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ROMÂNI! SĂ NE SĂRBĂTORIM ȚARA ÎN SUFLETE
România este o țară unică
în lume deoarece are una lângă
alta cele mai mari sărbători ale
sale, o sărbătoare creștină, cea a
Sfântului Andrei, protectorul țării (30 noiembrie) , iar pe 1 Decembrie Ziua Națională, ajunsă
anul acesta în cel de-al nouăzeci
și optulea an. Pentru prima dată
după căderea totalitarismului,
în decembrie 1989, nici una din
cele două sărbători nu se celebreză. Poate preoții în biserici să
țină slujbe și să se roage împreună cu drept credincioșii pentru
propășirea țării.
În ziua Sfântului Andrei
ritualurile magice creștine vorbesc și despre o sărbătoare a
lupilor, făcând legătura între
natura mama și steagul dacilor
care odinioară au fost stăpânii
Europei. Atunci, Europa nu era
unită, nici colonizată savant ca
în zilele noastre și nici împărțită.
Este adevărat că atentatele
fanaticilor musulmani conjugate
cu exodul islamului înspre Europa civilizată necesită măsuri de
securitate, dar anularea sărbătoririi Zilei Naționale.
De 25 de ani trăim sub semnul rugăciunii IMN “Deșteaptă-te române” și oricât de vritege

au fost vremurile nici un conducător nu a îndrăznit să ia o măsură atât de dură cum este anularea
manifestărilor acestei sărbători.
Eu sunt unul dintre cititorii
unor cărți în care este vizată segregarea națiunii și vă amintesc
doar titlul “Ciocnirea civilizațiilor”, de Samuel P. Hungtinton.
Avem un președinte și un premier, nici unul creștin-ortodox,
dar noi suntem o națiune tolerantă și de aceea aștept ieșirea
la rampă a regelui României în
SFÂNTA ZI de 1 Decembrie.
Aștept ca națiunea după ce s-a
închinat pentru morții de la Colectiv, pentru care nu se face
vinovată, să coboare în stradă și
să-și dea binețe, arborând tricolorul la ferestre.
Domnule Klaus Iohannis,
împreună cu guvernul dumneavoastră ați promovat strada și ați
anulat partidele politice, intrând
cu picioarele în Constituție și
demonstrându-ne că sloganul
dumneavoastră era incomplet
deoarece dacă nu respectați voința poporului român veți reuși
să faceți din România ȚARA
LUCURULUI BINE FĂCUT...
PRAF.
NU uitați! Românii vor

aprinde o lumânare în suflet, nu
numai pentru morții de la Colectiv, ci și pentru străbunii care
au făcut România așa cum este
pentru eroii căzuți în războaie, în
revoluție și pe câmpul de muncă.
Nu ignorați puterea acestei nații
închipuindu-vă că românii vor
renunța la vot în favoarea celor
care votează prin corespondență
pentru noi și pentru dumneavoastră, dar nu vin să locuiască
sub conducerea acelora pentru
care votează.
În final, bună sau rea, alegerea poporului este suverană
și trebuie tratată cu respectul
cuvenit. Pot să spun că am fii
fost de mult prada celor care
doresc destrămarea României
dacă prințul moștenitor al Coroanei Regatului Unit, Alteța Sa
Regală, prințul Charles nu ar fii
venit în Transilvania și nu ne-ar
fii slujit ca ambasador peste tot
în lume.
Așadar pe 1 Decembrie suntem obșligați să ne sărbătorim
țara în suflet și să-i dorim noroc
să-și aleagă conducătorii de care
are cu adevărat nevoie. Amin!

Constantin Bunilă
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Marin Condescu a revenit la FNME!
Cât va costa acest lucru sindicatele
s-a luptat în Gorj cu nedreptăţile pe care le-a făcut Laurenţiu Ciurel, angajaţilor. Cele
mai cunoscute sunt discrimările din rândul salariaţilor
pentru care a şi fost sancţionat de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Au scos în stradă
mii de mineri, iar succesul lor
şi faptul că au rezistat să îşi
păstreze oameni în sindicat,
deşi Ciurel şi-a făcut sindicatele lui, s- a datorat şi faptului că Marin Condescu nu s-a
FNME este federaţia care implicat.

Marin Condescu a devenit preşedintele de onoare al
Federaţiei Naţionale Mine
Energie, iar preşedinte este
Dumitru Pârvulescu. Asta au
ales sindicaliştii care au fost
prezenţi la congres în urmă
cu o săptămână. Pârvulescu
şi adjunctul lui de la Petroşnai, Petre Nica nu s- au gândit
însă, ce înseamnă să îl pună
pe Condescu în fruntea federaţiei, chiar şi preşedinte de
onoare.

de atunci se judecă. Dosarul
Condescu a avut interdicţie să este în prezent la Tribunalul
ia legatura cu FNME
Olt. În urmă cu o săptămână,
instanţa a decis ca după doi
Neimplicarea acestuia nu ani să- i ridice interdiciţia de
a fost pentru că nu şi- a mai a lua legătura cu cele 3 entidorit,ci pentru că instanţa tăţi. Decizia a venit cu câteva
i- a interzis să ia legatura cu zile înainte de a avea loc conFNME, angajaţii Clubului gresul FNME, astfel că Marin
Sportiv Pandurii Tg Jiu şi cei Condescu a participat şi a fost
ai Complexului Energetic Ol- ales în unanimitate preşedinte
tenia. În 2013 Condescu s-a de onoare.
ales cu un dosar penal, ca urmare a faptului că ar fi chelTot acest trecut al lui Matuit banii clubului sportiv în rin Condescu, despre care se
favoarea sa. A fost reţinut şi spune că punea directori în

minerit şi ajuta parlamentari
să obţină aceste funcţii, ar putea avea oinfluenţă negativă
asupra imaginii pe care şi-au
creat-o sindicatele fără Marin
Condescu. Mai exact, nimeni
nu va crede că cel care conduce de facto este Condescu
şi îşi vor pierde credibilitatea.
ecopolitic.ro
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Ştirile care trec prin poartă

Strănut la Poarta Sărutului

Noul ministru al energiei,
proaspăt uns ministru de Cioloșică a și venit la Poarta
Sărutului să-l sperie pe Ciurel
cel contestat de ultimul ortac.
Lezat în fumurile lui manageriale, Ciurel a spus:
-Dragă Jiule, după cum vezi,
eu stau pe un divan de fum cu
tridentul electric la purtător
și văd că vine unul nou să-mi
ceară să plec.

-Chiar te rog să pleci arhonda Ciurel, că eu am suficientă
energie neconvențională în
stoc și multă putere Bruxeleză. Am suficiente legături cu
băieții deștepți din țară și de
pretutindeni. Știe și Dacian ce
forță de persuasiune am!
Ciurel:-Măi fratele meu când
ți-oi trage-un vânt își pornesc
toate turbinele, nu înțelegi că
se strică vremea și enrgia so-

lară întră în pardon până la
primăvară!
Ministru:- Înțeleg, dar te-aș
lua secretar de stat la Energie
că eu mai am de făcut niște
vizite.
Ciurel:- Fă-le dom’ ministru,
fiindcă nici nu știi cât de mic
începi să fii. Mari mei mineri
de suprafață și sindicaliștii dresați o să te ferească de
restul de cianură de la Colec-

tiv. Noi, în schimb îți vom da
ceva, un coș de termocentrală,
un lac de răcire, niște material
de șlam și când nu o să mai
fii ministru o să tăiești ca pașa
de Turceni sau Rovinari. Numai să nu te întorci la poartî
că pune Brâncuși sula lu’ Tătărăscu pe tine tine și turc te-a
făcut.
Ministru:- Ciurele, Ciurele,
până la vară mai e timp să te

gândești și să candidezi în locul lui Călinoiu. E mai comod
și mai bănos decât la CEO
Ciurel:- Da dacă iau puterea,
ce crezi!? Te mai țin în funcție, că nu mă lasă Gorjul să
risc.

Constantin Bunilă
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JUPÂNUL SĂPTĂMÂNII
VEZI CE GORJEAN A CÂŞTIGAT MEDALIA DE BRONZ LA
CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE

Cotidianul săptămânal Gazeta de mâine îl numeşte pe
Andrea Răduică JUPÂNUL
SĂPTĂMÂNII pentru rezultatele deosebite obţinute la
CM de Karate (juniori) din

acet an.
Chiar dacă nu este Gorjean
get-beget şi nu a adus acest
titlu României, Andrea Răduică are rădăcini atânc împământenite pe meleagurile

glogovenilor, vladimireştilor
şi brăiloilor din Gorj. Andrea
s-a născut în Italia, din părinţi
români, ambii motreni, plecaţi
acolo pentru ,,mai bine”.
Chit că medalia de bronz a

fost ,,încasată” în palmaresul să spună că această medalie
italienilor, Andrea nu a uitat nu este doar a Italiei, ci şi a
că prin vene îi curge sânge de României!
român, iar la finalul manifestării de premiere a ridicat sus
Sfântul Tricolor, ţinând parcă
Alexandru Preda

Cotidianul săptămânal Gazeta de mâine îi urează tânărului sportiv sănătate, bucurii şi multe realizări în plan profesional
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Vineri, 27.11.2015 Ședință de Consiliu Județean Gorj

Vineri, 27.11.2015, ora 10:00, în sala „A”, va avea loc sedința de
Consiliu Judeţean Gorj, cu următoarea ordine de zi:
Judeţean Gorj prin Decizia nr.
18/04.11.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj și prin Hotărârea de
Guvern nr. 911/03.11.2015;

7. Proiect de hotărâre pentru
modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Gorj;

4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale la
Asociația de Dezvoltare Inter2. Proiect de hotărâre privind comunitară „ADIA” Gorj;
rectificarea bugetului propriu
general al Judeţului Gorj pe 5. Proiect de hotărâre privind
stabilirea unor măsuri în veanul 2015;
derea organizării unor mani3. Proiect de hotărâre privind festări și festivități omagiale,
repartizarea pe unităţi admi- în anul 2016, dedicate marelui
nistrativ-teritoriale a cotei sculptor Constantin Brâncuși,
de 20%, precum şi a sumei cu prilejul împlinirii a 140 de
reţinute din sumele defalcate ani de la nașterea sa;
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor 6. Proiect de hotărâre pentru
locale pentru bugetul anului modificarea Organigramei,
2015 și a sumelor defalcate Statului de funcții și Regudin taxa pe valoarea adăugată lamentului de organizare și
pentru finanţarea cheltuielilor funcționare ale Ansamblului
privind drumurile judeţene şi Artistic Profesionist ,,Doina
comunale pe anul 2015, sume Gorjului” Târgu-Jiu;
repartizate către Consiliului

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Gorj nr.
78/25.08.2015 pentru constituirea comisiilor de concurs și
a comisiilor de soluționare a
contestațiilor la concursurile/
examenele de ocupare a unor
funcții de conducere vacante
de şef de secţie, respectiv șef
de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Târgu-Jiu;

1. Proiect de hotărâre privind
validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Gorj nr. 1043/13.11.2015,
emisă în temeiul art.82 din
Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu
modificările şi completările
ulterioare;

9. Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării mandatelor de reprezentanți ai
Consiliului Județean Gorj în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale
„Întreprinderea de Drumuri
si Poduri Gorj” – S.A., prin
demisie, a consilierilor jude-

țeni desemnați prin Hotărârea 13. Diverse.
Consiliului Județean Gorj nr.
32/27.07.2012, cu modificări- - Proiect de hotărâre privind
le ulterioare;
aprobarea unui act adițional
la Contractul de finanțare nr.
10. Proiect de hotărâre privind 2061 din 12.02.2015, încheiat
înființarea Regiei Autonome între U.A.T. – Județul Gorj
Județene de Administrare a și Asociația ”Clubul SporDomeniului Public și Privat tiv Pandurii - Lignitul TârGorj-R.A. prin transformarea gu-Jiu”, în temeiul Hotărârii
persoanei juridice S.C. „Între- Consiliului Județean Gorj nr.
prinderea de Drumuri și Po- 21 din 10.02.2015
duri Gorj” S.A.;
11. Proiect de hotărâre privind
eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
12. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți
în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit
identitatea, gravidelor în risc
social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii
care au fost supuși riscurilor
de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.

Iulian Ionescu
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Din culisele PNL:

Octavian Lupulescu nu poate fi Prefect de Gorj

un articol www.ecopolitic.ro
De ce se vorbeşte de Lupulescu viitor prefect şi de ce NU va fi!?
Octavian Lupulescu este numele dat ca sigur de toată presa din Gorj,
ca fiind viitorul prefect, în cazul în care PNL va câştiga alegerile din 2016.
Singurul care a vorbit despre un posibil prefect, în mod oficial, este copreşedintele PNL Gorj, Tudor Barbu, care a spus că partidul are pe listă 18
liberali care îşi doresc aceasta funcţie. Nimeni nu şi-l asumă pe Lupulescu
prefect, din două motive: nu vor să atragă atenţia că au început discuţiile
pentru funcţii şi doi, pentru că Lupulescu este un om care poate fi atacat
şi contestat, iar cum liberalii vor oameni fără pată, cel mai probabil caută
în continuare un prefect.
Octavian Lupulescu a fost şeful mascaţilor din Gorj, şi garda de
corp a unor oameni importanţi, cum ar fi fostul preşedinte Ion Iliescu. S-a
pensionat, iar cel care l-a adus în politică este fostul preşedinte PNL Gorj,
Dian Popescu, condamnat la 5 luni de închisoare cu suspendare, senator
PNL.
“L-am luat de la Turcineşti din grădină şi l-am adus la partid,“ se
exprima Dian Popescu.
Lupulescu contestat de două persoane
Liberalul Lupulescu este acum secretar general al PNL Gorj, după
ce a lipsit de la partid o perioadă îndelungată, deoarece s-a certat cu Dian
Popescu, prieteni din copilărie, aşa cum susţin chiar ei. Din cauza certurilor, Lupulescu a plecat de la partid şi s- a întors când Dian Popescu a fost
schimbat din funcţie cu Tudor Barbu.
Senatorul este cel care l-a făcut
omul lui de încredere, şi a ajuns secretar general al noului PNL. Dian
Popescu, îi reproşa în certurile lor, că Lupulescu are o problemă de carac-

ter. Lucru cu care sunt de acord mai mulţi cunoscuţi de-ai liberalului. De
asemenea, primarul Ion Ciocea de la Bustuchin, spunea demult, că dacă
Lupulescu va ajunge prefect el îşi vada demisia din funcţia de primar.
Liberalul are şanse scăzute să ajungă prefect
Octavian Lupulescu a jucat în marele PNL ,un rol al omului de echilibru între cele două partide, PNL şi PDL. La un moment dat s-a săturat
de acest rol şi a decis să meargă pe cont propriu, cu o gaşcă din partid, în
faţa căreia vrea să îşi arate puterile. Din acest motiv are o bilă neagră , se
pare, din partea ambilor copreşedinţi. Însă acest lucru arată şi că un om
care nu se integrează într- un colectiv, nu are cum să conducă instituţia
Prefectului, fără să producă scandaluri. Ar fi a doua oară, când Lupulescu
arată că nu este omul de echipă şi de fiecare dată a demonstrat acest lucru
în cadrul partidului, cu oameni pe care îi cunoaşte destul de bine.

Fostul şef al mascaţilor, a mai fost o dată aproape să ajungă prefect,
în guvernarea USL. În locul lui a fost numit însă, social democratul, Claudiu Teodorescu, Lupulescu spunând ulterior că Dian Popescu l-a vândut.
În replică, senatorul spunea că nu a putut să îl pună prefect din cauza unor
probleme pe care le-ar avea.

ecopolitic.ro
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Toţi secretarii de stat ai ALDE
şi-au dat demisia

Co-preşedintele
ALDE,
Daniel Constantin, a anunţat luni, într-o conferinţă de
presă, că toţi secretarii de
stat ai partidului din guvernarea Ponta au demisionat.
Mai mult decât atât, tot în
cadrul acestei conferințe
de presă susținută la sediul
ALDE, din București, copreședintele ALDE, Călin
Popescu-Tăriceanu, a anunțat că săptămâna trecută s-a
luat decizia definitivă și irevocabilă, în Justiție, privind
înregistrarea Alianței Liberalilor și Democraților, ca
partid politic.
Daniel Constantin, co-presedintele partidului: Toți

secretarii de stat ALDE din
guvernarea Ponta au demisionat. Ei vor monitoriza programul guvernare.
Co-președintele ALDE Daniel Constantin a afirmat că
„pentru a întări statutul de
partid de opoziție din Parlamentul României, toți secretarii de stat pe care i-am susținut în guvernarea precedentă
și-au prezentat demisiile. În
felul acesta, nu facem altceva
decât să întărim departamentele care funcționau în cadrul
partidului. Toți colegii ocupă funcții de conducere, iar
în perioada următoare vom
monitoriza atent cele patru
variante ale programului de

guvernare prezentate până în
momentul de față. Așteptăm
cu deosebit interes să vedem
care sunt completările pe care
le va aduce Guvernul până pe
data de 15 decembrie, astfel
încât să încercăm să ne asigurăm că măsurile pe care le-am
luat în guvernarea precedentă
și care sunt absolut necesare
pentru mediul de afaceri, în
special măsurile care vizează
implementarea Codului fiscal
și măsurile de relaxare fiscală,
se vor menține. (…) Nu vom
face altceva decât să încercăm
să atragem atenția de fiecare
dată atunci când se face vreo
greșeală sau când vreo măsură a Guvernului nu este în

interesul politicii pe care noi
o promovăm, sau în interesul
cetățeanului”.
Decizia definitivă și irevocabilă : Alianței Liberalilor
și Democraților (ALDE)
este partid politic cu acte în
regulă!

Jurnalista Laura Chiriac este noul purtător de
cuvânt al ALDE

Co-președintele ALDE, Călin Popescu–Tăriceanu a mai
anunțat și că a fost luată „decizia oficială de a desemna în
funcția de purtător de cuvânt
al ALDE pe Laura Chiriac”.
În cadrul aceeași conferin- Fost jurnalist de profesie, Lațe de presă co-președintele ura Chiriac a devenit membru
ALDE, Călin Popescu-Tări- ALDE în luna iulie a.c.
ceanu, a anunțat că săptămâna
trecută s-a luat decizia definitivă și irevocabilă, în Justiție,
privind înregistrarea Alianței
Liberalilor și Democraților,
ca partid politic.
ecopolitic.ro
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Municipiul Motru, groapa de gunoi a Gorjului

Înainte de alegerile locale din 2012, Primarul Dorin Hanu își dorea o groapă de gunoi ecologică la Motru doar că, nu numai
că nu a reușit, nu a fost în stare să o închidă pe cea care era!

În acestă perioadă au existat mai multe relatări, atât
în presa locală din Gorj cât
și la nivelul Gărzii de Mediu
Gorj prin care se atrăgea
atenția asupra a două probleme majore: termenul de
ecologizare ale gropilor de
gunoi neconforme și a depozitului de hidro-amestec
cenuşă şi zgură aparţinând
UATAA Motru.Cele mai mari
probleme legate de aceste lucruri le avea și încă le are
Municipiul Motru.Pe raza
municipiului există cele mai
mari probleme din județul
Gorj, atât groapa de gunoi
menajer cât și depozitului de
hidro-amestec cenuşă şi zgură aparţinând UATAA Motru
nu sunt conforme cu normele Europene, existând cele
mai mari întârzieri.
Am scăpat de infrigementului declanşat de CE împotriva României din cauza
UATAA Motru
Conform informațiilor în
exclusivitate de la nivelul Ministerului Mediului, în acest
moment, am scăpat de infrigementului declanşat de CE
împotriva României din cauza
UATAA Motru.

Se pare că rapoartele înaintate Ministerului Mediului de
către autoritățiile de mediu
din Gorj, APM și Garda de
mediu Gorj, prin care s-a făcut un grafic de eşalonare a
lucrărilor, astfel încât până în
anul 2021 UATAA Motru să
se conformeze, a fost acceptat. Putem spune că în acest
moment, am scăpat de infrigementului declanşat de CE
împotriva României din cauza
UATAA Motru.
Mai mult decât atât, îngrijorător este faptul că nu autoritățile de la Motru au făcut aceste
demersuri ci a fost un efort
susținut la nivelul celor două
instituții de mediu din județ.
Municipiul Motru, groapa
de gunoi a Gorjului

sunt aproape de zero, fiind și închiderea gropii de guîntr-o stare incipientă.
noi a municipiului va primi
amenzi destul de usturătoaDacă la nivelul judeţului re, între 50 și 100 mii lei.
Gorj exista un număr de şase
depozite neconforme de deToate aceste întârzieri au
şeuri în localităţile Motru, fost și sunt motivate din lipTurceni, Ţicleni, Cărbuneşti, sa banilor de la bugetul local
Novaci, Bumbeşti Jiu, la acest Motru.Doar că acum nu cred
moment vorbim de neîncadra- că mai merge cu asemenea
re în termen doar de Motru. În motive în condițiile în care
celelalte cinci localități, Tur- celelalte localități, cu un buceni, Ţicleni, Cărbuneşti, No- get mult mai mic decât al
vaci și Bumbeşti Jiu se pare
că aceastea se vor încadra în
termenele stabilite, lucrăriile
fiind într-un stadiu destul de
avansat de închidere.
Din anumite surse a reieșit un fapt destul de îngrijorător, că la ora actuală există
un blocaj la nivelul Primăriei
Motru în sensul că cei de la
conducerea municipiului nu
fac aproape niciun efort pentru a finaliza aceste lucrări de
închidere a acestei gropi de
gunoi neecologizată.

Înainte de alegerile locale din 2012, Primarul Dorin
Hanu își dorea o groapă de
gunoi ecologică la Motru doar
că, nu numai că nu a reușit, nu
a fost în stare să o închidă, să
Primăria Motru riscă
o ecologizeze pe cea care era!
Din informațiile pe care le amenzi între 50 mii și 100
mii de lei
deținem în acest moment,
Municipiul Motru este sinDacă primăria Motru nu
gura zonă care are o gropă
de gunoi la care lucrările se va încadra în aceste terde închidere, de ecologizare mene privind ecologizarea

municipiului Motru, au reușit
aproape în totalitate să termine aceste lucrări de inchidere
și ecologizare a gropilor de
gunoi.
Cine va plăti aceste amenzi...
vă spun eu : locuitorii municipiului Motru!
NOROC BUN!

Iulian Ionescu
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Din categoria “politicienii fac lucruri trăznite”
Astăzi, Gabriel Mutu, candidatul PSD la primăria Sectorului 6
Din categoria ‘“politicienii alături de minioni.
fac lucruri trăznite” senatorul
PSD, Gabriel Mutu este de Gabriel Mutu, candidatul
departe cel mai inventiv.După PSD la primăria Sectorului 6
episodul în care a început săREVINE!
şi facă campanie cu personaje
din desene animate, același
personaj politic REVINE cu o
altă idee năstrușnică pentru a
se face cunoscut!
Senatorul Minionilor

Gabriel Mutu, senator PSD,
şi nominalizatul partidului
pentru a intra în campania
electorală pentru Primăria
Sectorului 6, a postat pe pagina sa de socializare un clip în
care apare alături de doi minioni. Gabriel Mutu îndeamnă
copiii să cunoască cele două
personaje şi să se fotografieze

publicat un sondaj în care se
arată faptul că omul politic de
care discutăm nu există.
Mai nou acest personaj politic, nu știu la ce s-a gândit
sau dacă a gândit când s-a
apucat să-și scrie pe asfaltul și pe zonele pietonale ale
Sectorului 6, numele și mesajul.

ecopolitic.ro

Mai nou desenează pe asfaltul sectorului 6!
După episodul în care a început să-şi facă campanie cu
personaje din desene animate,
același personaj politic REVINE cu o altă idee năstrușnică
pentru a se face cunoscut!
72% din oameni nu au auzit
de Gabriel Mutu!
Gabriel Mutu, în disperarea
de a avea notorietate și ținând
cont că la ora actuală, conform unui sondaj care public
nu a prea fost discutat s-a apucat de tot felul de acțiuni pentru a fi cunoscut.Mai sus am

Atenționare de călătorie în Belgia: se prelungește perioada cu nivelul de
alertă 4 în Bruxelles
Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) informează cetăţenii
români care se află sau doresc
să se deplaseze pe teritoriul
Regatului Belgiei că Organismul belgian de coordonare
pentru analiza ameninţărilor (OCAM) a luat hotărârea
menţinerii până luni, 30 noiembrie 2015, a nivelului maxim (4) de alertă teroristă (pe
o scara de la 1 la 4) de „ameninţare serioasă şi iminentă”
pentru Regiunea Bruxelles,
iar pentru restul teritoriului
Belgiei a nivelului 3 de
alertă de „ameninţare

posibilă şi credibilă”.

evenimente majore, gări, ae- care apar situaţii speciale.
roporturi, transportul în coPotrivit unui comunicat al mun” şi centrele comerciale De asemenea, în condiţiile
MAE preluat de România aglomerate.
menţinerii nivelului de alertă
Expres, universităţile şi şco4 (maxim) pentru Regiunea
lile de toate gradele și-au re- Ministerul Afacerilor Externe Bruxelles-Capitală şi 3 pentru
luat activitatea miercuri, 25 recomandă consultarea pagi- întreg teritoriul Belgiei, Amnoiembrie 2015, dată la care nii de Internet www.mae.ro şi basada României în Regatul
şi metroul a fost repus „pro- reaminteşte faptul că cetățenii Belgiei roagă toţi cetăţenii
gresiv” în funcţiune. În seara români care se deplasează în români din Belgia, precum
zilei de luni, 23 noiembrie străinătate au la dispoziţie şi pe cei care doresc să călă2015, primul ministru belgi- aplicaţia „Călătoreşte în si- torească în Belgia în urmăan a reiterat recomandarea ca guranţă” (disponibilă gratuit toarea perioadă, să verifice
locuitorii capitalei belgiene în „App Store” şi „Google periodic pagina web a Mi– Bruxelles – să evite „locu- Play”), care oferă informaţii, nisterului Afacerilor Externe
rile cu o concentraţie mare de sfaturi de călătorie şi posibili- român, la rubrica Alerte de
oameni”, cum ar fi „concerte, tatea de a fi alertați, în cazul în călătorie (http://www.mae.ro/

travel-alerts Belgia) sau pagina web a Celulei de criză belgiene http://centredecrise.be/
fr/news, pentru a se informa
cu privire la măsurile de securitate şi restricţiile impuse
de autorităţile belgiene. Aceste informaţii sunt actualizate
zilnic sau ori de câte ori este
nevoie. Rugăm de asemenea
toţi românii să se conformeze
cu stricteţe solicitărilor autorităţilor belgiene referitoare la
deplasări, participări la evenimente şi alte aspecte ale conduitei publice şi private.
romaniaexpres.com
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de Mihai Eminescu
Din respect pentru momentul istoric al sărbătorii Zilei Naționale a României, în acest număr, vă propunem să citiți cea mai
frumoasă poezie dedicată sorții românilor și a țării

De la Nistru pân’ la Tissa
Tot Românul plânsu-mi-s’a,
Ca nu mai poate strabate
De-atâta strainatate.
Din Hotin si pân la Mare
Vin Muscalii de-a calare,
De la Mare la Hotin
Mereu calea ne-o atin;
Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii,
Si strainul te tot paste
De nu te mai poti cunoaste.
Sus la munte, jos pe vale
Si-au facut dusmanii cale,
Din Satmar pân’ în Sacele

Numai vaduri ca acele.
Vai de biet Român saracul!
Îndarat tot da ca racul,
Nici îi merge, nici se
‘ndeamna,
Nici îi este toamna,
toamna,
Nici e vara vara lui,
Si-i strain în tara lui.
De la Turnu ‘n Dorohoi
Curg dusmanii în puhoi
Si s’aseaza pe la noi;
Toate cântecele pier,
Sboara paserile toate
De neagra strainatate;

Numai umbra spinului
La usa crestinului.
Îsi desbraca tara sinul,
Codrul - frate cu Românul De secure se tot pleaca
Si isvoarele îi seaca Sarac în tara saraca!

Las’ Archimandritului
Toata grija schitului,
Lasa grija Sfintilor
În seama parintilor,
Clopotele sa le traga
Ziua ‘ntreaga, noaptea
‘ntreaga,
Doar s’a ‘ndura Dumnezeu,
Cine-au îndragit strainii, Ca sa ‘ti mântui neamul
Mânca-i-ar inima câinii, tau!
Mânca-i-ar casa pustia, Tu te ‘nalta din mormânt,
Si neamul nemernicia!
Sa te aud din corn sunând
Stefane Maria Ta,
Si Moldova adunând.
Tu la Putna nu mai sta, De-i suna din corn odata,

Ai s’aduni Moldova toata,
De-i suna de doua ori,
Îti vin codri ‘n ajutor,
De-i suna a treia oara
Toti dusmanii or sa piara
Din hotara în hotara Îndragi-i-ar ciorile
Si spânzuratorile!

RECLAMA TA AICI!!!
publicitate.gdm@gmail.com
0787540682
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Deputatul Scarlat Iriza față-n-față cu
”noii” colegi de la UNPR

Astăzi noul membru, de
fapt Președintele executiv al
UNPR va participa la prima
ședință comună de unificare-absorbție a UNPR și PPDD Gorj.
Deputatul independent
Scarlat Iriza a devenit membru UNPR, a anuntat luni
secretarul Camerei Deputatilor, Niculae Mircovici.

Scarlat Iriza a devenit
membru UNPR, după ce până
în luna februarie 2015 a fost
membru al PSD. Ulterior,
Iriza a devenit deputat independent şi neafiliat, însă
a cochetat cu PSRo, condus
de Mircea Geoană. De altfel,
Iriza era lider al formaţiunii
politice la nivelul judeţului
Gorj, însă parlamentarul s-a

declarat nemulţumit de modul
în care se dezvolta proiectul
politic propus de Mircea Geoană.
În prezent, UNPR are 64 de
parlamentari. În ciuda acestui fapt, UNPR nu are grup
parlamentar separat, membrii
acestei formațiuni activează
în grupul parlamentar PSD.

C e a l a l t ă

Deputatul Iriza : Voi fi prezent la discuții cu cele două
organizații, UNPR și PP-DD
Începând cu orele 17.50 la
Târgu Jiu va avea loc o ședință comună de unificare-absorbție a celor două formațiuni fostul PP-DD și UNPR.La
acestă ședință va participa și
noul Președinte executive al
UNPR Gorj, deputatul Scarlat

Iriza.
Contactat în legătură cu acestă ședință domnul, Scarlat Iriza ne-a declarat că :
”Voi fi prezent la discuții cu
cele două organizații, UNPR
și PP-DD.Doresc să văd pe
cine contez pentru alegerile
care se apropie.”

Iulian Ionescu

s t r a d ă
Pe 20 noiembrie, la Casa
de Cultură a
Municipiului
Motru,
s-a
petrecut un
eveniment
cultural
de
excepție care
ne-a demonstrată nouă,
tuturor,
că
tinerii României își prețuiesc cultura și
valorile și nu
se lasă manipulați poli-

tic. Pe scurt,
aproape 100
de tineri liceeni motreni
au venit pentru două ore
la o lansare
de carte pusă
la punct de
marele poet
român, Nicolae Dragoș,
împreună cu
Daniel
Popescu, directorul Casei de
Cultură.
Gorjul
și-a

trimis emisari
de
seamă:
poeții Spiridon Popescu,
Adrian Frățilă,
Vasile
Surdoiu
și
Ion
Ponea.
Au lansat volume, Nicolae Dragoș,
Ana Ionele,
Romulus Iulian
Olariu
(RIO) și subsemnatul. A
fost
alături
de noi excep-

ționalul artist
plastic Florin
Preda-Dochinoiu, dar și
poeții Mircea
Tutunaru,
Ioana
Burghel, Sabin
Cerna
precum și autorii
de carte Alexandru Iancu
și Ilie Tudose,
Ion
Paraschiv.

---->>> 13
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Ciurel vrea să rămână în funcţie,
după modelul Ponta

pentru a rămâne în funcţie,
aşa cum a făcut şi Victor Ponta, cel care l- a susţinut intens
pe Ciurel. Acesta ştie că poate
fi schimbat numai de Consiliul de Supraveghere, nu de
ministru, chiar dacă i- a cerut demisia, iar în Consiliul
Profită de faptul că nu poate de Supraveghere, Ciurel are
oamenii lui. Surse spun însă
fi schimbat de ministru
că acesta va fi schimbat după
Managerul privat al CEO, sărbătorile de iarnă, iar locul
După declaraţia ministrului în trage de timp cât va putea, lui va fi luat de directorul fi-

Laurenţiu Ciurel, managerul Complexului Energetic
Oltenia, refuză să îşi dea demisia, aşa cum a sugerat că
ar trebui să facă, ministrul
Energiei, Victor Grigorescu.
Unul dintre motivele pentru
care i-a cerut să ia în calcul
varianta demisiei este faptul
că Ciurel are un dosar penal,
impreuna cu Ponta si Sova.

“Am avut o discutie cu domnul Laurentiu Ciurel si am
apreciat deschiderea acestuia
de a lua in considerare demisia din functia de director general al Complexului Energetic Oltenia, apreciind aceasta
decizie ca fiind benefica atat
pentru domnia asa, cat si pentru companie”, a afirmat Victor Grigorescu.

Au vorbit și
au comentat
profesori de
limba română și trebuie remarcată
alura critică a
doamnei Rodica Păuna,
aplaudată de
copii ca un
semn al prețuirii de care se
bucură printre
ei.
Ing. Romulus
Modoran
a
recitat în stilul
său caracteristic Păpușa din
copilărie, de
Nicolae Dragoș.
Nicolae Dra-

a acestei comune. Tinerii motrului
au demostrat
că
există
CEALALTĂ
STRADĂ,
cea care nu se
lasă antrenată în mizeria
politică și nu
mărșăluiește violent pe
sub ferestrele
autorităților,
care, din păcate nu au venit la această
manifestare.
Acești tineri
sunt speranța noastră, că
țara este sal-

goș a fost amfitrionul întregii manifetări
împărțind bugetul de timp
în așa fel încât
să poată vorbii și Alexandru Iancu, dar
și Ilie Tudose,
profesori pensionari și autori de carte.
Câteva cuvinte interesante
a spus și Sabin
Cerna.
Dar
și profesorul
Paraschiv de
la Glogova,
autorul unei
monografii
de excepție

vată și redată
r o m â n i l o r.
Acești tineri
au meritul de
a lua învățătura în serios
și de apune
genreația actuală pe circuitul valorilor
cu credința că
mâine aceste
valori nu vor
mai trebui să
plece din țară
și vor apăra
democrația de
derapajele mizere ale unor
ambiții mărunte.
CEALALTĂ
STRADĂ

presa centrală, Laurenţiu Ciurel a spus că nu îşi va da demisia, deoarece nu i s-a reproşat
nimic profesional. Mai mult,
spune că el a considerat acea
discuţie, una privată, pe care
ministrul a devoalat-o.

este mult mai
numeroasă
decât 35.000
de tineri manipulați
într-un
mod
ordinar în numele suferinței altor tineri
sacrificați fără
milă de câțiva oameni ai
puterii, doar
câțiva!

C. Bunilă

nanciar, Laurenţiu Ciubotărică.
Noul Ministru al Energiei, a declarat că atâta timp cât
va fi ministru nu va accepta
directori cu probleme de integritate. Susţinătorii lui Ciurel
de la Gorj, Călinoiu şi Cârciumaru, îi cer să nu îşi dea
demisia.
ecopolitic.ro
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PANDURUL IOAN HORA, „FOTBALISTUL
LUNII OCTOMBRIE” ÎN LIGA I

Înainte de fluierul de start de la Severin, dintre Pandurii Târgu-Jiu și Petrolul
Ploiești (3-2), Ioan Hora, golgheterului echipei din târgujiene i-a fost înmânat trofeul “fotbalistul lunii octombrie”, oferit de Digi Sport.
Troful i-a fost înmânat fotbalistului de către Narcis Răducan, președinte
executiv al Pandurilor.
„Sincer, nu m-am gândit că voi câștiga trofeul, am văzut după meciul de
la Iași. M-a bucurat acest premiu și sper să nu mă opresc aici. Dacă voi
juca în continuare cum am făcut-o și până acum, cred că voi câștiga mai
multe”, a declarat Ioan Hora la sfârșitul partidei.

În acest moment, Hora este lider în topul marcatorilor din Liga I din România.
Clasament „Fotbalistul lunii” pentru octombrie
1. Ioan Hora
2. Vlad Achim
3. Thaer Bawab

A.P.

Duelul viorilor la Zaragoza, Madrid şi Barcelona: unica vioară Stradivarius
existentă în România vs. vioarei Guarneri a inegalabilului George Enescu
Violoniştii Gabriel Croitoru şi
Liviu Prunaru vor da viaţă celor două viori unice avându-l
ca martor al acestui duel pe
pianistul Horia Mihail
Institutul Cultural Român
în colaborare cu Ambasada
României în Regatul Spaniei, Consulatul României la
Zaragoza şi Consulatul General al României la Barcelona
organizează trei concerte de
muzică clasică ai cărei protagonişti sunt trei virtuosi ai
muzicii româneşti violoniştii
Gabriel Croitoru şi Liviu Prunaru şi pianistul Horia Mihail,
precum şi două instrumente
de o valoare inestimabilă: vioara Guarneri a inegalabilului
George Enescu si unica Stradivarius existentă în România.

„A intra în starea de competiţie pe care o induce ideea
de duel este esenţial pentru
un artist care, prin definiţie,
ar trebui să fie nemulţumit cu
ceea ce are. În cazul nostru,
în competiţie au intrat performanţele unor instrumente,
nu cele ale unor instrumentişti, Stradivarius şi Guarneri.
Dacă de secole nu s-a stabilit
cine este câştigătorul, era de
aşteptat să nu se stabilească
nici acum. O poveste frumoasă, cu potenţial spectaculos,
s-a transformat în realitate în
toamna anului 2011, când alături de pianistul Horia Mihail,
martor şi arbitru al acestui
proiect, doi violonişti şi două
viori care nu se întâlniseră

anterior pe aceeaşi scenă au
intrat într-o competiţie prietenească. Este vorba de Liviu
Prunaru cu Stradivarius „Pachoud” din 1694 şi Gabriel
Croitoru cu Guarneri del Gesù
„Catedrala” – 1730. A fost,
practic, un joc de-a duelul, în
care câştigător a fost publicul.
Atmosfera fierbinte a luptei,
a întrecerii, chiar dacă are un
final cunoscut, a atras atenţia
publicului”, este descrierea pe
care a făcut-o acestui duel al
viorilor Oltea Șerban-Pârâu,
muzicolog şi critic muzical,
director al Centrului Cultural
Media Radio România, director artistic al Orchestrelor şi
Corurilor Radio.

vs. Guarneri” 2015

Concertul de la Zaragoza s-a
desfăşurat miercuri, 25 noiembrie 2015, începând cu
orele 20.00 (ora Spaniei), la
sala Luis Galve de la Auditoriul din Zaragoza (Auditorio
de Zaragoza), situat pe Calle
Luis Bermejo, nr. 2. Concertul
de la Madrid va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie, la orele
19.00, la CaixaForum Madrid
(Auditorio), situat pe Paseo
del Prado, nr. 36. Cel de-al
treilea concert va fi susţinut
luni, 30 decembrie, la orele
19:30, la CaixaForum Barcelona (Auditorio), situat pe Av.
Francesc Ferrer i Guàrdia, nr.
6-8.
„Duelul viorilor: Stradivarius Pentru concertul de la Zarago-

za preţul unui bilet de acces la
concert a fost de 5 € şi a putut
fi cumpărat de la casa de bilete
de la Auditoriul din Zaragoza,
în timp ce pentru concertele
de la Madrid şi Barcelona preţul unui bilet este de 12€, iar
biletele se pot cumpăra online
de pe siteul proticketing.com
pentru concertul de la Madrid
şi tot de pe același portal și
pentru concertul de la Barcelona. Clienții „La Caixa” vor
beneficia de 50% reducere la
biletele pentru concertele de
la Madrid şi de la Barcelona.

romaniaexpres.com
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GUVERNUL ROMÂNIEI

Ce decizie importantă a luat
Guvernul Dacian Cioloș

În cadrul ŞEDINŢEI DE
GUVERN de ieri, 25.11.2015
s-a luat o primă decizie importantă. Costul tratamentului în străinătate al persoanelor rănite în incendiul din
Colectiv, decontat integral!
După cum v-am obișnuit, în
continuare vă vom prezenta
toate deciziile importante pe
care le va lua guvernul României indiferent de cine conduce și de schimbări în structura
guvernamentală.
Tratamentul medical acordat
în spitalele din străinătate în
perioada 2015-2016 persoanelor rănite în incendiul din
Clubul Colectiv va fi decontat
integral din bugetul Ministerului Sănătății și din Fondul
Național Unic de Asigurări
Sociale de Sănătate.
Guvernul a adoptat astăzi o
Ordonanță de Urgență care
extinde cadrul legal actual

în sensul că va permite decontarea tratamentului medical acordat în spitalele din
străinătate și pentru pacienții
răniți în Clubul Colectiv al
căror tratament nu putea fi
decontat în baza Formularului 112 (fie sunt tratați în spitale din state care nu aparțin
UE sau Spațiului Economic
European, fie nu au asigurări
de sănătate – detalii http://
www.cnas.ro/post/type/local/
precizari-privind-formularul-e-112-1400156736.html).
Astfel, toate persoanele rănite
în incendiul din 30 octombrie
din Clubul Colectiv, care își
continuă tratamentul început
în România în unități medicale din străinătate, vor beneficia de plata tratamentului fie
din Fondul Național Unic de
Asigurări Sociale de Sănătate
(prin Formularul 112), fie de
la bugetul Ministerului Sănătății.

Lista persoanelor rănite, inclusiv detalii legate de identificarea lor, se va întocmi
de către Ministerul Sănătății.
Plata tratamentelor medicale
se efectuează direct în contul
unităţii sanitare din străinătate.
De asemenea, în baza actului
normativ adoptat astăzi se va
plăti, de la bugetul Ministerului Sănătății, contribuția personală a pacienților stabilită
conform legislației naționale
a statelor în care se acordă tratament medical de către unitățile medicale din străinătate,
precum și transportul medical
specializat. Plata se va face la
solicitarea persoanei rănite, a
unui membru al familiei acestuia sau oricărei alte rude sau
persoane care își asumă responsabilitatea conform unei
declarații pe proprie răspundere.
Cererea va fi însoţită de urmă-

toarele documente:
Copia actului de
identitate al persoanei rănite
şi al însoţitorului dacă cererea
este întocmită de însoţitor;
Documente de plată şi medicale emise de către
unităţile sanitare din care să
rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat,
inclusiv contribuţia personală
a rănitului stabilită în conformitate cu legislaţia naţională
a statelor în care se acordă
tratament medical, după caz,
numele rănitului şi elementele de identificare ale acestuia,
contul bancar al unităţii sanitare şi perioada de tratament
medical;
Documente emise de
către unităţile sanitare privind
transferul în alte unităţi sanitare, după caz.
Declarația pe propria
răspundere a rănitului /însoțitorului prin care își asumă

faptul că nu beneficiază de
acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor solicitate
din alte surse. În situația în
care aceste cheltuieli au fost
suportate parțial din alte surse, în declarația pe proprie
răspundere se menționează
cuantumul sumei de care a beneficiat și suma care urmează
a fi suportată de la bugetul de
stat.
Metodologia de decontare,
modelul cererii şi al declaraţiilor pe proprie răspundere se
aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 30
de zile de la dată intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe
de urgență.
În prezent sunt internate pentru tratament în clinici din
străinătate 29 de persoane
rănite în incendiul din Clubul
Colectiv.

Iulian Ionescu
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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
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Afise
Pliante
Flyere
Bannere
Firme luminoase
Servicii foto
daliprintandsale@gmail.com
Motru, Str. Aleea Muncii Nr.1, în incinta magaziunului 39

RESTAURANT GIURMA ESTE O LOCAȚIE UNDE PUTEȚI
PETRECE NUNȚI, BOTEZURI ȘI MAJORATE CA ÎN POVEȘTI!
PENTRU REZERVĂRI CONTACTAȚI-NE LA 0722437400

