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Conducerea Complexului Energetic Oltenia
adreseaza tuturor salariatilor si colaboratorilor

cele mai calde ganduri pentru un Craciun fericit si un an nou bogat în realizari!

La Multi Ani!

Director Divizia Financiara,
Laurentiu Ciobotarica
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EDITORIAL

T r a d i ţ i i  c r e ş t i n e 
De sărbători în 

satul românesc, la 
fiecare casă, se îm-
part piţărăi. Împăr-
ţitul piţărăilor este 
un obicei păstrat 
din vremea nimi-
citoarelor războaie 
daco-romane, când 
bărbaţii daci, fie fu-
seseră ucişi în luptă, 
fie rătăceau în munţi 
alături de căpetenii-
le lor, apărându-l pe 
Decebal.

Atunci femeile în-
sărcinate au început 
să dea de pomană co-
piilor nenăscuţi încă, 
piţărăii, cu credinţa 
că vor naşte băieţi 
care să ia locul băr-
baţilor pierduţi.

Se spune că în 
vremuri imemoriale, 
geto-dacii lui Bure-
bista erau răspândiţi 
în toată Europa şi că 
invazia unor triburi 
asiatice sau nordice 

şi războaiele pour-
tate de aceste triburi 
cu geto-dacii au con-
dus la restrângerea 
dimensiunilor stă-
pânirii lui Burebista 
în jurul Carpaţilor. 
Există documente 
în bibiotleciile lumii 
care atestă istoric 
acest fapt, însă recu-
noaşterea vechimii 
acestui popor ar răs-
turna toate teoriile 
istorice. Să revenim 
însă la tradiţii!

În satul românesc 
şi mai ales în satul 
gorjean tradiţia s-a 
estompat în ultimii 
10 ani când tinerii 
au devnit dependenţi 
de calculatore, te-
leviziune şi diverse 
forme de distracţie 
moderne. Cu toa-
te acestea colindul, 
piţărăii, pluguşorul, 
capra, focurile şi 
multe alte obiceiuri 

regionale captează 
şi astăzi atenţia unei 
bune părţi a tineretu-
lui pentru că tinere-
tul a fost şi rămâne 
promotorul acestor 
tradiţii.

Populaţia adultă 
şi-a păstrat rolul de 
trezorier sau tezau-
rezitator al vechilor 
obiceiuri ca un fel de 
colac de salvare pen-
tru viitor. Identitatea 
unei naţiuni este în 
strânsă legătură cu 
tradiţiile ei, chiar 
dacă unele, cum ar fi 
sacrificarea porcului 
în ziua de Ignat par 
barbare.

Totuşi şi aceste 
tradiţii barbare au 
suferit modificări 
aproape esenţiale. 
Porcul se electrocu-
tează, se pârleşte cu 
butelia, faţă de mo-
dul ecologic din vre-
murile apuse, în care 

prăjirea şoricului se 
făcea cu paoe, ferigă 
şi cu obiecte de me-
tal încinse în foc.

Nu a dispărut şi 
nici nu va dispărea 
eterna ţuică fiartă şi 
bucuria celor care se 
adună la ,,Pomana 
porcului”, un fel de 
preambul al petrece-
rilor dintre Crăciun 
şi Anul Nou, petre-
ceri în care sunt abo-
lite toate supărările 
dintre vecini şi sunt 
împletite cu bucuria 
celor care revin an 
de an acasă din toate 
colţurile Europei şi 
ale ţării.

Şi pentru că sun-
tem în prag de săr-
bători, rugându-ne 
ca Dumnezeu să-i 
ocrotească pe ro-
mâni oriunde s-ar 
afla, fiene permis să 
transmite Sărbători 
cu bine, un  Crăciun 

liniştit şi în pace şi 
mai ales un An Nou 
şi bun pentru fiecare 
dintre cititorii noştri, 
dar şi pentru cei care 
locuiesc în Gorj sau 
au rădăcinile aici şi 
nici nu ştiu că pentru 
ei se scrie cu suflet 
curat Gazeta de Mâi-
ne.

La Mulţi Ani tuturor!

REDACŢIA
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Victor Ponta a 
ignorat presa 

din Gorj

Fostul premier a rămas cu aceeaşi atitudine de aroganţă, care l-a făcut să piardă alegerile parlamentare. Deşi atunci părea să înţeleagă că este nevoie de o 
schimbare de atitudine, a uitat acest lucru. A venit la Târgu Jiu spunând că nu face declaraţii, însă pe mână cu Ionuţ Răitaru, cel care deţine televiziunea TV 
SUD, a înregistrat o emisiune, unde şi-a spus păsurile. Ionuţ Răitaru este cel care i-a vândut licenţa de transimisie lui Ghiţă, prietenul lui Victor Ponta. TV 
SUD este cunoscută ca fiind televiziunea de casă a social democraţilor.

ecopolitic.ro

ŞTIRI DIN GORJ

REDACŢIA SĂPTĂMÂNALULUI GAZETA DE MÂINE VĂ UREAZĂ LA MULŢI ANI!
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Ştirile care trec prin poartă
Ciolan cu pretenţie de buzdugan

În ultimul timp electoratul 
a fost înlocuit de stradă. Evi-
dent străzii n-ai cum să-i dai 
un mic şi-o bere ca să voteze 
un partid politic pentru că 
n-ar ajunge nici pentru man-
datul unui singur ales. De 
aceea câţiva reprezentanţi ai 
străzii, alături de mai mult 
personalităţi şi personolităţi 
au dat o fugă până la Poarta 
Sărutului să se spovedească 
Duhului Porţii.

În faţa Porţii au avut sur-
priza să găsească întins pe o 
masă cu dimensiuni de po-

mană un ciolan. Examinân-
du-l n-au înţeles de ce osul 
era gol. Au sunat şi au pus 
o întrebare, două, Duhului 
Porţii.

-Vizitatorii: Duhule, Duhu-
le, unde-i cărniţa de pe cio-
lan? Şi de ce lipseşte fasolea 
sau ciorbiţa?

-Duhul: Gura păcătoşilor! 
Parlamentul e prea mare şi 
a mâncat tot bugetul. Parla-
mentarii sunt nesătui. Şi au 
luat şi pachete pentru sărbă-
tori, dar şi pentru pensie aşa 
că pe ciolan a mai rămas ce 

vedeţi! Bugetul e în capete, 
dar să nu vă pună Sfântul 
Brâncuşi să îl atingeţică osul 
ăsta face prăpăd.

-Vizitatorii: Cum face pră-
păd?

-Duhul: Păi la un capăt este 
educat la Bruxel şi educat la 
Bucureşti, iar la celălalt cap 
este educat la Cotroceni şi 
gata să plece în excursie în 
Florida. 

-Vizitatorii: Adică osul este 
tot politic! Da cărniţa?

-Duhul: Eeee... cărniţa este 
tehnocrată şi se duce bucăţi-

că cu bucăţică la MTO (ştiţi 
voi taxa aia lu’ Băsescu) sau 
la FMI şi mai pretinde şi So-
roş câte ceva pentru partide-
le alea care trebuie să condu-
că Ţinutul Secuiesc

-Vizitatorii: Preşedintele ce 
zice?

-Duhul: Preşedintele nu 
zice nimic pentru că e împăr-
ţit între politică şi Guvern. 
V-aş mai spune eu câte ceva, 
dar sunt sărbători şi mi-e să 
nu o iau şi eu pe cocoaşă de 
la os, că dacă va sări osul 
peste Poartă, n-am decât să 

mă bat cu el ca Făt-Frumos 
cu Zmeul Zmeilor.

Acest material este un pam-
flet şi trebuie tratat ca atare!

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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Sărbătorile de Crăciun şi Anul 
Nou să vă răsplătească pentru tot 

ceea ce aţi împlinit în anul care 
se încheie, iar noul an să vă aducă

 tuturor gorjenilor mult sperata 
stare de bine, bogăţie, noroc, 

sănătate maximă şi fericirea de 
care aveţi nevoie întodeauna!

                                      
                                  La Mulţi Ani!

Robert Filip 
vicepreşedintel Consiliului Judeţean Gorj

Surse politice din Gorj vor-
besc despre faptul că cel mai 
bun candidat la primăria Târ-
gu Jiu al PNL, ar avea o sesi-
zare la ANI, deoarece există o 
suspiciune că ar incompatibil. 
Este vorba de Marcel Roma-
nescu, considerat ca având 
cele mai mari şanse să obţină 
procente mari în sondajul pe 
care PNL îl face şi să devi-

nă astfel candidat la primăria 
Târgu Jiu.

Nu a declarat o casă

Sursele noastre spun că Mar-
cel Romanescu, nu şi ar fi tre-
cut în declaraţia de avere pe 
vremea 
când era subprefect, o casă pe 
care o deţinea împreună cu 
fratele său, actualul director al 

Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj. Până la alegeri 
se pare că aceste informaţii 
apărute pe surse, vor fi lămu-
rite de ANI.

Romanescu, nu este om 
de încredere pentru PNL

Marcel Romanescu a fost 
considerat un apropiat al PSD, 
deoarece fratele sau a fost şi 

este susţinut în funcţie de că-
tre guvernul Ponta, în schimb 
acesta deşi este adversar poli-
tic al PSD, nu a atacat nicio-
dată social democraţii. 

De asemenea Marcel Roma-
nescu a mai intrat o dată in 
cursa pentru primăria Târgu 
Jiu din partea PDL, în 2008, 
dar s- a retras cu câteva zile 
înainte de alegeri, după ce 

PSD a intervenit pentru acest 
lucru. Acum vrea din  nou să 
candideze, dar nimeni nu mai 
are încredere în el.

ecopolitic.ro

SURSE: 
Un candidat al PNL ar fi incompatibil

ŞTIRI DIN GORJ
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OlimpiadeleK – celor mai harnici, 
Moșul le aduce cadouri

După muncă, şi răsplată! 
La 3 luni de când programul 
OlimpiadeleK a luat startul, a 
venit timpul să aflăm clasa-
mentul intermediar şi să răs-
plătim cele mai active institu-
ţii de învăţământ participante 
până acum la competiţie! 

La începutul acestui an şco-
lar, OlimpiadeleK au provo-
cat unităţile de învăţământ de 
stat din toată ţara să iniţieze şi 
să implementeze proiecte de 
educaţie alternativă într-un 
cadru relaxat, condimentat 
cu distracţie şi joacă. Şcolile 
au fost invitate să formeze 
echipe de elevi şi profesori, 
să se înscrie pe platforma 
online www.olimpiadelek.ro, 
iar apoi să desfăşoare diferite 
activităţi creative cu impact 
educaţional, participând la 
o competiţie unde pasiunea 
şi implicarea pun în mişcare 
proiecte inspirate. Iar rezulta-
tele sunt pe măsură! 

Școli din toată ţara ne-au 

surprins plăcut prin activi-
tăţi inedite de antreprenoriat, 
proiecte inovatoare, competi-
ţii sportive incitante, prezen-
tări de eco-modă, spectacole, 
expoziţii şi alte super-iniţia-
tive. 

Până la acest moment, 1.322 
grădiniţe, şcoli elementare, 
gimnaziale şi licee din toată 
ţara s-au mobilizat cu entuzi-
asm şi au desfăşurat în total 
45.273 activităţi educaţio-
nale din cele patru domenii 
propuse: mediu (ecologizare, 
plantare, reciclare etc.), sport 
și sănătate (competiții spor-
tive, gustări sănătoase, cum-
părături inteligente etc.), cre-
ativitate și tradiții (expoziții 
interne, teatru, dans, design, 
creații literare etc.), ştiință, 
cultură și educație (vizite cul-
turale sau informative, inven-
ții, prim-ajutor etc.).

Pentru fiecare activitate or-
ganizată, dovedită prin foto-
grafii şi clipuri urcate pe plat-
formă, şcolile au primit un 

număr de puncte, în funcţie 
de care se vor desemna câşti-
gătorii. Astfel, mii de preşco-
lari şi elevi au fost “olimpici” 
la zâmbete şi dorinţă de im-
plicare, au învăţat să lucre-
ze în echipă, şi-au antrenat 
imaginaţia, şi-au pus la lucru 
abilităţile de organizare şi au 
învăţat lucruri noi.

Am analizat toate activită-
ţile confirmate, am adunat 
punctele şi iată că am con-
turat clasamentul interme-
diar - Topul Hărnicuţilor, 
etapă în care premiem cele 
mai reuşite iniţiative înscri-
se și confirmate pe platforma 
www.olimpiadelek.ro până la 
30 noiembrie 2015. Concret, 
primele 100 de unităţi de în-
văţământ în ordinea puncta-
jelor obţinute sunt recompen-
sate cu câte 2.000 euro, bani 
pe care îi pot investi după 
cum doresc, în folosul școlii.

Pe podiumul Hărnicuţilor a 
urcat Grădiniţa Mihai Emi-
nescu (Nr. 9) din Târgu-Jiu, 

care a strâns 5200 de puncte 
prin  intermediul celor 97 de  
activităţi educaţionale desfă-
şurate.

Fruntaşii OlimpiadelorK îi 
vom afla pe data de 16 mar-
tie 2016, când tragem linie şi 
adunăm punctajele finale. 

Primele 103 instituţii de în-
văţământ vor fi recompensate 
pe măsură: avem 101 premii 
a câte 20.000 euro pentru lo-
cul 3, un premiu de 30.000 
euro pentru locul 2 și 40.000 
euro pentru marele câștigă-
tor.

Înscrierile în program ră-
mân deschise până la data de 
31 decembrie 2015, astfel că 
aşteptăm să fim surprinşi în 
continuare de proiecte creati-
ve şi echipe implicate.

“OlimpiadeleK” reprezintă 
o competiție națională care 
îşi propune să încurajeze des-
făşurarea de activităţi educa-
ţionale în şcoli, în afara ore-
lor de curs, pentru a stimula 

în rândul copiilor şi tinerilor 
creativitatea, spiritul civic, 
lucrul în echipă şi alte abi-
lităţi utile. Programul, aflat 
la prima ediţie, se adresează 
tuturor instituțiilor de învă-
țământ public din România: 
grădinițe, școli elementare, 
gimnaziale sau licee. 

Proiectul “OlimpiadeleK” 
este sponsorizat de către 
Kaufland România și im-
plementat în parteneriat cu 
Școala de Valori și Ministerul 
Educației și Cercetării. Află 
mai multe detalii pe site-ul 
www.olimpiadelek.ro.

Corina Șeler
Head of Marketing & 

Communication

DALIPRINT AND SALE SRL-D
Afise, Pliante, Flyere, Bannere, Firme luminoase, Servicii foto

daliprintandsale@gmail.com
Motru, Str. Aleea Muncii Nr.1, în incinta magaziunului 39
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Companiile pot direcţiona 20% din impozitul pe profit, pentru salvarea 
copiilor cu malformaţii grave

Asociaţia “Salvează o inimă”, în parteneriat cu cele mai importante clinici la nivel național și internaţional, anunţă 
succesul proiectului umanitar “Să fim oameni”, prin intermediul căruia au fost salvaţi, în anul 2015, peste 50 de copii 
români cu malformaţii grave. 
La ineditul proiect, derulat 
exclusiv în mediul online, 
pe platforma de donaţii 
www.salveazaonima.ro, 
s-au alăturat peste 50.000 
de persoane şi companii 
româneşti şi internaţionale, 
înregistrându-se donaţii de 
peste 350.000 de Euro.

Tot în 2015, Asociația din 
România a derulat, în par-
teneriat cu Fundația Trafi-

gura – una dintre cele mai 
mari organizații din lume, 
campania internațională 
“Save a Heart”, în cadrul 
căreia orice donație înregis-
trată pe platforma proiectu-
lui, era dublată de fundația 
internațională. Campania 
a fost promovată de iniția-
tori, printr-o acțiune spor-
tiv-umanitar, la Maratonul 
Internațional de la Lau-
sanne 2015, iar fondul de 

41.166 de Euro donați va fi 
direcționat pentru operații-
le a 10 copii din România 
care prezintă malformații 
grave ale inimii.

Asociatia „Salvează o ini-
mă” și-a propus ca, în anul 
2016, să continue proiectul 
umanitar unic în țara noas-
tră și invită companiile să 
se alăture inițiativei, prin 
redirecționarea a 20% din 

impozitul pe profit către 
salvarea copiilor cu mal-
formații grave. Sponsori-
zarea este total deductibilă 
din impozitul pe profit da-
torat statului român, dacă 
se încadrează în limita a 
0,3% din cifra de afaceri, 
pe baza unui contract de 
sponsorizare.

Mai multe detalii despre 
campaniile umanitare ale 

Asociatiei “Salveaza o ini-
ma”, cât și informații des-
pre sponsorizarea proiectu-
lui cu 20% din impozitul pe 
profit al companiilor, găsiți 
pe www.salveazaoinima.ro.

Asociația “Salvează o inima”- 
Press release

Victor Ponta: candidez dacă vrea PSD Gorj

Victor Ponta  a ieşit public pentru prima dată de la demisia din funcţia de premier. Acesta este acum deputat de Târgu Jiu şi s- a 
întors în colegiu pentru a le ura social democraţilor şi gorjenilor, sărbători fericite. A anunţat că dacă organizaţia de la Gorj îl 
va pune pe listă, va candida anul viitor la alegerile parlamentare.

Victor Ponta ajuns în Gorj 
cu doua zile înainte de Cră-
ciun. A fost reţinut în a face 
declaraţii politice, dar a dat 
de înţeles că va candida. 

“Voi candida dacă orga-

nizaţia de la Gorj mă pune 
pe liste. Dacă eu vreau, ei 
vor…înseamnă că…“, a 
spus Victor Ponta. Acesta 
este cercetat în dosarul lui 
Şova, Turceni- Rovinari, 
pentru evaziune fiscală. 
Deşi au impus nişte criterii 

de integritate, social demo-
craţii nu le respectă.

Nu îi răspunde la telefon 
lui Dragnea

     Victor Ponta a vorbit 
cu conducerea PSD Gorj, 

deoarece spune că filiala de 
aici este singurul său pro-
iect. Acest răspuns vine, 
după speculaţiile care se 
fac, cum că PSD s- ar scin-
da, iar Ponta încearcă să îşi 
atragă oameni de partea lui. 
Liviu Dragnea spune public 

că Ponta nu îi mai răspunde 
la telefon. În replică acesta 
a spus la Tg Jiu că răspunde 
cui poate, nu la toată lumea.

ecopolitic.ro
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Fie ca sărbătoarea Sfântă de Crăciun să vă găsească împreună cu cei dragi reveniţi special în Gorj din toate colţurile Europei Unite şi 
din întreaga Românie, acolo unde îşi defăşoară activitatea de zi cu zi. Fie ca noul an să vă aducă bucurie, sănătate, fericire şi noroc, pre-

cum şi împlinirea tuturor speranţelor pe care le-aţi aşezat la loc de cinste în inimile dumneavoastră.
Fie ca tradiţia creştină să dăinuie şi să ne apere fiinţa!

                                 
                 La Mulţi Ani!

       

Deputat de Gorj Scarlat Constantin Iriza

E x c l u s i v i t a t e :
Cine pleca și cine rămâne în politica gorjeană!

    Înaintea Sărbătorilor de iarnă vă propunem să lecturați o serie de previziuni, ce cred eu că se va întâmpla în funcție de infor-
mațiile pe care le dețin, ce schimări va aduce anul 2016 în județul Gorj.Anul 2016 va fi un an plin, vor fi alegeri locale și parla-
mentare.

Alegerile locale 2016

    Mai jos vă vom prezenta anali-
za principalelor zone de interes ale 
partidelor pentru alegerile locale 
din 2016.  

Florin Cârciumaru și Dorin Hanu 
nu vor mai fi primari!

    La nivelul celor două municipii 
ale județului Gorj, conform unor in-
formații în exclusivitate, anul 2016 
va aduce mari schimbări.

Primarul PSD al municipiului Târ-
gu Jiu, Florin Cârciumaru nu va 
mai candida pentru un nou mandat. 
PSD-ul cât și Cârciumaru, actua-
lul primar, îl pregătesc pentru a fi 
aruncat în luptă pe viceprimarul, 

Popescu Aurel.Ultima mișcare po-
litică prin care Popescu a fost pus 
vicepreședinte al PSD Gorj întăresc 
această previziune.

Primarul PSD al municipiului Mo-
tru, Dorin Hanu nu va mai candi-
da pentru un nou mandat.Ultimele 
evenimente de stradă din Motru cât 
și faptul că în acest moment admi-
nistrația din localitate duce o lipsă 
crasă de viziune sunt elementele 
care l-au făcut pe actualul primar, 
Dorin Hanu să-și prezinte condu-
cerii PSD Gorj disponibilitatea de a 
nu mai candida.

Mihai Mazilu va mai câștiga un 
mandat de primar la Cărbunești

     Actualul primar PNL al orașului 
Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu va 

candida și va mai câștiga încă un 
mandat.În acest moment se bucură 
de o susținere care îi asigură câști-
garea fără nicio emoție a unui nou 
mandat.

Primarul PNL de la Turceni, Du-
mitru Gâlceavă va mai câștiga un 
mandat 

    Actualul primar PNL al orașului 
Turceni, Dumitru Gâlceavă va can-
dida și la fel ca la Cărbunești va mai 
câștiga încă un mandat de primar.

PNL va câștiga primăria de la Tur-
ceni 

    Fostul viceprimar de la Rovinari, 
Laurenţiu Chivu va candida la pri-
măria orașului din partea PNL și va 

câștiga.

Alegerile pentru Consiliul Jude-
țean Gorj 2016

Președintele CJ Gorj va fi ales în-
tre Vâlceanu și omul lui Călinoiu

    În 2016  președintele consiliului 
județean va fi ales dintre consilierii 
județeni asta făcând foarte intere-
santă lupta și negocierea politică.
Dan Vâlceanu, actualul copreședin-
te al PNL Gorj va candida pe listele 
de consilieri județeni și va fi pro-
punerea PNL pentru a fi ales Pre-
ședinte al CJ Gorj.Din partea PSD, 
actualul președinte, Ion Călinoiu va 
fi pe liste dar nu va candida ci va 
propune un om al său.

Alegerile parlamentare 2016

    La alegerile parlamentare din 
2016 se va reveni la lista de partid, 
nu vor mai fi candidaturi pe colegii.
Asta însemană că fiecare partid va 
prezenta o listă pentru deputați și 
senatori.

Cine vor fi deputații și senatorii 
PSD în 2016

    

În condițiile în care PSD-ul va 
lua aceleași procente la alegerile 
din 2016 ca cele din 2012 și a fap-
tului că s-au schimbat legile privind 
alegerile parlamentare, însemnă că 
sigur poate câștiga un mandat de se-
nator și două de deputați.
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E x c l u s i v i t a t e :
Cine pleca și cine rămâne în politica gorjeană!

    Înaintea Sărbătorilor de iarnă vă propunem să lecturați o serie de previziuni, ce cred eu că se va întâmpla în funcție de infor-
mațiile pe care le dețin, ce schimări va aduce anul 2016 în județul Gorj.Anul 2016 va fi un an plin, vor fi alegeri locale și parla-
mentare.

Previziunile politice ale anului 2016 în Gorj

Alegerile parlamentare 2016

    La alegerile parlamentare din 
2016 se va reveni la lista de partid, 
nu vor mai fi candidaturi pe colegii.
Asta însemană că fiecare partid va 
prezenta o listă pentru deputați și 
senatori.

Cine vor fi deputații și senatorii 
PSD în 2016

    

În condițiile în care PSD-ul va 
lua aceleași procente la alegerile 
din 2016 ca cele din 2012 și a fap-
tului că s-au schimbat legile privind 
alegerile parlamentare, însemnă că 
sigur poate câștiga un mandat de se-
nator și două de deputați.

Primul pe listă la deputați 
va fi Victor Ponta

    PSD Gorj va avea în 
2016 sigur doi deputați 
aleși : Victor Ponta și Mi-
hai Weber. Cel de-al treilea 
deputat nu are asigurată 
intrarea și nici nu-l putem 
trata.

Ion Călinoiu va fi senator 
PSD în 2016

    Primul pe lista PSD Gorj 
la senat va fi Ion Călinoiu.
În acest moment pot spune 
că actualul președinte al 
CJ Gorj, Ion Călinoiu își 
dorește un post de sena-
tor și are toate șansele să 

ajungă. Cum am spus mai 
sus va încerca să pună pe 
un om al său la consiliu iar 
el va fi primul pe listă la 
senat în 2016.

Cine vor fi deputații și 
senatorii PNL în 2016

    Ținând cont de faptul 
că la alegerile din 2016,  
PNL-ul este format din 
vechiul PNL și PDL, un 
calcul simplu ne poate duce 
la concluzia că vor fi alte 
procente care vor duce la 
un rezultat apropiat PSD-
ului.Aceste procente pot să 
aducă PNL-ului un senator 
și maxim doi deputați.

Tudor Barbu va fi senator 
PNL în 2016

    Primul pe listele PNL 
Gorj la senat va fi Tudor 
Barbu, care orice s-ar 
întâmpla va mai câștiga un 
mandat în 2016.

Dan Vâlceanu sau Victor 
Banța vor fi deputați PNL 
în 2016 
 
    I-am pus pe cei doi pen-
tru că în funcție de ce va fi 
la alegerile locale, să zicem 
că Vâlceanu nu câștigă 
președinte la CJ Gorj iar 
Banța nu intră în cursa 
pentru primăria Tg Jiu ei 
vor ocupa cele două locuri 
eligibile la deputați.        

Surprizele care pot 
apărea:

PNL să vină cu un alt 
candidat la primăria Tg 
Jiu decât cei din sondajul 
intern.

Apariția unor candidați 
surpriză la alegerile locale, 
în acest moment există dis-
cuții cu oameni care nu au 
mai făcut politică pentru a-i 
convinge să intre în luptă.

ALDE, partidul lui Tăricea-
nu și Mișcarea Populară,  
partidul lui Băsescu vor 
apărea pe șcena politică din 
Gorj.

      Eu vă doresc ca în 
2016 să fiți foarte atenți la 
mișcările din zona politică 
și mai ales să taxați pe 
orice politician care nu v-a 
reprezentat sau nu v-au 
mulțumit. Mai mult decât 
atât dați o șansă celui care 
va avea curajul să între 
într-o bătălie politică.

Noroc Bun!

Iulian Ionescu
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SCRISOARE FĂRĂ ,,AREU”

DRAGA MOŞ CRĂCIUN,

Când eram copil, credeam ca Steaua Polară e lumânarea aprinsă în catedrală, la care mă rugam ca luciul de oglindă al cerului să-ți lunece sania spre colinde.
Aflasem o veste uimitoare: într-o seara de undrea, la mine în sat, păpușa de cârpe a Alinei incendiase gerul...în ceasuri se instalase iarna. Toate lucrurile se 

odihneau, era semn de nemurire. Miroase și acum a brad. Din pivnițele sufletului încă mai ninge.
Eram cuminte atunci, pentru ca nu deosebeam cumințenia de diamante. Răzgâiam mâțele care furau somnul din sobă și spuneam poezii la comandă, când 

tata se lăuda neamurilor că am luat premiu. Îmi pare rău ca nu o ascultam pe mama.
Se scutura iarna a lerui - ler. Pe la geamuri colindătorii biciuiau timpul de tremura frigul ca varga. Când trăgeau de buhai, fugeau lupii din poveștile duse 

de fratele meu în oraș. Aburul cozonacului ne plutea prin casă. Cred și acum că era o vrajă, strâns legată de focul din vatră, dar mai ales de puzderia de stele 
din mâinile mamei.

Mi-aduc aminte: într-un an, bradul ni l-a adus omul de serviciu de la ocol, pe-o sanie trasă de-un cal nărăvaș, dar care punea opor la nailoane. Sania a rămas 
înzăpezită trei nopți la noi, iar calul l-am desfătat cu mere, așa să prindă aripi și promisiuni de aur.

Moșule, în fiecare an, mă legam să mint somnul. Să te pândesc și să ating sacul cu jucării. Să te conduc, cu vorba, până la sanie. Să mă pun pe bune cu renii 
și într-un moment de nebăgare de seamă să mă agat de sanie. Cândva, târziu, bătrân și nesătul de copilărie, tu să-mi lași moștenire sania, renii,barba , sacul 
și bucuria de a dărui ( costumul mi-l poate face o croitoreasă, pe care o cunoaște mama, dar să-mi spui unde găsesc material roșu).

Am repetat asta o perioadă . Înjunghiat de cuțitul duce al somnului pluteam , pe jumătate, cu capul îngropat în nori, pe jumătate suit în sănii.
După o perioadă nu mai am dorințe... am găsit material roșu și bucuria de a dărui. Datinile mușcă sărbătorile și închipuirea durează cât toată copilăria. 

Dinspre Dunare simt cum încă vântul mai suflă corăbii spre Polul Nord. Pe uliță nici țipenie, doar fiul meu împinge fulgii sub sănii și leagă clopoțelul de 
palma vechiului an:

leru-i Doamne ler de șoapte
cad fulgi albi de mere coapte
în dinții iernii de lapte
linu-i Doamne lin
linu-i Doamne lin
linu-i Doamne lin...

Florin Preda Dochinoiu
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BALADA SĂPTĂMÂNII
Baladă fără paşaport

Popor român, să nu fii 
trist
Că preşedintele-i turist
Din primăvară până-n 
toamnă
O plimbă des pe prima 
doamnă

De sărbători va fi în 
State,
Se va distra pe săturate
Când tot românul stă 
acasă
Şi pune greu ceva pe 
masă
Dar ce să spun, mai 
bine tac
Că nu sunt bani de 
cozonac,
De caltaboşi şi tran-
dafiri

Că pensiile sunt sub-
ţiri
Primesc aleşii bani în 
plus
Deşi pe la serviciu 
nu-s!
Şi pentru ei şi-au cam 
votat
Un supliment de trai 
bogat

În timp ce tu român 
naiv
Plăteşti mereu fără 
motiv
Şi ai înşelat ca înto-
deauna
Proprii copii, sporind 
minciuna
Dar dacă vrei şi tu 
colaci,
Dă de pomană la 

săraci,
Nu fii zgârcit la piţărăi
Şi iartă pe cei ce sunt 
răi
Că-n ţara ta, pe acest 
pământ 
Poporul nu a fost 
înfrânt
Şi-a tot trăit sperând 
că mâine
Să-i fie cald, să-i fie 
bine
V-aş fii făcut un Plu-
guşor,
Dar toate gândurile 
dor
Că-n loc să fie bine-n 
ţară,
Sămânţa urii să dis-
pară
Ne tot trezim însingu-
raţi
Şi suntem zi de zi 

furaţi 
Fiindcă am trimis în 
Parlament
Oameni ce n-au 
echivalent.
Nu ştiu nimic din ce 
ne doare 
Nu pot să iesă din 
eroare 
Şi cred că tot li se 
cuvine
Nu tot ce-i  rău, ci 
doar ce-i bine
Drum bun iubite 
preşedinte
Noi ne rugăm la cele 
Sfinte
Şi dacă vreţi cumva 
schimbare
Să ştiţi că ţara noastră 
are
Oameni de schimb
Curaţi şi buni

Nu doar o castă de 
nebuni
Şi de avari până-n 
plăsele
Deprinşi cu furturi şi 
cu rele
Dar noi poporul su-
veran
Aşa cumf acem an de 
an
Îi vom ierta (a câta 
oară?) 
mereu din dragoste de 
ţară
În încheiere vă dorim 
ani mulţi
Şi să sărbătorim cu 
cinste anul care vine
Sperând că ne va fii 
mai bine

de Constantin Bunilă

Vă urează Crăciun Fericit și cele mai bune 
gânduri pentru un An Nou plin de succese!
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GUVERNUL ROMÂNIEI

Ultima Ședintă de Guvern înainte de Crăciun
   Vă prezentăm în exclusivitate proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa 

Guvernului României din 23 decembrie
PROIECTE DE LEGE
PROIECT DE LEGE pentru aderarea 
la Convenţia privind înfiinţarea Or-
ganizaţiei Europene pentru Cercetări 
Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 
1953, astfel cum a fost revizuită la 17 
ianuarie 1971, la Protocolul financiar 
anexat Convenţiei privind înfiinţarea 
Organizaţiei Europene pentru Cerce-
tări Nucleare, adoptat la Paris la 1 iu-
lie 1953, astfel cum a fost modificat, 
şi la Protocolul privind privilegiile 
şi imunităţile Organizaţiei Europene 
pentru Cercetări Nucleare, adoptat la 
Geneva la 18 martie 2004

PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ pentru prorogarea ter-
menului de intrare în vigoare a Legii 
nr.151/2015 privind procedura insol-
venţei persoanelor fizice
PROIECT DE ORDONANŢĂ 
DE URGENŢĂ pentru prorogarea 
unor termene prevăzute de Legea 
nr.2/2013 privind unele măsuri pentru 
degrevarea instanţelor judecătoreşti, 
precum şi pentru pregătirea punerii în 
aplicare a Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.72/2013 privind aprobarea norme-
lor metodologice pentru determinarea 
costului standard per elev/preşcolar 
şi stabilirea finanţării de bază a uni-
tăţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, care se asigură din bugetul 
de stat, din sume defalcate din T.V.A 
prin bugetele locale, pe baza costului 

standard per elev/preşcolar
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea şi completarea Hotărâ-
rii Guvernului nr.1312/1996 privind 
înfiinţarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Materialelor-INCDFM Bucureşti
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
prelungirea termenului de aplicare 
a  prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.400/2014 pentru aprobarea pache-
telor de servicii şi a Contractului-ca-
dru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de să-
nătate pentru anii 2014-2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
transmiterea unor bunuri aflate în 
domeniul public al statului, din ad-
ministrarea Ministerului Sănătăţii în 
administrarea Institutului Naţional 
de Gerontologie şi Geriatrie ‘’Ana 
Aslan’’, subordonat Ministerului Să-
nătăţii
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guver-
nului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2015, pentru unele unităţi admi-
nistrativ-teritoriale
PROIECT DE HOTĂRÂRE pen-
tru modificarea şi completarea ane-
xei nr.56 la Hotărârea Guvernului 
nr.1359/2001 privind atestarea do-
meniului public al judeţului Prahova, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Prahova
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
faptele pentru care se înscriu infor-
maţii în cazierul fiscal al contribuabi-
lilor, potrivit legislaţiei în vigoare
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
suplimentarea bugetului Ministeru-
lui Tineretului şi Sportului din Fon-
dul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2015, pentru premierea 
sportivelor şi a colectivului tehnic, 
care au obţinut locul III la Campio-
natul Mondial de Handbal Feminin, 
Senioare, desfăşurat în Danemarca, 
în anul 2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
suplimentarea bugetului Autorită-
ţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 
2015 pentru plata unor sume prevăzu-
te în titluri executorii având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea datelor de identificare a 
unui imobil aflat în domeniul public 
al statului şi în administrarea Minis-
terului Justiţiei şi transmiterea unei 
părţi din acesta din domeniul public 
al statului în domeniul privat al aces-
tuia, în vederea scoaterii din funcţiu-
ne şi demolării
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea plăţii contribuţiei volunta-
re a României, în lei, la Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei (OIF), 
pentru punerea în aplicare a ‘’Memo-
randumului de parteneriat cu privire 
la Iniţiativa Francofonă Naţională 
2015-2018, în cadrul Programului 
OIF pentru limba franceză în relaţiile 
internaţionale’’, pentru anul 2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
înscrierea în inventarul centralizat 
al bunurilor din domeniul public al 
statului şi darea în administrarea Ser-
viciului Român de Informaţii a unui 
imobil aflat în domeniul public al 
statului
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.518/1995 privind unele drepturi şi 
obligaţii ale personalului român tri-
mis în străinătate pentru îndeplinirea 
unor misiuni cu caracter temporar
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 

modificarea şi completarea Hotărâ-
rii Guvernului nr.301/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
încetarea exercitării, cu caracter tem-
porar, prin detaşare în condiţiile legii, 
a funcţiei publice de prefect al jude-
ţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan

BUGETE DE VENITURI ŞI CHEL-
TUIELI

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2015 al 
Societăţii Naţionale ‘’Aeroportul 
Internaţional Mihail Kogălniceanu - 
Constanţa’’-S.A aflată sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli rectificat pe anul 2015 al 
Companiei Naţionale ‘’Administraţia 
Porturilor Maritime’’-S.A Constan-
ţa aflată sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli rectificat pe anul 2015 al 
Companiei Naţionale ‘’Administraţia 
Porturilor Dunării Maritime’’ S.A Ga-
laţi aflată sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli rectificat pe anul 2015 al 
Regiei Autonome ‘’Administraţia 
Fluvială a Dunării de Jos’’ Galaţi 
aflată sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli rectificat pe anul 2015 al 
Companiei Naţionale ‘’Administraţia 
Canalelor Navigabile’’-S.A aflată sub 
autoritatea Ministerului Transportu-
rilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE pri-
vind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 
pentru Societatea Naţională Închideri 
Mine Valea Jiului S.A, aflată sub au-
toritatea Ministerului Energiei
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli aferent activităţii de privati-
zare al Departamentului pentru Priva-
tizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului pe anul 2015

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aproba-
rea Planului de transpunere a directi-
velor Uniunii Europene pentru anul 
2016
MEMORANDUM cu tema: Transmi-
terea observaţiilor scrise ale Români-
ei în cererea de emitere a unui aviz 
formulată de Comisia Europeană în 
temeiul art.218 alin.(11) TFUE-Avi-
zul 2/15
MEMORANDUM cu tema: Apro-
barea procedurii pentru desemnarea 
candidatului României pentru funcţia 
de judecător la Tribunalul Uniunii 
Europene.

ecopolitic.ro
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Cătălin Brăilă Preşedintele Tineretului Mişcarea Populară 
Gorj, Vicepreşedinte TMP la nivel naţional

De sărbători şi mai ales de sărbătorile de iarnă a căror frumuseţe este la ea acasă în toate localităţile gorjului, se petrece 
împreună cu cei dragi chiar dacă uneori bunăstarea nu ne satisface. În aşteptarea unor vremuri mai bune să dăm dovezi de 

iubire faţă de toţi cei ce ne sunt aproape la fel cum împreună cu cei dragi putem să ne facem planuri de viitor.

La Mulţi Ani!
 Să aveţi parte de tot ce este mai bun pe lume!

Președintele, Klaus Iohannis a anunțat pe Facebook că
 Administrația Prezidențială are un nou site!

  Președintele, Klaus Iohannis ne-a anunțat, unde altundeva decât pe pagina sa de Facebook, 
că Administrația Prezidențială are site nou

   ”Noul site al Administrației Prezidențiale este online. Cu un design modern și o interfață prietenoasă, vreau ca acest site să 
fie un pas spre o comunicare mai eficientă cu fiecare dintre dumneavoastră. Am inițiat această platformă pornind de la ur-
mătoarele principii: mai multă transparență, navigare facilă, comunicare integrată. Îmi doresc o Administrație Prezidențială 
funcțională și deschisă către cetățeni, iar noul site are o pagină dedicată unde îmi puteți transmite mesajele voastre. Vă invit pe 
noul www.presidency.ro! ” se arată în mesajul lui Iohannis.
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ISU a interzis desfăşurarea 
activităţilor culturale în casa 
de cultură a Municipiului 
Motru şi cea de-a doua edi-
ţie a festivalului de cântece 
creştine şi colinde de Cră-
ciun era în pericol să nu se 
desfăţoare. Directorul Casei 
de Cultură a Municipiului 
Motru, Daniel Popescu, îm-
preună cu administraţia mu-
nicipiului a întreprins însă 
toate diligenţele şi manifes-
tarea s-a desfăşurat într-un 
restaurant din municipiu. 
Cine ar fi crezut că la o ase-
menea manifestare se pot 
aduna aproape 500 de sufle-
te, părinţi şi copii şi că de pe 

toată Valea Motrului se vor 
înscrie în concurs peste 40 
de grupuri şi interpreteţi. 

În spiritul toleranţei s-au 
interpretat numeroase colin-
de tradiţionale, da şi cântece 
de Crăciun ale copiilor de 
credinţă catolică, juriul şi in-
structorii premiind aproape 
pe toată lumea. 

Este adevărat că în juriu 
au fost trei profesori de mu-
zică printre care veteranul 
muzicii populare româneşti 
din zonă, Prf. Dr. Doru Că-
păstraru, dar şi a unui acti-
vist cultural de mare calibru 
Prof. Univ. Dr. Mircea Tutu-
naru. Din juriu, dintre mo-

treni au făcut parte printre 
alţii, Ana Ionele, Romulus 
Modoran, Daniel Popescu şi 
un reprezentat al liceului de 
muzică din Tg. Jiu.

Pentru a nu neîndreptăţii 
copiii, dar şi pentru a res-
pecta dorinţa organizatorilor 
care nu au putut oferii detalii 
despre toate premiile acor-
date de sponsori, vom spune 
doar că spre deosebire de alţi 
ani, anul acesta dimensiunea 
concursului a cuplat alături 
copiii din Padeş, Glogova, 
Cătunele, Motru şi Văgiu-
leşti. Singura localitate care 
nu şi-a trimis reprezentanţi 
la festival a fost comuna Sa-

marineşti.
Câştigătorii au fost în tota-

litate copii pentru că spiritul 
Sărbătorilor creştine i-a adus 
pe mulţi să dea reprezentaţii 
în faţa părinţilor şi a mulţi-
mii care i-a aplaudat cu ge-
nereozitate.

O notă aparte au dat-o in-
terpretările live, unde copiii 
instruiţi de maestrul Gavril 
Feraru au păstrat strict tradi-
ţia colindului creştin, dar şi 
linii melodice exersate înde-
lung.

Una peste alta sărbătoarea 
de Crăciun începe să aibă o 
ancoră tradiţinală puternică 
în Mun. Motru mai ales că 

Mihaela Cristina Zaharia 
câştigătoarea de anul trecut 
a marelui premiu a câştigat 
anul acesta locul întâi pe 
Mitropolia Olteniei. În vâr-
stă de doar 9 ani, Mihaela a 
susţinut un recital format din 
cinci piese, răsplătit cu apla-
uze de mulţimea prezentă în 
sală.

Constantin Bunilă

Festival de colinde şi cântece de Crăciun la Motru

Partidele mici se coalizează 
împotriva PNL, nu a PSD

Senatorul Dian Popescu şi-a dat demisia din PNL, înainte cu câteva ore de a se vota excluderea sa în Biroul 
Permanent Naţional. A plecat la ALDE, unde se pare că a negociat pentru funcţia de preşedinte al filialei de 
la Gorj, dar şi un loc pe lista de la parlamentare. Va trebui să refacă organizaţia, deoarece actuala conduce-

re vrea să îşi dea demisia.

Dian Popescu în locul lui 
Angheloiu la ALDE

Radu Angheloiu, preşedinte-
le partidului, spune că nu se 
gândeşte să mai rămână dacă 
Dian 

Popescu se va implica în vre-
un fel în filiala de la Gorj. 
Doru Taşcău, directorul Cole-
giului Naţional Tudor Vladi-
mirescu, a anunţat deja că îşi 
va da demisia. 80% din mem-
brii ALDE Gorj sunt foşti pe-
nelişti, care au plecat din PNL 

nemulţumiţi de Dian Popescu

ALDE și PMP = LOVE

Interesant este cum vor cola-
bora în Gorj partidele mici, ca 
ALDE şi PMP, având în vede-
re că 

Dian Popescu şi Nicolae Da-
viţoiu sunt prieteni buni. Con-
form declaraţiilor publice ale 
celor doi de până acum, ţinta 
lor este conducerea PNL, şi 
nu PSD aşa cum ar fi normal. 
Daviţoiu şi Dian Popescu au 
fost excluşi din PDL, respec-

tiv PNL, tocmai pentru că 
susţineau pe faţă social demo-
craţii.

ecopolitic.ro
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Deschide uşa creştine
Deschide uşa creştine
Că venim din nou la tine.
Drumu-i lung şi-am obosit
De departe am venit.

Că la Viflaem am fost,
Unde s-a născut Hristos
Şi-am văzut şi pe-a sa mamă,
Pe care Maria-o cheamă.

Cum umbla din casă-n casă
Ca pe fiul său să nască.
Umbla-n sus şi umbla-n jos
Ca să nască pe Hristos.

Umbla-n jos şi umbla-n sus
Ca să nască pe Isus.
Roată, roată prin cetate,
Case, hanuri, pline toate.

Mai târziu găsi apoi
Un staul frumos de oi
Şi-acolo pe fân jos
S-a născut Domnul Hristos.

Cete de îngeri coboară
Staulul îl înconjoară.
Îngerii cu flori în mână
Împletesc mândră cunună.

Pe cunună-i scris frumos
Astăzi s-a născut Hristos,
Care cu puterea sa (/ Pe cunună-i scris aşa)
Va împărăţi lumea (/ Că s-a născut Mesia)

Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie,
Tuturor cu bucurie
Şi de mare veselie.

Astăzi s-a născut Hristos
Astăzi s-a năs-
cut Hristos
Mesia chip 
luminos
Laudaţi şi 
cântaţi
Şi vă 
bucuraţi!!!!!!

Mititel în-
făşaţel

În scutec de 
bumbăcel
Laudaţi şi 
cântaţi
Şi vă bucuraţi

Neaua ninge
Nu-l atinge
Vântul bate
Nu-l răzbate
Laudaţi şi 

cântaţi
Şi vă 
bucuraţi!!!!!!!

Şi de acum
Până-n vecie
Mila domnu-
lui să fie
Laudaţi şi 
cântaţi
Şi vă bucuraţi!

B u n ă  d i m i n e a ţ a  l a  M o ş  A j u n
Bună dimineaţa la Moş Ajun

Am venit şi noi odată
La un an cu sănătate,

Domnul sus să ne ajute
La covrigi şi la nuci multe.

O brad frumos
O, brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.
Tu eşti copacul credincios,
Ce frunza nu şi-o pierde,

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.

O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeaţa ta imi place.

Când o revăd sunt bucuros
Şi vesel ea ma face.

O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeaţa ta imi place.

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu frunza neschimbată.

Mă mângâi şi mă faci voios
Şi mă-ntâreşti îndată.

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu frunza neschimbată.



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

ECOPOLITIC MEDIA VĂ UREAZĂ SĂRBĂTORI FERICITE ŞI LA MULŢI ANI!


