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EDITORIAL

  E l e c t o r a t u l  î n  d e r i v ă
Justiția din Ro-
mânia a forat prea 
adânc în politic. 
Din acest punct de 
vedere actuala cla-
să politică a fost 
decimată, datori-
tă unor denunțuri 
banale operate de 
boschetari, asis-
tați sociali și rivali 
politici aflați în 
pierdere perma-
nentă de credibili-
tate. Zile trecute, 
în Gorj au fost 
conduși cu cătușe 
la audieri opt pri-
mari, unii dintre ei 
buni gospodari și 
suficient de înstă-
riți ca să nu aibă 
nevoie de banii oa-
menilor de afaceri. 
Mulți primari au 
acceptat procentul 
cuvenit primări-
ei dintr-o afacere 
pentru că trebuiau 
să premieze copii 

valoroși, să ajute 
bătrânii săraci sau 
oamenii aflați în 
limanul nevoii. 
Evident ei au sem-
nat pentru banii pe 
care administrato-
rul oricărei firme 
i-a oferit ca urma-
re a unor discuții 
cordiale pe care 
au purtat-o cu pri-
marii ca de la om 
la om. Procurorii 
n-au anchetat ce 
s-a întâmplat cu 
banii pentru că an-
chetele nu ar mai 
fi fost spectacu-
loase, la fel ca și 
arestările. Justiția 
nu plătește preju-
diciul de imagine 
adus nimănui și de 
aceea până la vară 
asemenea acțiuni 
se vor intensifica 
descurajând total 
candidatura ori-
cărui om pentru 

funcția de primar 
care devine o me-
serie din ce în ce 
mai periculoasă, 
care poate condu-
ce direct edilul că-
tre pușcărie. Cred 
deja că se exage-
rează cu supraco-
rupția din Româ-
nia, deoarece nu 
suntem o națiune 
de hoți și de bor-
fași. Mai cred că 
la alegeri nu vom 
avea nici candi-
dați buni, dar nici 
alegători suficienți 
care să certifice o 
competiție electo-
rală decentă.
În orice caz edilii 
care au avut de în-
fruntat situații de 
incompatibilitate 
sau procese în in-
stanță se vor retra-
ge lăsând în urma 
lor un loc greu de 
ocupat de către alți 

candidați cu șansă 
. Aceștia nu vor fi 
nici cunoscuți și 
nici recunoscuți de 
electorat, fapt care 
va determina un 
interes scăzut al 
populației pentru 
politică și în ace-
lași timp o stare de 
stoicism genera-
lizată. În acest fel 
greutatea opțiunii 
electorale se va 
axa pe performan-
țele guvernului 
prezidențial, care 
dacă va continua 
politica de austeri-
tate ar putea asigu-
ra o victorie con-
fortabilă a stângii 
în alegerile par-
lamentare, chiar 
dacă o mare parte 
a candidaților vor 
fi anonimi din 
punct de vedere 
politic. Un singur 
amănunt ar putea 

perturba starea de 
apatie populară: 
reforma teritorială 
administrativă cu 
reducerea numă-
rului de comune 
și trecerea la regi-
onalizare. Acesta 
ar putea fi un act 
de curaj dar și o 
sinucidere politică 
a Guvernului Ci-
oloș.

Constantin Bunilă
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Gorjul cel mai îndatorat judeţ din România

Gorjul este cel mai îndatorat judeţe: de la un nivel al raportului credite/depozite de 56% în 
Harghita la 171% în Gorj

 

Gorj se poziţionează pe primul 
loc al clasamentului judeţelor 
cu cel mai ridicat nivel al rapor-
tului dintre creditele contracta-
te şi depozitele atrase de la cli-
enţi la finele lunii octombrie.

    
Astfel, bancherii din judeţul 
Gorj aveau, practic, la finele 
lunii octombrie credite acor-
date de 171 de lei pentru fie-
care 100 de lei atraşi ca depo-
zite, acesta fiind cel mai mare 
raport în România. Podiumul 

este completat de judeţul Iaşi, 
cu un nivel al raportului cre-
dite/depozite de 146%, şi de 
judeţul Bihor, cu un raport de 
142%.
   
  La polul opus, respectiv cel 
mai redus nivel al raportului 

credite/depozite se clasează 
judeţele Harghita (56%), Co-
vasna (65%) şi Mureş (68%), 
potrivit datelor agregate de 
BNR. Astfel, în Harghita, 
pentru fiecare 56 de lei con-
tractaţi ca împrumut, clienţii 
persoane fizice şi juridice au 

economisit aproape de două 
ori mai mult.Sursa zf.ro

ecopolitic.ro

ŞTIRI DIN GORJ

 Întâlnire la nivel înalt  Prim-ministrul Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul David Cameron cu 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis și cu 
Primul-Ministru Dacian Cioloș

Întâlnire la nivel înalt – Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul David Cameron s-a întâl-
ni cu Președintele României, domnul Klaus Iohannis și cu Primul-Ministru, Dacian Cioloș

 
Miercuri, 9 decembrie a.c. au avut loc două întâlniri foarte 
importante. Prima întâlnire a avut loc începând cu ora 15.00, la 
Palatul Victoria unde Primul-Ministru, Dacian Cioloș a avut o 
întrevedere cu primul-ministru al Marii Britanii, David Cameron.

După această primă întâlnire, Președintele României, domnul 
Klaus Iohannis, l-a primit de la ora 16.45, la Palatul Cotroceni, 
pe Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, domnul David Cameron.

ecopolitic.ro
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Ştirile care trec prin poartă
Triajul Roșu

Victor Ponta a fost împre-
ună cu Nicolae Bănicioiu 
o garnitură de președinți ai 
tineretului social democrat 
pe care președintele trubadur 
Mihai Sturzu n-a putut-o ega-
la nici măcar în zbor, pentru 
că partitura de stânga a fost 
anonimă. 
 Într-o vizită imagi-
nară la poarta prin care trec 
știrile, doi demisionari și-un 

amator au avut următorul 
dialog:
 Amatorul: Victore, 
Victore, Strurzu n-a fost cuc, 
a fost altă pasăre și nu stiu 
cum a clocit armata de tineri, 
care roia în alegeri.
 Victor: O amator-
ule, cu contracandidați care 
demisionează de pomană mă 
bucur că ai venit de la catedră 
să aduni gașca și s-o înveți 

mai multă carte decât i-am 
învățat eu pe membri celui 
mai performant Guvern din 
istoria Romaniei postdecem-
briste.
 Amatorul: Poporul 
se întreabă de ce-ai plecat ?
 Victor: N-am plecat 
că am plecat. Am crezut 
că sunt pasările lui Sturzu 
venite din țările calde cu 
facebook-ul după ele și s-a 

încăpățânat și Oprea să rămâ-
na vice-premier. 
 Amatorul: La Colec-
tiv s-a întâmplat o dramă de 
care n-ai fost vinovat. 
 Victor: Ai dreptate, 
dar eu nu puteam să-i servesc 
lui Klaus Guvernul meu. 
I-aș fi dat niște mei , dar la 
ciugulit Sturzu ori l-a cărat 
pe tot în sectorul 6 și ca să nu 
se descopere unde l-a pus, în 

partea asta de București nu se 
mai aprind nici luminile de 
sărbători. 
 Amatorul: Dacă eu 
voi fi președintele TSD... 
Victor: La toamnă te susțin 
pentru postul de Premier , ca 
să am și eu Guvernul Meu, 
pentru că lui Cioloș îi dăm 
cu sas.

Constantin Bunilă

C A R I C A T U R A 
S Ă P T Ă M Â N I I
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M i n i s t r u l  F i n a n ţ e l o r :  N u  m a j o r ă m  s a l a r i u l  m i n i m .

 Î n  B r a z i l i a  s a u  I n d i a ,  o a m e n i i  l u c r e a z ă  ș i  p e  d o i  l e i

    Salariul minim nu va creşte de la 1 ianuarie
   Ministrul Finanţelor, Anca Dragu a declarat că salariul minim nu va fi majorat la 1 ianuarie, de la 1.050 lei la 1.200 lei, întrucât ar 
fi nevoie de nu știu ce studiu de impact al acestei creşteri, de nu știu ce migrație spre economia gri sau neagră a României potrivit 
zf.ro.
„Pe salariul minim vom analiza impactul creşterii şi, eventual, vom recomanda ce creşteri pot avea loc. Dar acest studiu trebuie să 
fie într-adevăr foarte serios, nu-l facem peste noapte. Din câte ştiu, şi alte instituţii europene fac un studiu similar, pentru că această 
măsură poate afecta semnificativ competitivitatea României“, a declarat Dragu la o întâlnire cu jurnaliştii. 

  
Astfel, salariul minim nu va 
creşte de la 1 ianuarie, întru-
cât guvernul nu poate realiza 
estimarea impactului asupra 
economiei într-un timp aşa 
scurt, astfel că majorarea nu 
este cuprinsă în proiectul de 
buget pentru anul viitor.

Românii ar trebui să mun-
cească pe doi lei.
Ministrul de Finanţe: În 
Brazilia sau India, oamenii 
lucrează și pe doi lei

    Declarația nefericită a Mi-
nistrului Finanțelor, Anca 
Dragu a fost făcută în această 
săptămână când a dat exem-
plul statelor BRICS, care cu-

prind Brazilia, Rusia, India, 
China şi Africa de Sud, unde 
locuitorii „sunt săraci şi mulţi 
şi toţi ştiu să facă câte ceva pe 
doi lei, fac ceva ce românul 
nu mai face de ceva vreme“.
Ministrul de Finanţe: Românii 
ar trebui să muncească pe doi 
lei.
   Declarația doamnei Minis-
tru, a fost analizată și comen-
tată de către mai mulți jurna-
liști, cele mai interesante au 
fost făcute de către jurnaliștii, 
Radu Tudor și Bogdan Chi-
rieac. Analiștii politici spun 
că dacă ministrul Finanțelor 
era om politic, și nu tehnocrat, 
ar fi trebuit să demisioneze 
imediat după ce a spus că, la 
noi, salariul minim nu crește, 

iar în Brazilia și India, 
săracii lucrează și pe doi lei.

”Am o mare problemă cu 
doamna asta, care mă pune 
pe mine pe picior de egalitate 
cu rușii și africanii”, a spus 
analistul politic Radu Tudor, 
luni, la emisiunea La ordi-
nea zilei, de la Antena 3.

„Asadar, stimabila Anca Paliu 
Dragu nu vrea sa mareasca 
unul din cele mai mici sala-
rii minime pe economie din 
UE pentru concetatenii sai 
romani. Motivul? Saracii din 
Brazilia si Africa muncesc si 
pe 2 lei ! 
Absolut jignitoare afirmatia 
doamnei cu pricina. Nu mai 

vorbesc de lipsa totala de in-
spiratie in a compara nivelul 
de trai al unei tari UE si NATO 
ca Romania cu cel din Rusia, 
Africa sau America de Sud. 
Sunt convins ca noul ministru 
de finante a spus aceasta pros-
tie fara sa gandeasca suficient. 
Sau daca atat poate gandi, e 
ingrijorator. Dupa domnita cu 
usturoiul, alta belea pe capul 
nostru…”, a scris jurnalistul, 
Radu Tudor pe blogul său.

”Dacă doamna era om po-
litic, trebuia să demisioneze 
azi”

”Dacă doamna era om politic, 
trebuia să demisioneze azi. 
Comparația nu ne onorează, 

noi suntem o țară europeană”, 
a replicat Bogdan Chirieac, 
jurnalist DC News, luni, la 
emisiunea La ordinea zilei, de 
la Antena 3.

Iulian Ionescu
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Laurenţiu Ciurel a fost schimbat din funcţie, 
dar rămâne 3 luni în cadrul CEO

Managerul Complexului Energetic Oltenia, Laurenţiu 
Ciurel, a fost schimbat din funcţie de către Consiliul de Su-
praveghere, deoarece nu a îndeplinit criteriile de performan-
ţă, prevăzute în contractul de management. Locul acestuia 
a fost luat de Laurenţiu Ciobotărică, directorul fiananciar 
al companiei. Ciurel este în acest moment la dispoziţia com-
paniei, încă 3 luni de acum înainte, deoarece contractul de 
mandat prevede un preaviz de 3 luni.

Laurenţiu Ciurel a condus CEO din 2012. A rămas în istoria companiei ca 
fiind directorul care a tăiat din drepturile salariaţilor şi cel care a dat afară 
2000 de oameni. De asemenea în decizia de schimbare din funcţie a atârnat 
greu şi dosarul “Turceni Rovinari” , în care a fost trimis în judecată pentru 
abuz în serviciu,deoarece a semnat 3 acte adiţionale cu Casa de Avocatură 
Şova. Ciurel este coleg de dosar cu Victor Ponta şi Dan Şova.

Va contesta decizia în instanţă

   Deşi se vorbea de cel puţin o lună despre faptul că va fi demis, cel care 
a anunţat că va fi schimbat a fost Ciurel. A anunţat că nu este de acord cu 
decizia şi că o va contesta în instanţă. “Voi contesta decizia şi voi pleca 
acasa cu mulţi bani,  “ spunea Laurenţiu Ciurel.

ecopolitic.ro

Premieră în Gorj: 8 primari în spatele gratiilor pentru luare de mită

Procurorii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Gorj au des-
coperit o reţea de primari care 
ofereau contracte pe bandă 
rulantă unui om de afaceri din 
Turceni, contra unor sume de 
bani pe care le primeau de la 
acesta. Totul s- a întâmplat 
în acest an, iar valoarea su-
melor primite drept mită se 

ridică la 400 de mii de lei.

    Procurorii au intrat pe fili-
era primarilor după ce în luna 
septembrie, au găsit în urma 
percheziţiilor de la omul de 
afaceri, o agendă în care erau 
notate primăriile şi în dreptul 
lor, sumele pe care le- ar fi 
primit mită. Doru Şandru este 
administratorul firmei Ydail 

din Turceni, care în urmă cu 
câţiva ani a aparţinut în acte 
fostului primar al localităţii, 
Ion Iordache. Deşi nu mai 
apărea în documente, cel care 
lua decizii era tot el.

Monede de aur şi sume de 
bani confiscate

   În urma percheziţiilor efec-

tuate la domiciului primarilor, 
anchetatorii au găsit 10 mone-
de de aur, 3000 de euro şi 30 
de mii de lei. Sumele de bani 
şi monedele de aur au fost 
confiscate, deoarece primarii 
nu au putut să le justifice. În 
urma audierilor primarii au 
declarat că nu au luat mită.
 În acest dosar, au fost reţinu-
te 10 persoane: cei 8 primari 

din Bărbăteşti, Cătunele, Ne-
gomir, Plopşoru, Slivileşti, 
Urdari,Melineşti din judeţul 
Dolj, Aninoasa, fostul admi-
nistrator public al primăriei 
Rovinari, Constantin Podaru 
şi Doru Şandru, administrato-
rul Ydail.

ecopolitic.ro

ŞTIRI DIN GORJ
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Ion Călinoiu a pus pe masa PSD-
ului un proiect de redresare și 
susținere a CEO

    Călinoiu a ținut să fie prezent 
la CEX-ul PSD de la București 
pentru a-i prezenta personal lui 
Dragnea și conducerii PSD o 
serie de serie de documente, fun-
damentări și susțineri pentru pro-
movarea Companiei Energetice 
Oltenia.

Ion Călinoiu față-n față cu Li-
viu Dragnea

    Înainte de a începe ședința 
conducerii PSD, Liviu Dragnea 
a avut o discuție cu Ion Căli-
noiu prin care acesta din urmă 
i-a înmânat o mapă de prezen-
tare a unui proiect de redresare 
și susținere a CEO, ținând cont 
de ultimele schimbări la nivelul 
costului pe certificatele CO2 și a 
mixtului energetic.
    Practic, Liviu Dragnea va pre-
zenta aceaste documente, funda-
mentări și susțineri pentru pro-

movarea Companiei Energetice 
Oltenia pe care le-a primit de la 
Călinoiu, atât Ministrului Energi-
ei cât și Primului ministru, Daci-
an Cioloș.

Ce conține mapa pe care i-a în-
mânat-o Ion Călinoiu lui Liviu 
Dragnea

    În acest moment vă putem 
prezenta în exclusivitate câteva 
puncte principale din conținutul 
proiectului de redresare și susți-
nere a CEO pe care i l-a înmânat 
Ion Călinoiu 
lui Liviu Dragnea.

Mixul energetic  - Pe lângă preci-
zarea acestui punct că fiind foarte 
important, Călinoiu a mai prezen-
tat și unele documente cu privire 
la poziția României în raport cu 
folosirea globală a acestor resur-
se minerale.

Eliminarea discriminării de pe 
piața energetică a producătorilor 
de energie electrică pe bază de 

cărbune - Energia regenerabilă 
are sprijin de la stat în detrimen-
tul celei pe bază de cărbune.

Costul certificatelor de CO2, 
s-au scumpit, să se găsească 
urgent soluții chiar o soluție de 
atribuire gratuită.

Deblocarea Planului Național de 
Investiții – la ora actuală afectea-
ză investițiile, programele de me-
diu care ar putea să se facă prin 
acest plan, fără costuri suplimen-
tare pentru CEO, sunt blocate.

Planul lui Ion Călinoiu coincide 
cu cel al Președintelui Români-
ei, Klaus Iohannis și cel al Po-
loniei

   Mai mult decât atât, din in-
formațiile pe care le avem, Ion 
Călinoiu a dat exemplu pozitiv 
poziția Poloniei în ceea ce pri-
vește protejarea zonei de exploa-
tare a cărbunelui.Polonia fiind 
principalul stat care se ocupă de 
promovarea Eneregiei pe bază de 
cărbune.

   Coincidență sau nu aceste dis-
cuții și abordări pe care le-a adus 
în discuție acum, Ion Călinoiu 
le-a avut chiar Președintele Ro-
mâniei, Klaus Iohannis și cel al 
Poloniei în cadrul Mini-sumitului 
NATO de la București.

Polonia și România au interese 
comune în zona energetică

    Se pare că, atât Președintele 
României, domnul Klaus Iohan-
nis cât și Preşedintele Republicii 
Polone, domnul Andrzej Duda a 
ajuns la un acord privind susți-
nerea reciprocă a intereselor din 
zona energetică, mai ales că se 
știe faptul că cele două state sunt 
cele mai mari producătoare de 
energie electrică pe bază de căr-
bune din Europa.

Președintele Republicii Polone 
a vorbit despre mix-ul energe-
tic și securitate energetică

Președintele Republicii Polone, 
domnul Andrzej Duda a declarat că: 

”Am discutat şi despre chesti-
unile securităţii energetice, lu-
cru care are o importanţă foarte 
mare. În prezent, Europa trebuie 
să încerce să-şi asigure suvera-
nitatea, vorbesc despre Uniunea 
Europeană aici, bineînţeles. Este 
vorba despre folosirea acelor re-
surse pe care le deţinem noi, cât 
şi de un oarecare mix energetic 
şi de diversificarea surselor de 
energie. Aici am exprimat păreri 
comune cu domnul Preşedinte, şi 
anume că trebuie găsite noi so-
luţii. Nu ne putem permite să fie 
dependentă Uniunea Europeană 
ca piaţă care doar primeşte gaz 
din Rusia şi această dependenţă 
să crească.”

ecopolitic.ro

E X L U S I V I T A T E

Ion Călinoiu a pus pe masa PSD-ului
un proiect de redresare și susținere a CEO

 Conducerea social-democraților s-a reunit miercuri la Palatul 
Parlamentului, în cadrul Comitetului Executiv Național PSD.Au 
fost prezenți atât Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj cât și 

Ion Călinoiu, Președintele CJ Gorj.Ion Călinoiu a venit cu o serie 
de documente, fundamentări și susțineri pentru promovarea Com-
paniei Energetice Oltenia.

ŞTIRI DIN GORJ
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E X C L U S I V
P S D - u l   c a u t ă  P r i m a r  l a  M o t r u ?

”Dorin Hanu nu va candida doar dacă nu 
se va găsi un înlocuitor capabil”

 În acest moment există o serie suspiciuni legate de ce va face actualul Primar al municipiului Motru, Dorin Hanu, va mai candida sau nu pentru un 
nou mandat.
   Din informațiile pe care le avem în exclusivitate, în aceste zile au existat și încă există discuții la nivelul central al PSD Gorj și nu numai, în legătură 
cu alegerile pentru primăria Motru.Municipiul Motru a fost și se dorește să rămână al PSD-ului iar în acest context se lucrează pentru o soluție Hanu 
sau alt candidat.

   Sintetizăm toate aceste negocieri printr-un simplu citat dintr-o discuție care a existat în interiorul PSD Gorj

Surse politice : ”Dorin Hanu nu va candida doar dacă se va găsi un înlocuitor capabil să câștige Primăria Motru”

    Ideea este că dacă nu mai candidează, actualul primar al Municipiului Motru, Dorin Hanu trebuie sa vină cu o soluție de candidat pentru ca PSD-ul să 
aibă din nou primar.În acest moment s-a trasat un calendar pentru o serie de întâlniri, negocieri și analize care vor avea loc în perioada imediat următoare.

Deja putem spune că există și un nume doar că, probabil, nici el nu știe că va fi candidatul.

Va urma!

Noroc Bun!!!

Iulian Ionescu
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Guvernul Cioloș a aprobat o hotărâre care salvează Cariera Jilț Nord și 
securizează cele 775 de locuri de muncă!

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, amplasamentul lucrării de utilitate publică “Deschiderea și punerea în exploatare a 
carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone lignit/an“, în suprafață de 358,0781 hectare. Amplasamentul este conform 
ultimei variante a studiului de fezabilitate. 

Măsurile luate astăzi de Gu-
vern vor face posibilă con-
tinuarea activității carierei 
miniere Jilț Nord în vederea 
exploatării și valorificării ra-
ționale a zăcământului de lig-
nit, securizarea unui număr 
de 775 de locuri de muncă 
și va contribui la dezvoltarea 
socio-economică a localități-
lor din zona exploatării mini-
ere cariera Jilț Nord.

De asemenea, a fost apro-
bată declanșarea procedurilor 

de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate 
în coridorul de expropriere 
al acestei lucrări de utilitate 
publică, precum și sumele 
necesare despăgubirii pro-
prietarilor. Potrivit raportului 
de evaluare întocmit de către 
un expert autorizat, suma ne-
cesară despăgubirilor pentru 
exproprierea imobilelor cu o 
suprafață totală de 358,078 
hectare este de 15,488 mili-
oane de lei. 

Fondurile necesare plății 

despăgubirilor sunt asigurate 
din bugetul alocat cu această 
destinație Ministerului Ener-
giei pe anul 2015. 

Banii se virează de la bu-
getul Ministerului Energiei 
în cel mult 30 de zile de la 
data solicitării acestora, în-
tr-un cont bancar deschis pe 
numele Societății Comple-
xul Energetic Oltenia S.A., 
la dispoziția proprietarilor 
de imobile, în vederea plății 
despăgubirilor acordate ca 
urmare a exproprierii. În ve-

derea declanșării procedurii 
de expropriere sunt îndepli-
nite toate condițiile legale. 

Informații suplimentare: 
Cariera Jilț Nord aparține 

Sucursalei Divizia Minieră 
Târgu Jiu din cadrul Socie-
tății Complexul Energetic 
Oltenia S.A. Cariera minieră 
este situată în județul Gorj, 
pe teritoriul comunelor Mătă-
sari, iar suprafața perimetru-
lui minier al carierei Jilț este 
de 9,072 kilometri pătrați, su-
prafața ocupată fiind de 5,49 
kilometri pătrați. 

Societatea Complexul 
Energetic Oltenia S.A. are 
capital majoritar de stat, sta-
tul român deține peste 77% 
din acțiuni, și se află sub au-
toritatea Ministerului Ener-
giei, Comerţului și Relaţiilor 
cu Mediul de Afaceri.

ecopolitic.ro

DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ:
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RECLAMA TA AICI!!!
publicitate.gdm@gmail.com

0787540682

0787540682

Gala tinerilor voluntari gorjeni 2015

   Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj va organiza în data de 11 decembrie 2015, a III-a ediţie a Galei Tinerilor Voluntari Gorjeni, proiect ce 
premiază şi aduce recunoaşterea publică a celor mai activi tineri voluntari care au fost alături de noi în anul 2015.

Categoria pentru care s-au făcut înscrierile este:
-Voluntarul anului 2015 – categoria 14-35 de ani;
Formularul de nominalizare şi regulamentul de evaluare îl găsiți pe site-ul instituţiei www.tineretgorj.ro .
Directorul județean pentru sport și tineret domnul, Horațiu Tiberiu Gorun  ne-a declarat că această gală va avea loc pe insuliță, în complexul Ana în-

cepând cu orele 17.

Iulian Ionescu
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BALADA SĂPTĂMÂNII
Balada vieții de doi lei

de Constantin Bunilă

A venit aseară mama
Cu punguța cu doi lei 
Cum a zis o ministresă 
Să trăiască neamul ei.

Dacă a zis-o așa la fentă 
Poate s-a grăbit femeia 
Pentru că n-avea dis-
pensă 
Să trăiască-n lumea treia. 

Fiindcă mama nu e mem-
bru 
La Bruxell sau la Guvern 
Îmi aduce din grădină 
Doar legume , când o 
chem. 

Cioloș ne-a tăiat bugetul 
Pentru câini , pentru pisici 

A mai dat ca Prezidentul 
Să nu-i spună: marș de 
aici.

Am avut în țara asta , 
Animal , matroz, alt șef 
Dar nu ne-a lovit năpasta 
Precum sasul fără chef.

Mama n-a trăit la strungă,
Are dinții numai carii
Fiindcă nu-i ajunge banul 
Să plombeze demnitarii. 

Latră câini puțini la stână 
Și ciobanii stau de cart 
Fiindcă-n patria străbună 
Au străini drept șef de 
stat.

Vinovat ne este neamul
Care și-a trimis în stradă 
Puradeii duși cu capul
Pentru circ și debandadă.

Vin în valuri tehnocrații
De la Soroș către țară 
Taie pensii și salarii
Ca poporul să dispară.

Vor veni și la partide 
Ca să-i schimbe pe penali
Dar rămân tot linge blide
Intr-o țară de șmenari.

Dragnea , Oprea , Alinuța
Blaga, Hunor Kelemen
Vor lua bani de la biserici
Și-i vor duce spre infern. 

Însă o să vină moșul 
Și-o să împartă pițărăi 
Fiindcă avem amar în 
coșul 
Pregătit pentru lingăi. 

Parlamentul i-o scursoare
Unde nu-i democrație
Iar aleșii sunt de-a rândul
Toți un fâs , fir-ar să fie.

Poate că-l vom asana 
Prin metoda Pipidi
Dacă doamna nu va lua 
Mită pentru nerozi.

Numai doua trei cucoane
Fabulează pe bani grei 
Că-s prea proști ascultătorii

Dar sunt credincioși și 
ei . 

Iartă-i Doamne pe români 
Că la vară aleg iară 
Dintr-o gașcă de nebuni 
Tupeiști pentru țară.

Și dacă s-aleg stăpânii
Din atâția candidați 
Să vedeți cum urlă câinii
Dacă stau ca noi legați. 
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Breaking News
GUVERNUL  ROMÂNIEI

Un punct foarte important al 
ședinței de Guvern a fost reor-
ganizarea Ministerului Ener-
giei:

I.           PROIECTE DE LEGE 
ȘI ORDONANȚE DE UR-
GENȚĂ

1.          PROIECTUL LEGII 
bugetului de stat pe anul 2016
2.          PROIECTUL LEGII 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2016
3.          PROIECT DE LEGE 
pentru aprobarea plafoanelor 
unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 
2016
- Strategia fiscal-bugetară pen-
tru perioada 2016-2018
4.   ORDONANŢĂ DE UR-
GENŢĂ privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, proro-
garea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal- bugetare
5.          PROIECT DE LEGE 
privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe
6.   ORDONANŢĂ DE UR-
GENŢĂ pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 189/2002 privind 
operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de 
achiziţii pentru nevoi de apăra-
re, ordine publică şi siguranţă 
naţională

II.        HOTĂRÂRI

1.   HOTĂRÂRE privind alo-
carea unor sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pen-
tru finanţarea unor cheltuieli 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat finanţa-
te din bugetele locale, precum 
şi ale unităţilor de învăţământ 
special de stat finanţate din bu-
getele proprii ale judeţelor
2.   HOTĂRÂRE pentru com-
pletarea art.2 din Hotărârea 
Guvernului nr.678/2015 pri-
vind închiderea programelor 
operaţionale finanţate în peri-
oada 2007-2013 prin Fondul 
European de Dezvoltare Regi-
onală, Fondul Social European, 
Fondul de Coeziune şi Fondul 
European pentru Pescuit
3.   HOTĂRÂRE pentru apro-
barea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 216/2015 

privind acordarea pensiei de 
serviciu membrilor Corpului 
diplomatic şi consular al Ro-
mâniei
4.   HOTĂRÂRE privind 
aprobarea amplasamentului şi 
declanşarea procedurilor de 
expropriere a imobilelor pro-
prietate privată situate în cori-
dorul de expropriere al lucrării 
de utilitate publică de interes 
naţional „S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. - Conducta de aducţiune a 
sondei 15 Bilciureşti”, judeţul 
Dâmboviţa
5.   HOTĂRÂRE privind 
aprobarea amplasamentului şi 
declanşarea procedurilor de 
expropriere a imobilelor pro-
prietate privată situate în cori-
dorul de expropriere al lucrării 
de utilitate publică de interes 
naţional „S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. - Instalaţie tehnologică de 
suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, 
judeţul Bacău
6.   HOTĂRÂRE privind apro-
barea amplasamentului şi de-
clanşarea procedurilor de ex-
propriere a tuturor imobilelor 
proprietate privată situate în 
coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică şi de 

interes naţional -’’Deschiderea 
şi punerea în exploatare a cari-
erei Jilţ Nord la o capacitate de 
4,5 milioane tone/an lignit’’
7.   HOTĂRÂRE privind orga-
nizarea şi funcţionarea Minis-
terului Economiei, Comerţului 
şi Relaţiilor cu Mediul de Afa-
ceri
8.   HOTĂRÂRE privind supli-
mentarea bugetului Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor 
Statului din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernu-
lui prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2015, în vederea plăţii 
despăgubirilor acordate de că-
tre Curtea de Arbitraj Internaţi-
onală a Centrului Internaţional 
pentru Reglementarea Diferen-
delor Relative la Investiţii
9.   HOTĂRÂRE privind orga-
nizarea, funcţionarea şi atribu-
ţiile Ministerului pentru Con-
sultare Publică şi Dialog Civic
10.  HOTĂRÂRE privind alo-
carea unor sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în buge-
tul de stat pe anul 2015, pentru 
unele unităţi administrativ-teri-
toriale
11.  HOTĂRÂRE privind apro-

barea stemelor comunelor Dră-
goteşti şi Ghidici, judeţul Dolj
12.  HOTĂRÂRE privind sta-
bilirea cuantumului ajutorului 
anual pentru acoperirea unei 
părţi din costul chiriei, energi-
ei electrice şi energiei termice 
pentru nevoi casnice, cuvenit 
veteranilor de război şi vădu-
velor de război, precum şi ac-
cidentaţilor de război în afara 
serviciului ordonat
13.  HOTĂRÂRE pentru 
completarea art.3 din anexa 
nr.1 la Hotărârea Guvernului 
nr.717/2009 privind aprobarea 
normelor de implementare a 
programului ‚’Prima casă’’.

III.     INFORMĂRI

1.   INFORMARE referitoare 
la implementarea Strategiei na-
ţionale în domeniul achiziţiilor 
publice: Coordonarea instituţi-
onală a procesului de reformă, 
stadiul actual, precum şi riscuri 
aferente neîndeplinirii măsuri-
lor de reformă

Ședință de Guvern: Bugetul pe anul 2016 și Reorganizarea Ministerului Energiei
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TSD Gorj merge pe mâna Gabrielei Podașcă
pentru funcția de

Președinte al Tineretului Social Democrat
  Mult așteptatul congres al Tineretului Social Democrat ne pregatește o luptă în trei.Pe lângă cei doi G, Gabriela Podașcă și 
Gabriel Petrea, în acest moment avem confirmarea și a lui Andrei Tinu, actualul vicepreședinte care și-a anunțat candidatura la 
președinția TSD. Congresul pentru alegerea preşedintelui Tineretului Social Democrat se va ţine pe 12 decembrie, la Romexpo.

Gabriela Podașcă: Am 
sprijinul colegilor de la 
Gorj
Deputatul Gabriela Podaşcă 
ne-a declarat în exclusivitate, 
întrebată fiind dacă se bazează 
la alegerile pentru șefia TSD 
pe tinerii social democrați de 
la Gorj, că: 

”Am sprijinul colegilor de la 
Gorj.Sunt sigură de susține-
rea lor!”

Claudiu Manta, Președinte 
TSD Gorj: Gabriela Podașcă 
are susținerea organizației TSD
Întrebat cu ce mandat, pe cine 
va susține organizația de la 
Gorj la Congresul tineretului 
social democrat de la Bucu-

rești, Claudiu Manta, actua-
lul președintele TSD Gorj a 
confirmat cele spuse de către 
deputatul candidat, Gabriela 
Podaşcă, declarându-ne în ex-
clusivitate că:

”În cadrul ultimei ședințe a 
organizație tineretului social 
democrat Gorj a fost adop-
tată o rezoluție de susținere a 

Gabrielei Podașcă la funcția 
de Președinte TSD.”

Manta a ținut să mai precizeze 
faptul că: ”Gabriela Podașcă 
are susținerea organizației 
doar că eu nu o să impun, fie-
care delegat o să fie liber să-
și exprime opinia după ce vor 
asculta proiectele cu care vin 
candidații.”

De la Gorj va fi prezentă la 
București o delegație de apro-
ximativ 30 de persoane.

ecopolitic.ro
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F o t b a l u l  g o r j e a n  l a  z i

  Mai jos vă vom prezenta ultimele rezultate al Ligii a IV-a și a V-a conform datelor Asociației județene de fotbal Gorj

R e z u l t a t e  ș i  c l a s a m e n t  L i g a  I V
Sâmbătă, 05.12.2015 - 17

13:00 h             Minerul II Mătăsari Energetica Tismana 2 - 1 
13:00 h  Petrofac Ţicleni Ştiinţa Hurezani 0 - 0 
13:00 h  Ştiinţa Turceni Vulturii Fărcăşeşti II 8 - 1 

Duminică, 06.12.2015 - 17

13:00 h Petrolul Stoina  Internaţional Baleşti 0 - 0 
13:00 h Jiul Rovinari  Petrolul Bustuchin 4 - 1 
13:00 h Unirea Cruşeţ  Parângul Bumbesti Jiu4 - 1 
13:00 h Viitorul Negomir Știința Godinești 1 - 3 
13:00 h Avântul Bărbătești AS Stejari             2 - 1 

 *Gilortul Tg. Cărbuneşti nu a jucat
 
     J V E I GM GP Puncte    
1Gilortul Tg Cărbuneşti 16 15 0 1 53 11 45    
2Internaţional Baleşti 16 13 2 1 43 5 41    
3Ştiinţa Hurezani 16 10 2 4 36 22 32    
4Ştiinţa Turceni  16 10 1 5 40          20 31    
5Petrolul Bustuchin 16 9 0 7 57 35 27    
6Vulturii Fărcăşeşti II 16 8 2 6 28 31 26    
7Știința Godinești 16 7 2 7 29 38 23    
8Petrolul Stoina   16 6 4 6 27 28          22    
9Unirea Cruşeţ  16 7 0 9 36 27          21    
10Parângul Bumbesti Jiu 16 6 3 7 28 30 21    
11Energetica Tismana 16 5 5 6 20 26 20    
12Minerul II Mătăsari 16 4 5 7 17 29 17    
13Avântul Bărbătești 16 5 2 9 27 55 17    
14Viitorul Negomir 16 5 1 10 24 43 16    
15Petrofac Ţicleni 16 3 5 8 23 35 14    
16Jiul Rovinari  16 4 1 11 24 37          13    
17AS Stejari  16 0 3 13 10 50            3  

S P O R T



www.gazetademaine.ro15nr.7  10 decembrie 2015

Ședința importantă a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT)
la Palatul Cotroceni

În cadrul acestei ședințe se va discuta atât Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 – 2019 cât și Strategia 
de informaţii 2015 - 2019 a Serviciului Român de Informaţii

Consiliul Suprem de Apă-
rare a Ţării este autoritatea 
administrativă autonomă 
investită, potrivit Constitu-
ţiei, cu organizarea şi coor-
donarea unitară a activită-
ţilor care privesc apărarea 
ţării şi siguranţa naţională.

Membrii Consiliului Su-
prem de Apărare a Ţării 
sunt: ministrul apărării na-
ţionale, ministrul afacerilor 
interne, ministrul afacerilor 
externe, ministrul justiţiei, 

ministrul economiei, mi-
nistrul finanţelor publice, 
directorul Serviciului Ro-
man de Informaţii, directo-
rul Serviciului de Informaţii 
Externe, şeful Statului Ma-
jor General şi consilierul 
prezidenţial pentru securita-
te naţională.

Astăzi, 10 decembrie a.c., 
începând cu ora 11.00, la 
Palatul Cotroceni, va avea 
loc şedinţa Consiliului Su-
prem de Apărare a Ţării, 
condusă de către Preşe-

dintele României, domnul 
Klaus Iohannis.

Pe ordinea de zi a şedin-
ţei sunt incluse subiecte 
referitoare la: 

Ghidul Strategiei Naţiona-
le de Apărare a Ţării pentru 
perioada 2015 - 2019; 

Planul naţional de priori-
tăţi informative pentru anul 
2016; 

Planul de întrebuinţare a 
forţelor armate ale Români-
ei care se trimit la misiuni şi 

operaţii în afara teritoriului 
statului român în anul 2016; 

Măsurile adoptate de către 
România în vederea punerii 
în aplicare a regimurilor de 
sancţiuni internaţionale; 

Strategia de informaţii 
2015 - 2019 a Serviciului 
Român de Informaţii; 

Raportul privind Sistemul 
Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Terorismului; 

Propunerile de buget ale 
instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul securităţii naţio-
nale pentru anul 2016; 

Programul de activitate 
a Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării pentru anul 
2016.

În cadrul şedinţei vor fi 
abordate şi alte subiecte de 
interes pentru securitatea 
naţională. 

Iulian Ionescu



RESTAURANT GIURMA ESTE O LOCAȚIE UNDE PUTEȚI 
PETRECE NUNȚI, BOTEZURI ȘI MAJORATE CA ÎN POV-

EȘTI!
PENTRU REZERVĂRI CONTACTAȚI-NE LA 0722437400
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Societatea noastra ofera o altfel de 
abordare si viziune in ceea ce privesc

serviciile de consultanta in domeniile relatiilor 
publice si al comunicarii

activitati ale agentiilor de publicitate
activitati ale agentiilor de stiri

Contactati-ne si veti vedea diferenta! 

Iulian.ionescu@ecopolitic.ro

D A L I P R I N T  A N D  S A L E  S R L - D
Afise

Pliante
Flyere

Bannere
Firme luminoase

Servicii foto
daliprintandsale@gmail.com

Motru, Str. Aleea Muncii Nr.1, în incinta magaziunului 39


