa, care se
vor întrece pentru trofeele
puse în joc, în zilele de 7, 8
şi 9 iunie 2014. Cele două
turnee vor avea loc la Dirinon
şi Plougonvelin. Deian Ceauşu
va face deplasarea cu 16
copii, în timp ce Iulian Preda
va merge cu 12 copii. Juniorii
născuţi 2000 vor juca pe
teren normal – echipe de 11
jucători, în timp ce juniorii
născuţi 2003 vor juca pe
terenuri mici – echipe de 5+1.
Primăria Mioveni este cea

care organizează  această
acţiune, suportând cheltu-
ielile, şi va face un cadou
copiiilor de la CS Mioveni, o
excursie de aproape două
săptămâni. Astfel, juniorii au
plecat de la Mioveni pe 1
iunie şi se vor întoarce pe 14,
în toată această perioadă ur-
mând a se sta două zile la
Paris pentru vizite şi una la
Brest. În cele 3 zile pe care le
vor petrece la Landerneau,
cazările se vor face la familii
de localnici din oraşul înfrăţit
cu Mioveniul. 

Două grupe de juniori ai galben-verzilor au pleacat pentru
14 zile în Franţa, la un turneu de fotbal organizat în Franţa.
Turneele din Franţa sunt rezervate juniorilor până în 17 ani
şi se desfăşoară pentru toate categoriile de vârstă. 

Juniorii de la CS Mioveni participă la
două turnee în Franţa 

450 de copii

la Dansul

Lalelelor



CAMPIONII, CAMPIONII!

Facultatea de Sport a Universităţii din
Piteşti a făcut bilanţul Campionatelor
Naţionale Universitare care au avut loc
în acest an. La eveniment au partici-
pat sportivii medaliaţi la aceste între-
ceri, conducerea Facultăţii de Sport,
rectorul Universităţii Piteşti, Ionel
Didea, şi preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, Florin Tecău.
După competiţiile desfăşurate în acest
an, Universitatea din Piteşti a fost
desemnată cea mai bună universitate
din ţară. Studenţii piteşteni au devenit
campioni la baschet, atletism, handbal
feminin şi kem po. Pe treapta secundă
a podiumului s-a clasat secţia de înot,
iar medalii de bronz au obţinut hand-
balul masculin şi judoul. Echipa de
baschet masculin care a cîştigat
medalia de aur este compusă din 13
studenţi, iar de pregătirea ei s-au ocu-
pat antrenorii Leonard Fleancu şi
Florin Cojanu. Cei 10 sportivi de la
atletism au obţinut 11 medalii de aur,
4 de argint şi 3 de bronz. De pregătirea
echipei s-au ocupat decanul Liliana
Mihăilescu, Bogdan Vîlcu, Constantin
Gheorghe şi Liviu Mihăilescu. Echipa
de handbal feminin, care a devenit
campioană după ce a învins în finală
Universitatea Constantin Brâncuşi, din

Tîrgu Jiu, este pregătită de prodecanul
Paul Mihăilă şi Victor Neagu,
preşedintele clubului universitar.
Echipa de kempo, care a devenit
campioană a cîştigat o medalie de aur,
două de argint şi una de bronz şi este
antrenată de Emilian Rabolu. De
pregătirea secţiei de nataţie, care a
luat argintul, s-a ocupat Carmen
Manole, iar de ce le de judo şi handbal
băieţi, care au luat bronzul, s-au ocu-
pat Emilian Rabolu respectiv Paul
Mihăilă şi Victor Neagu. Secţia de ski,
care nu a reuşit să termine pe podium,
este antrenată de Daniel Roşu.

„Cel mai bun ambasador al
universităţii“

Rectorul Universităţii din Piteşti i-a
asigurat pe sportivi că îi va sprijini şi
de acum îna inte: „La Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport putem vorbi de
excelenţă. Este cea mai bună facul-
tate de sport din ţară. Avem o
generaţie de excepţie şi un corp pro-
fesoral foarte bun. Chiar am comandat
o vitrină la Rectorat pentru a pune
medaliile cîştigate de ei, însă se pare
că ea va fi neîncăpătoare pentru rezul-
tatele lor. Facultatea de Sport este cel
mai bun am basador al Universităţii“, a
spus Ionel Didea.

Facultatea de Sport, campioană naţională universitară
Sportivii piteşteni, cei mai buni din ţară!
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LA ZI. BULETIN INFORMATIV 

Secretarul de Stat cu
atribuţii pe Tineret, Cris-
tian COSMIN, Subsecre-
tarul de Stat cu atribuţii pe
Sport, Augustin IOAN şi
consilierul pe relaţii
internaţionale, Valeriu
LEAPCIU, au participat în
perioada 03 – 04 iunie
2014 la Conferinţa
“Tentaţie şi Dependenţă”,
organizată de către Centrul
Internaţional Antidrog şi
Drepturile Omului Româ-
nia (CIADO), Academia de
Ştiinţe a Republicii
Moldova şi Centrul
Internaţional Antidrog
Moldova.

La Conferinţă au mai par-
ticipat domnul academi-
cian Constantin
BĂLĂCEANU - STOL-
NICI, Preşedintele CIADO
Romania, domnul Gigel
LAZĂR, Preşedintele
executiv CIADO Romania,

domnul academician Ghe-
orghe DUCA, Preşedintele
Academiei de Ştiinţe a Re-
publicii Moldova, ministrii
şi deputaţi din Republica
Moldova.
Totodată, reprezentanţii
MTS au avut şi o în-
trevedere cu Ministrul
Tineretului şi Sportului din
Republica Moldova, Octa-
vian BODIŞTEANU, în
cadrul căreia oficialii celor
două state au adus în
discuţie metode concrete
pentru dezvoltarea pe mul-
tiple planuri a relaţiilor de
prietenie dintre tinerii din
cele două ţări, în principal
prin realizarea de întâlniri
şi schimburi, inclusiv în
contextul liberalizării
regimului de vize pentru
cetăţenii Republicii
Moldova, cât şi schimburi
de bune practici in vederea
absorbţiei fondurilor eu-
ropene.

În perioada 3 – 4 iunie, o delegaţie a Minis-
terului Tineretului şi Sportului din România s-

a deplasat într-o vizită oficială în 
Republica Moldova.

Reprezentanţi ai Ministerului
Tineretului şi Sportului au efec-

tuat o vizită oficială în 
Republica Moldova

,

Vinerea trecuta a avut loc ceremonia de in-
vestire a lui Florin Tecau (PSD) in functia
de presedinte al Consiliului Judetean Arges. 
Judecătoarea Valerica Vîrtopeanu,
vicepreşedinte al Tribunalului Argeş, a dat
citire sentinţei de validare a mandatului de
preşedinte al lui Tecău, sentinţă împotriva
căreia nu a fost depusă nicio contestaţie.
Ceremonia – care a început cu intonarea Im-
nului de Stat – a continuat cu depunerea
jurământului de către preşedintele ales şi s-
a sfârşit cu luări de cuvânt.
“Am încredere în omul, în sufletistul Florin
Tecău. Îl asigur de sprijinul meu în toate
proiectele pe care şi le-a propus”, a afirmat
prefectul Mihai Oprescu. “Acesta este un
moment important: începerea parteneriatului
dintre Florin Tecău şi argeşeni. Îl felicit pen-
tru izbândă şi îl asigur că primarii sunt
alături de el”, a spus, la rândul său, primarul
Piteştiului, Tudor Pendiuc, preşedintele in-
terimar al PSD Argeş. “Îi salut pe predece-
sorii mei, domnii Ion Mihăilescu şi
Constantin Nicolescu. Voi încerca să mă
ridic la nivelul dumnealor şi să îi reprezint
pe argeşeni cu cinste, demnitate şi onoare.
Voi face ce am făcut şi până acum: voi
munci pentru a aduce Argeşul în fruntea
judeţelor ţării!”, a declarat, în încheiere,
Florin Tecău.
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ÎN ARGEȘ, 
HABEMUS PREȘEDINTE



SUNT TURIST ÎN ŢARA MEA SAU UNDE FUGIM ÎN VACANŢĂ!

TURISM, TURIST, TURISTIC

Cheile Nerei - Beușniţa alcătuiesc o
arie protejată de interes naţional,
înclusă în Parcul Naţional Cheile Nerei
- Beușniţa, ce corespunde categoriei a
IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip
mixt), situată în judeţul Caraș-Sev-
erin, pe teritoriul administrativ al co-
munelor Sasca Montană și Șopotu Nou.

Cheile Nerei sunt o formaţiune de tip
chei de-a lungul râului Nera în judeţul
Caraș-Severin, între localităţile Sasca
Montană și Șopotu Nou. Distanţa pe
care se întind cheile este de circa 22
km din care aproximativ 20 km de chei
propriu-zise, Nera, străbate un de-
fileu, cu aspect de chei, îngust, spec-
taculos și absolut sălbatic, formând
cele mai lungi chei din
România.[necesită citare] Aici, unde
pereţii se înalţă până la 200 de metri,
apa Nerei și a afluenţilor săi, a săpat
și a format în rocă calcaroasă lacuri,
canioane, peșteri și cascade impresio-
nante. O potecă turistică marcată le

străbate, dar parcurgerea lor necesită
traversarea râului Nera direct prin
apă.

În partea estică (dinspre amonte) a
cheilor găsim un alt obiectiv turistic,
Lacul Dracului, iar din partea vestică
se poate ajunge la Cascadele Beușniţei
și la Lacul Ochiul Beului. De asemenea
se mai poate vedea și canionul Valea
Rea.

Parcul Naţional Cheile Nerei-Beușniţa
ocupă zona sudică a Munţilor Aninei și
partea nordică a Munţilor Locvei,
ocupând o suprafaţă de 36.364,8 ha ce
include 6 rezervaţii declarate și una
propusă.

În imediata apropiere a parcului sunt
localităţile: Anina, Bozovici, Lăpușnic,
Moceriș, Șopot, Cărbunari, Sasca
Română, Sasca Montană, Potoc, Soco-
lari, Ilidia, Ciclova Română, Ciclova
Montană, Oraviţa
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SA RADEM IMPREUNA

D o c t o r u l
consultă o fe-
meie, după care
îi cheamă soţul
la discuţii:
— Domnule,
am o veste bună
şi una proastă
pentru dv. Voi
începe cu cea
proastă: nevasta
dv. are sifilis.
Vestea bună: nu
l-a luat de la dv.

Iţic şi Ştrul se
prezintă în faşa
rabinului. Iţic îi
spune:
— Rabbi, am o
dispută cu Ştrul.
Lămureşte-ne.
S p u n e - m i ,
negru e cu-
loare?
Se uită rabinul
în Talmud şi îi
spune:
— E culoare. În
Talmud scrie că
trebuie să te îm-
braci în negru

cînd moare
cineva.
— Dar albul e
culoare?
— Da, în Tal-
mud zice că
mireasa se
îmbracă în alb.
Iţic, adresîndu-
se lui Ştrul:
— Ai văzut că
televizorul pe
care ţi l-am vîn-
dut era color?

Întrebare la
radio Erevan:
— Există punc-
tul G şi ce este?
— Nu ştim dacă
există, dar ştim
că este reco-
mandabil să-l
căutaţi.

Într-un mare
oraş, are loc im-
portanta întîl-
nire dintre
diferiţi şefi de
state. La o
i n t e r s e c ţ i e ,

m a ş i n i l e
preşed in ţ i lo r
SUA, Rusiei şi
României se
c i o c n e s c .
Aceştia coboară
din maşini şi
încearcă să re-
zolve problema:
Bush:
— Sorry!
Putin:
— Sorry too!
Băsescu:
— Sorry three!

Cum recunoşti
ginerele la
moldoveni? E
cel care are
adidaşii cei mai
noi.

Cum sînt
d e n u m i ţ i
moldovenii mai
nou? Comput-
ere. De ce?
Pentru că spun
«IBM o biere»!
Dialog în pat:
— Dragul meu,

tu mă iubeşti?
— Da' tu ce
crezi că fac
aici? Flotări?

Sotia:
— Iti promit ca
te fac cel mai
fericit barbat de
pe lume.
Sotul:
— Serios? Cand
pleci?

Cum se scapa
de boala vacii
nebune?
Prin divort.

Un roman la
Chisinau se
apropie de un
localnic
— Nu va su-
parati caut mag-
azinul «Lumea
copiilor»!
Moldovanul:
— Nu ma supar
cautati mai de-
parte.

Bancuri cu moldoveni!




