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Prima gafă a Ministrului Afacerilor Interne, Petre Tobă!
Centru de imigranți de la Sadu nu poate avea avizele necesare pentru
că este o zonă de risc pentru siguranța națională!
>>> 8-9

Exclusivitate >>7

Trădare la Tineretul Social Democrat (TSD) Gorj!
Au susținut-o public pe Podașcă dar l-au votat pe Petrea
la șefia TSD

Stadionul din Târgu Jiu în linie
dreaptă!
>>>> 5
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Gorjul a primit de la Guvern două hotărâri consecutive
Săptămâna
trecută Guvernul României
a rezolvat situaţia carierei
Jilţ Nord punând în operă
o hotărâre cu
privire la valaorea exproprierilor terenurilor
care
permit extinderea carierei
Jilţ Nord.
Precizăm că
Guvernul Ponta a tergiversat
o
asemenea
hotărâre o jumătater de an.
Săptămâna
aceasta Guvernul
Cioloş a trecut în
patrimoniul
municipalităţii mai multe

active şi spaţii
printre
care
şi Stadionul
Pandurii, dar
şi câteva construcţii aparţinând acestui
club.
Vorba
vine deoarece
patrimoniul
era
împărţit
între sindicate,
Consiliul Judeţean, Administraţia CEO
şi Consiliul de
Administraţie al Pandurii
Tg-Jiu.
În aceste momente, municipalitatea va
prelua toate
activităţile de
reconstrucţie
a stadionului,
iar aşa cum îl
ştim, primarul

Florin Cârciumaru nu va
ezita să demonstreze că
echipa lui va
rezolva eficient şi va finaliza în termen
lucrările
de
reabilitare şi
reconstrucţie
ale Stadionului Municipal.
Într-un
fel
fotbaliştii merită
aceste
eforturi, dar
mai mult decât
atât, toţi gorjenii pot mulţumi Guvernului
pentru această
soluţie. Ei vor
putea urmări
din
tribune
meciurile unei
echipe care a
jucat acest tur

numai în deplasare, ,,acasă” însemnând
stadionul de
la Severin, situat la 90 de
km
distanţă
de Tg-Jiu. Cu
toate acestea
staff-ul tehnic
şi fotbaliştii,
antrenorul şi
colaboratorii
săi au reuşit un
parcurs impresionant, motiv
pentru care li
se poate mulţumi
public
cum de altfel
se poate mulţumi
public
şi Guvernului
României.

Constantin Bunilă

gazetademaine@gmail.com
www.gazetademaine.ro
www.ecopolitic.ro
publicitate.gdm@gmail.com
0787540682
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Laurenţiu Ciurel a pierdut procesul
prin care putea revenii în funcţie

Laurenţiu Ciurel, fostul manager al CEO a contestat în instanţă hotărârea de revocare din funcţie a Consiliului de Supraveghere. Prin ordonanţă preşedinţială a cerut
suspendarea ei, dar judecătorul Tribunalului Gorj a respins cererea lui Ciurel. Acum
procesul se va judeca pe fond.

Fostul manager nu
acceptă că a fost
schimbat din funcţie şi a mers în faţa
instanţei şi cu o
pledoarie prin care
a arătat, din punctul lui de vedere de
ce a fost schimbat.
Acesta a adus argumentaţii care nu au
legătura cu persoana lui, ci cu compania. Acesta a fost şi

motivul pentru care
magistraţii au amânat cererea formulată de Ciurel. “Principalul motiv pentru
care am fost schimbat este procesul cu
fondul proprietatea
care are termen pe
21 ianuarie şi le am
cerut daune 100 de
mii de euro. Prin
schimbarea mea s
a vrut renunţarea la
acest proces. Un alt

motiv este faptul că
actuala conducere
vrea să încheie anul
pe pierdere pentru
a se ajunge la insolvenţă, şi aşa se
va face mai uşor o
restructurare, “ a
spus Ciurel în faţa
instanţei.

anu, care a explicat
instanţei că apărarea
lui Laurenţiu Ciurel
nu arată că ar fi fost
afectat personal de
aceasta schimbare,
deoarece el a vorbit despre prejudicii
aude companiei nu
lui.

Complexul Oltenia a trimis pentru
apărare la proces,
un jurist, Dorina Ji-

“Domnul
Ciurel
vorbeşte de prejudicii aduse companiei. Dânsul nu a

fost prejudiciat. Are
în continuare loc de
muncă, este plătit
cu acelaşi salariu,
“ a spus jurist CEO.

ecopolitic.ro

Noul manager al CEO a anunţat primele măsuri pe care le-a luat

Laurenţiu Ciobotărică vorbeşte despre presiunile care se fac de când conduce CEO
Laurenţiu Ciobotărică, cel care îl înlocuieşte pe Laurenţiu Ciurel, după ce aceasta a fost schimbat din funcţie, a prezentat presei primele
măsuri pe care le- a luat şi ce urmează să facă. Cel mai important lucru este că a anulat un proiect de un million de euro, bani care urmau
aruncaţi pe fereastră de Laurenţiu Ciurel, pentru achiziţionarea unei firme de consultanţă care să vină cu un program de restructurare
în cadrul companiei. Noul manager considera că o restructurare internă eficientă, o poate face chiar conducerea, nu cineva din exterior.
Din acest motiv procedura
de achiziţie a fost anulată cu
3 zile înainte de deschiderea
ofertelor.
Am anulat acea procedură.
Poate fi facuta cu resurse proprii, cred că nu poate să fie
nimeni mai pregătit să faca
aceasta restructurare decat oamenii din companie,” a declarat Laurenţiu Ciobotărică.
Fostul manager Ciurel, plănuise să plătească milionul de
euro în trei tranşe din bugetele
companiei pe următorii ani.
Audit la cluburile sportive
Laurenţiu Ciobotărică spune
că a început deja un audit la
toate societăţile la care Complexul Oltenia este acţionar,

presiuni asupra sa. A refuzat
să spună cine, dar a declarat
că se fac intervenţii pentru
anumite persoane. ”Sunt de
o săptămâna aici şi déjà simt
o presiune. Nu sunt detalii
pe care trebuie să vi le dau în
momentul de faţă. Presiuni se
fac, şi la nivelul unei companii
aşa cum e complexul ajungi la
presiuni. Presiuni pot apărea
în orice moment,
presiune poate să apară pe a
pune pe cineva sau pe a destitui pe cineva, “ spune CioboLaurenţiu Ciobotărică vor- tărică.
beşte despre presiunile care
se fac de când conduce CEO Presiuni vin şi din presă

“Am găsit o companie îmbătrânită“

vreau să înţelegeţi că lucrurile
astea se fac în orice companie
sănătoasă, nu se întâmplă la
Târgu Jiu ceva ce nu se întâmplă în orice altă parte. Lucrurile trebuie shimbate şi făcute
atent, deoarece nu avem nevoie de instabilitate, nu avem
nevoie de tensiuni, nu avem
nevoie ca cineva de afară să
ne spună ce avem de făcut.
Ştim ce avem de făcut,“ a declarat managerul interimar al
CEO.

Noul manager spune că va
face schimbări interne, deoarece la companie nu există
o cultură organizaţinală. De
asemenea a declarat că a găsit o companie îmbătrânită.
“Pot apărea persoane noi, pot
fi promovări, pot fi destituiri,

Laurenţiu Ciobotărică spuO declaraţie interesantă a
ne că nu conduce Complexul noului manager este că presiEnergetic Oltenia decât de o uni vin şi de la sindicate şi din
săptămână, dar deja se fac presă.

printre care clubul sportiv
Pandurii sau societatea de
prestări servicii Minprest. În
funcţie de acest rezultat conducerea va lua o hotărâre în
legătură cu finanţarea.

Sindicatele din cadrul companiei au cerut să se renunţe la
finanţarea activităţilor sportive.

“Anumite interpelări care
apar şi prin presă să ştiţi că
şi eu le citesc şi îmi dau seama din mesajele respective că
sunt anumite lucruri create
artificial. Am citit un articol
în ziar, că Ciobotărică nu o să
reziste presiunilor. Care presiuni? Păi uite despre astea
discutăm. Lucrul ăsta îl pot
lua ca pe o presiune. Numai
că vă spun ceva sunt foarte
rezistent, va garantez şi o să
vă dovedesc, “ a declarat Laurenţiu Ciobotărică.

ecopolitic.ro
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Ştirile
care trec prin poartă
Kolindul ursului Korupt

La Poarta Sărutului, Duhul
Porţii are parte de nişte colindători aleşi care au adus
cu ei kapra cu un korn lipsă
şi ursul korupt.
Duhul - De ce vreţi să colindaţi întâi la mine? Ştiţi
bine că şi eu sunt pe agenda
de la Ydail şi îmi trimiti magistraţii somaţie, iar mascaţii
stau la pândă să mă-nhaţe.
Ursul Korupt -Venim de

la instanţă, mânca-ţi-aş florile dalbe! Că mie mi-au
confiscat bârlogul, iar caprei
prichiciul
Duhul - Şi primarilor ursul
korpt. Lor le-a luat urma,
kaprei, un corn, denunţătorului toba şi patronului praful. Pe toate astea le-au pus
la dosare să pară mari ca lupta împotriva corupţiei.
Duhul - Şi ce vreţi dragii

Duhului?
Ursul Korupt - Cătuşe,
cartuşe, katiuşe şi de ălea
foc cu foc, dar şi de ălea animatoare, că asta pe care o
avem cu noi vrea doar pitici
şi halelală. Eu mai am puţin
şi intru în hibernare, dar mă
trezesc de alegeri, că-s dintr-un singur tur şi nu opresc
până la Cotroceni
Duhul- Măi Ursule, acolo

s-a dărâmat bulevardul, mai
e puţin şi intră şi palatul sub
impactul frezei Varvara. Aşa
că nu îmi cere să fac eu vreo
minune.
Ursul Korupt - Eu nu-s
cer minuni până nu se termină mandatul, că dacă-i
şuşa ruptă, toţi protestatarii îli frâng gâtul. Nu ştii că
poporul ăsta e prost de dă în
gropi?! Proşti aveam, gro-

pile ne lipseau! Cum se mai
face una, mai pică câte un
Guvern.
Duhul - Nu confunda apa
cu focul
Ursul Korupt - Nu! N-o
confund, dar dacă nu te văd,
nu te pipăi simt că şi tu ne
tragi klapa.
Constantin Bunilă
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E X C L U S I VI TATE

Stadionul din Târgu Jiu în linie dreaptă!

DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ : Guvernul Cioloș a aprobat în ședința de miercuri, două hotărâri prin care se vor reduce problemele birocratice legate de construcția stadionului din Târgu Jiu
În cadrul ultimei ședințe
de Guvern, au fost aprobate două Hotărâri prin
care se transferă un imobil
din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Tineretului şi
Sportului - Clubul Sportiv “Pandurii Târgu Jiu”
în domeniul public al municipiului Târgu Jiu cât și
modificarea adresei, a parametrilor tehnici ale unor
immobile.Aceste hotărâri,

conform unor clarificări
aduse de către reprezentanți
ai guvernului, vor reduce
problemele birocratice legate de construcția stadionului
din Târgu Jiu.Aceste transferuri de imobile vor face
ca lucrările de construcție
ale stadionului să poată intra în linie dreaptă, în sensul
că nu vor trebui luate avize
și alte documente de la mai
multe instituții ci doar de la
una singură.

terului Tineretului şi SportuVă prezentă date în exclu- lui - Clubul Sportiv “Pandurii
sivitate cu privire la aceste Târgu Jiu” a imobilului trecut
Hotărâri de Guvern
în domeniul public al statului
prin Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Târgu
HOTĂRÂRE privind trans- Jiu nr. 382/2015, modificată şi
miterea unui imobil din do- completată de Hotărârea Conmeniul public al statului şi din siliului Local al Municipiului
administrarea Ministerului Ti- Târgu Jiu nr. 418/12.10.2015
neretului şi Sportului - Clubul
Sportiv “Pandurii Târgu Jiu” HOTĂRÂRE privind actuaîn domeniul public al muni- lizarea valorilor de inventar şi
cipiului Târgu Jiu şi pentru modificarea adresei şi a paradarea în administrarea Minis- metrilor tehnici ale unor imo-

bile aflate în domeniul public
al statului şi în administrarea
Ministerului Tineretului şi
Sportului - Clubul Sportiv
Pandurii Târgu Jiu, precum
şi pentru transmiterea parţială
din aceste imobile, din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Municipiului
Târgu Jiu

ecopolitic.ro
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Președintele Iohannis s-a adresat Parlamentului, la un an de mandat
Președintele României, Klaus Iohannis a ținut, miercuri dimineața, un discurs în plenul Parlamentui la împlinirea unui an de mandat.Vă prezentă în
continuare aspectele importante pe care președintele a ținut să le prezinte de la tribuna Parlamentului României.
”Am ținut să vin în fața dumneavoastră la un an de la preluarea mandatului de Președinte al României nu pentru a face un bilanț sec, ci ca gest de
normalitate democratică.”
”Am dorit, astfel, ca 2015 să fie anul recâștigării normalității, în interior și în exterior.”
”În plan intern, prima mea promisiune a fost un alt fel de a face
politică în România, fără scandal, cu respect și seriozitate. Am
considerat că acest lucru începe
și cu Președintele, al cărui rol
este să fie generator nu de tensiune, ci de echilibru.
Recâștigarea normalității în interior pornește de la lucruri foarte
simple: redescoperirea dialogului cu și între partidele politice,
deschiderea către societatea civilă, relații instituționale corecte,
indiferent de preferințe sau antipatii personale și, nu în ultimul
rând, transformarea ideii de consultare dintr-una aproape golită
de sens într-una reală, cu efecte
concrete. În doar un an a devenit deja un lucru firesc să avem
consultări, să ne așezăm la masa
dezbaterii - Președinte, partide,
societate civilă.
Ştiu că de-a lungul acestui an
unii s-au întrebat de ce nu reacționez la orice subiect, de ce
nu intervin în forță la adresa
unor oameni politici cu funcții
în stat, de ce nu răspund la atacuri cu aceeași monedă. Sper că
onorând promisiunea de a face
politică altfel am dat răspuns și

acestor întrebări.”

2015 a fost un an în care nu
doar am confirmat, ci am adâncit și transpus în acțiuni și decizii concrete opțiunile majore
ale politicii noastre externe.

”Prima acțiune a anului a fost
semnarea de către toate formațiunile politice a Acordului privind creșterea bugetului pentru
Apărare la 2% din PIB până în
Vizitele externe pe care le-am
2017. ”
făcut anul acesta, precum și primirea în România a numeroși șefi
Tot de o largă majoritate s-a bu- de state și de guverne au avut
curat și Strategia Națională de tocmai această menire – de a da
Apărare, care este astăzi un do- țării noastre o voce mai putercument fundamental ce definește nică, de a întări relații cu aliați
obiectivele majore ale țării noas- tradiționali, de a reface legături
tre, nu doar în materie de Apăra- strategice, de a ne apropia de
re, ci de Securitate națională în state din regiune.
înțelesul său extins. Pentru prima Am avut câteva obiective clare:
dată am inclus la acest capi- consolidarea și extinderea Partol aspecte și direcții de acțiune teneriatului Strategic cu Statecare țin de educație și sănătate, le Unite ale Americii, întărirea
de păstrarea identității naționa- parteneriatelor strategice sau
le sau protejarea patrimoniului. a relațiilor privilegiate cu state
„România puternică în Europa membre ale Uniunii Europene și
și în lume”, așa cum o definim în NATO - ţări precum Franța, PoStrategia Națională de Apărare, lonia, Germania, Italia, Spania,
este mai mult decât un deziderat. Marea Britanie, şi Turcia, consoEste un proiect național pe care îl lidarea raporturilor cu țările din
construim deja.
vecinătate, precum Ucraina, Bulgaria sau Serbia. În același timp,
Restabilirea normalității în po- relația privilegiată cu Republica
litica internă a însemnat și un Moldova și susținerea parcursualt tip de raportare la Constitu- lui european al acesteia a fost și
ție și legi.
va rămâne o constantă a politicii

noastre externe.
Din diverse motive pe care nu doresc să le comentez aici, România
s-a aflat într-o oarecare izolare în
anii anteriori.
România este o țară respectată în
NATO și în Uniunea Europeană,
care contează în ecuația geopolitică și geostrategică și care este
gata să asume responsabilități.
În luna noiembrie am găzduit
la București Reuniunea la nivel
înalt a Statelor din Europa Centrală și de Est, care a prefigurat
Summitul NATO ce va avea loc la
Varșovia în vara anului 2016.

despre o nevoie de moment, limitată la o înlocuire de guvern sau
de putere politică, ci de o schimbare profundă a politicului, de
o înnoire care să fie pe măsura
așteptărilor și realităților din societate. Între politic și societate,
între clasa politică și cetățeni nu
are voie să existe o prăpastie.
Tocmai de aceea, marea miză a
anului 2016 este reconstrucția
încrederii în politică și în capacitatea sa de a da societății direcția
dorită.
Astăzi, la 26 de ani de la Revoluție, cel mai bun mod de a
onora acel sacrificiu este să reconstruim încrederea și să facem democrația mai puternică.
Reconstrucția încrederii în politică este, așadar, tema pe care
o propun în perspectiva anului
2016: reconstrucția încrederii în
instituțiile democratice, în actul
politic, în partide și în cei care
le reprezintă, adică în dumneavoastră.

Cea mai tragică lecție a lui 2015
se numeşte „Colectiv.” Evenimentul care a îndurerat o națiune
întreagă a scos la iveală probleme ale mai multor sisteme, unele
perpetuate ani de zile, în fața cărora cu toții - autorități, cetățeni
- într-un moment sau altul, am
ridicat din umeri a neputință și Îmi doresc ca atunci când se gânpe care am ajuns să le tolerăm. desc la politică cetățenii noștri să
nu o asocieze la modul general și
O a doua lecție a anului 2015 nediferențiat cu ineficiența, mineste lecția schimbării. Nu vorbim ciuna sau corupția. Îmi doresc
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ca românii să perceapă politica
drept ceea ce e menită să fie: un
spațiu al reprezentării și deciziei
responsabile, la care este onorabil și onorant să participi. Iar a
face politică să fie în conștiința
tuturor un mod prin care îți servești națiunea.
Pentru toate acestea va fi nevoie
de voință și deschidere din partea
partidelor politice consacrate, de
curaj și efort din partea celor
care participă pentru prima dată
la competiții electorale.
Dacă ne dorim o construcție durabilă va trebui să evităm capca-
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Îmi propun ca în anul 2016 să
am în atenție domenii cruciale
pentru viitorul acestei națiuni,
precum sănătatea și educația.
Am lansat în acest an ideea unei
largi consultări pe tema educației, care să aducă laolaltă autorități, profesori și elevi, școli și
universități, societate civilă și pe
Îmi doresc o creștere economi- toți cei interesați.
că despre care să nu vorbim
doar în termeni statistici și în Doamnelor și domnilor,
date, ci una care să se reflecte Despre anul 2015 s-ar putea spuîn viața de zi cu zi, în nivelul de ne multe, iar peste ani istoricii și
trai al fiecărui român.
analiștii vor avea perspective diferite. S-ar putea spune că a fost
na lui „nimic nu e bun”, să nu
condamnăm instituțiile pentru
culpa individuală sau lipsa de
corectitudine a unor persoane și
să respingem tentația radicalismului și suspiciunii permanente.
Am convingerea că românii vor
dovedi înțelepciune și echilibru.

anul în care pentru prima dată în
România s-a introdus votul prin
corespondență. A fost anul unei
schimbări de guvern și al instalării unui cabinet de tehnocrați.
Ceea ce mi-aș dori eu ca peste
timp să se spună despre 2015
este însă altceva: că a fost anul în
care a început schimbarea modului de a face politică în România,
anul care a însemnat deschiderea
către societate și începutul înnoirii clasei politice.
Este timpul schimbării. Depinde de noi toți dacă răspundem
la aceste așteptări ale societății.

Vă invit să fim împreună în acest
demers pentru a reconstrui încrederea în instituțiile democratice
și în capacitatea politicii de a
produce lucruri bune pentru cetățeni.
Vă mulțumesc!”

ecopolitic.ro

Exclusivitate

Trădare la Tineretul Social Democrat (TSD) Gorj!
Au susținut-o public pe Podașcă dar l-au votat pe Petrea la șefia TSD
trei candidaţi: Gabriela Podașcă,
Claudiu Manta, actualul șef al Gabriel Petrea şi Andrei Tinu, însă
TSD Gorj, a pierdut controlul ultimul şi-a retras candidatura în
organizației!
timpul Congresului.Rămas în cursă
împotriva lui Podaşcă, Gabriel PeConform surselor noastre, la con- trea, susţinut de Liviu Dragnea, s-a
gresul de alegere a președintelului impus la vot, fiind ales preşedinte
TSD de sâmbătă, majoritatea dele- al TSD. Gabriel Petrea a câștiga
gaților de la Gorj, contrar rezoluției alegerile pentru președinția TSD cu
de susținere a Gabrielei Podașcă, un procent zdrobitor: 80,9%.
l-au votat pe Gabriel Petrea.Sursele
noastre ne-au declarat că la numă- Au susținut-o public pe Podașcă
rătoare, din cei 30 de delegați de la dar l-au votat pe Petrea la șefia
Gorj, 20 dintre ei nu au ascultat de TSD
conducerea TSD Gorj și l-au votat
În urmă cu o săptămână am publipe Petrea.
cat un articol în care precizam fapGabriel Petrea este noul Președinte tul că organizația de tineret a PSD
al Tineretul Social Democrat (TSD) Gorj va merge pe mâna Gabrielei
Congresul TSD s-a reunit sâmbă- Podașcă la șefia TSD.Surpriza a
tă, pentru a alege noul preşedinte apărut în momentul în care după
al organizaţiei, în urma plecării alegerea lui Petrea s-au refăcut unelui Mihai Sturzu de la şefia Tine- le calcule și a reieșit faptul că în jur
retului PSD. În cursă s-au înscris de 20 de delegați de la Gorj au votat

contrar rezoluției.

de aceste probleme, s-a implicat
personal.Mai mult decât atât le-a
Claudiu Manta, actualul șef al fost oferită și o masă delegaților de
TSD Gorj, a pierdut controlul la Gorj.
organizației!
Chiar dacă în acest moment,
În acest moment, mai ales în urma Manta este în aceeași situație ca a
votului de la congresul TSD, Clau- lui Sturzu, are 35 de ani și conform
diu Manta a pierdut total controlul statutului TSD nu mai poate ocupa
organizației.O problemă a apărut și funcția de președinte a TSD Gorj,
în momentul în care Manta le-ar fi nu a fost organizat congres de alespus celor care au participat la con- geri.
În perioada imediat următoare se
gresul de la București că nu poate
să le plătească transportul.Mai mult va programa congresul de alegeri al
decât atât unii delegați ne-au decla- TSD Gorj unde Claudiu Manta va
fi debarcat, invocându-se aceleași
rat că :
prevederi statutare ca la Sturzu.
”Noi oricum votăm cu Gabi Pe- În același timp nu va putea să-și
trea, că ăsta(Manta) ne impune și impună succesorul și nu va mai fi
cu cine să votăm!”
sprijinit la nivelul seniorilor din
PSD Gorj.
Sursele noastre ne-au precizat că
problema a fost rezolvată în mo- Schimbări radicale la TSD Gor
mentul în care Ion Călinoiu, aflând Conform ultimelor informații pe

care le avem, la această oră se lucrează la un calendar de modificări
în cadrul organizației de tineret a
PSD Gorj.Se pare că lipsa unor
viziuni și programe concrete ale
actualei conduceri a TSD, privind
politica tineretului gorjean, va duce
inevitabil la cooptarea unor consultanți care să vină cu un proiect politic, pe care mai apoi să și-l însușească noua conducere a TSD Gorj.
În perioada sărbătorilor de iarnă conducerea PSD Gorj va primi
o analiză independentă legată de
activitatea TSD Gorj și un draft de
program politic pentru resetarea
acestei organizații de tineret.

ecopolitic.ro
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Prima gafă a Ministrului Afacerilor Interne, Petre Tobă!
Centru de imigranți de la Bumbești Jiu, județul Gorj nu are și nu poate avea avizele necesare pentru că este o zonă de risc
pentru siguranța națională!
Noul ministru al Afacerilor Interne, Petre Tobă, a anunţat zilelele trecute că Bumbeşti-Jiu va fi una dintre localităţile în care
vor fi cazaţi imigranţii primiţi de România.Este o gafă majoră a ministrului Tobă pentru că un asemenea centru nu poate fi
poziționat într-o zonă în care există atât obiective militare cât și cele care intră în zona de securitate energetică și de transport.
Vorbim de zona Bumbești-Jiu, în perimetrul căreia se află o fabrică de armament, o hidrocentrală în construcție și drumul principal (E70) care este una din principalele căi de legătură între Oltenia și Transilvania.Inspectoratului General pentru Imigrări
sau chiar Ministerul Afacerilor Interne nu pot să i-a asemenea decizii decât în momentul în care există mai multe avize clare
al instituțiilor abilitate privind securitatea națională în sensul că o asemenea tabără poate fi amplasată în acea zona neexistând
niciun risc.

Prima gafă a Ministrului Afacerilor Interne,
Petre Tobă!
Noul ministru al Afacerilor Interne, Petre Tobă,
a anunţat zilelele trecute că
Bumbeşti-Jiu va fi una dintre localităţile în care vor fi
cazaţi imigranţii primiţi de
România, declarând că :
”Am prevăzut prelu-

area a încă trei sedii şi demararea lucrărilor pentru
reabilitarea,
amenajarea
şi dotarea acestor sedii,
conform cerinţelor Inspectoratului General pentru
Imigrări: la Câmpulung
Muscel, Tăşnad şi Bumbeşti-Jiu. Cele trei pe care le
vom avea suplimentar credem că în prima etapă pot
asigura o primă intervenţie”

declarație doar că în acest
moment nu se poate face
un asemenea centru în zona
Bumbești Jiu.În continuare
vă vom detalia ce înseamnă
și ce implică, din punct de
vedere al securității naționale, un asemenea amplasament în imediata apropiere
a unor puncte importante,
de interes strategic și național pentru statul român.

Nu știm pe ce considerent a fost dată o asemenea

Inspectoratului General pentru Imigrări sau chiar

Ministerul Afacerilor Interne nu pot să i-a asemenea
decizii decât în momentul în
care există mai multe avize
clare al instituțiilor abilitate
privind securitatea națională, în sensul că, o asemenea
tabără poate fi amplasată în
acea zona neexistând niciun
risc.
Conform unor analize și discuții pe care le-am
avut cu strategi militari și
cei care se ocupă de zona

informațională privind siguranța națională a reieșit
faptul că în acest moment
nu poate exista o asemenea
tabără într-un perimetru cu
atâtea implicații privind securitate națională.

>>>> 9
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Centru de imigranți de la Bumbești Jiu, județul Gorj nu are și nu poate avea avizele necesare pentru că
este o zonă de risc pentru siguranța națională!
În general orice
zonă de interes strategic este încadrată în
3-4 zone de asigurare a perimetrului de
siguranță și de intervenție – așa numitele
cercuri de siguranță!

Prima zonă, se
referă la protecția internă a obiectivului,
în cazul nostru fabrica de armament de la
Sadu-Bumbești Jiu.
Există măsuri interne
de asigurare a securității în interiorul fabricii.
A 2-a zonă este
asigurată într-un perimetru de 5-10 km în
jurul obiectivului
Iar cea de-a 3-a
este mai extinsă undeva la câțiva zeci de
km.
În continuare vă
prezentăm ce obiective de importanță
strategică și încadrate
în zona de siguranță
națională avem în perimetrul Bumbești Jiu,
pentru a nu mai exista
niciun dubiu:

1) Uzina Mecanică
Sadu - este situata in
orasul Bumbesti Jiu
din judetul Gorj, in
imediata apropiere a
drumului
european
E79 Targu Jiu - Petrosani.
UM Sadu este de
fapt o fabrică de armament
Obiectul de activitate al uzinei constă în
realizarea de produse
si asigurarea de servicii , după cum urmează:
- cercetarea, proiectarea, fabricarea si
comercializarea
de
munitie de infanterie
calibre NATO (5,56 x
45 mm, 7,62 x 51 mm,
9 mm Parabellum, in
diferite variante constructive) precum si
calibre „Est” , de la
5,45 mm la 9 mm Makarov , de armament
de infanterie si componente pentru acesta
si elemente pirotehnice de initiere.
Mai mult decât
atât, UM Sadu este
membră a PETROMIL, care are ca misiune să fie “organul de
specialitate” in fundamentarea, inițierea și

implementarea strategiilor de apărare ale
României
2) Hidrocentrală în
construcție
O hidrocentrală intră într-o categorie de
siguranță energetică
națională, această încadrare fiind făcută
și de către Președintele Românie, Klaus
Iohannis prin noua
Strategie Naţională de
Apărare a Ţării.

3) Drumul european
(E79) - trece prin localitatea Bumbești Jiu
Acest drum este una
din principalele căi de
legătură între Oltenia și Transilvania.La
această oră, Drumul
european (E79) este
încadrat, conform ultimelor decizii, în planul strategic al Forței
de Reacție Rapidă a
NATO.

Guvernul Cioloș
nu a discutat până
în acest moment
despre aceste noi
tabere de refugiați!
La sfârșitul ședinței de Guvern de

miercuri, purtătorul
de cuvânt Dan Suciu,
întrebat în legătură cu
aceste tabere ne-a declarat că :

”Guvernul nu a
discutat și nu este
o prioritate acest
subiect, încă nu am
primit solicitări de
Ministerul de Interne pe acest subiect,
nefiind o prioritate.”
Dacă toate aceste
elemente nu au fost
luate în calcul până
acum, noi credem că
ar trebui luate și mai
ales să nu se mai facă
publice aceste intenții,
prin anumite declarații, înainte de a venii
cu o analiză aprofundată și cu o serie de
rapoarte sau avize.E
bine să fim mai pregătiți când vorbim de
elemente care țin de
siguranța națională.
Noi tragem un
semnal de alarmă pentru ca asemenea decizii să nu se ia sau dacă
s-au luat să fie retrase
pentru că putem trata

un asemenea subiect
ca oricare altul.
Va urma!

Iulian Ionescu

UM SADU

Hidrocentrala în construcţie
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Surse: Propunerea de excludere a lui Dian Popescu din PNL, discutată la Bucureşti
Propunerea de excludere din PNL a senatorului Dian Popescu, făcută de colegii de la Gorj, va fi analizată luni, 21 decembrie,
de către Biroul Permanent Naţional. Aceştia au votat în BPJ să fie exclus, decizia finală se află însă la conducerea centrală a
partidului, fiind senator.
PNL Gorj a luat această hotărâre după ce Dian Popescu,
a declarat public că Laurenţiu
Ciurel, nu trebuie să fie demis din fruntea companiei.
Aceste declaraţii au venit în
timp ce partidul cerea în conferinţe de presă demisia lui
Ciurel. Dian Popescu spune

clus trei persoane din partid.
Insa, acum vad ca OTV-istul Tudor Barbu, cu mana
PDL-istilor, exclude pe banda rulanta consilieri locali si
presedinti de organizatii din
vechiul PNL. Insa, ce nu au
Dian Popescu dă replica
” Timp de sapte ani, cat inteles acesti doi indivizi, Tucelor din conducerea PNL am fost presedinte in cadrul dor Barbu si Dan Valceanu,
printr-o postare pe facebook PNL Gorj, nu cred ca am ex- este faptul ca eu nu ii consider
că se aşteaptă la orice, şi să
fie dat afară şi să nu fie. O altă
nemulţumire a colegilor săi a
fost faptul că Dian Popescu
s-a întâlnit cu Victor Ponta
când acesta a venit în Gorj.

Acum câteva zile, Dian
Popescu a dat o replică actualei conduceri a PNL Gorj
printr-o postare pe pagina sa
de facebook.

copresedinti! Intr-o alta ordine
de idei, acesti oameni, pe care
ei ii dau afara din partid, au
un numar mare de voturi din
partea oamenilor.”

ecopolitic.ro

Un candidat al PNL la primăria Tg Jiu, susţinut de un secretar de stat
Victor Banţa, unul dintre
cei 5 liberali care vor să
intre în cursa pentru primăria Târgu Jiu este susţinut de Gabriel Biriş, un
gorjean care a fost propus
pentru funcţia de secretar
de stat la Ministerul Finanţelor. Cei doi au fost colegi
de şcoală.
Gabriel Biriş i-a scris un

mesaj de susţinere pe facebook lui Victor Banţa.”Nu
ştiu cine sunt contracandidaţii lui, dar imi e greu să cred
că poate exista o alegere mai
onestă din partea PNL, în oraşul meu natal. Liberal vechi,
cu experienţă fără pată, atât
în profesie cât şi în administraţie, “ a scris Gabriel Biriş,
pe o reţea de socializare.

fect, iar acum s-a înscris iect pentru Târgu Jiu.
pentru a candida la primăria
Târgu Jiu. Alţi 4 liberali şi- PNL îşi va anunţa candidaau depus candidaturile, iar în tul pentru primăria Târgu Jiu
această săptămână are loc un la începutul anului viitor.
sondaj, care va arăta cine stă
mai bine în procente. Contracandidaţii lui Banţa sunt
Niculina Mocioi, Eduard
Berca, Marian Rotaru şi Marcel Romanescu. Victor Banţa
este singurul care a venit
Victor Banţa a fost pre- până acum cu un proecopolitic.ro
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BALADA SĂPTĂMÂNII
Balada fără de berbeci
de Constantin Bunilă

Foaie verde mugur
sfânt,
Umbla mieii pe
Pământ,
Vin’ la lupi în Parlament
Fiindcă ni ţaran-n
faliment
Toţi ciobanii protestează
Contra legii, ce-i
sfindează,
Nu pot mieii să se
nască
Fiindcă n-au unde
să pască
Turmele şi câinii lor
Sunt pe minus viitor
Fiindcă-n munţi
n-or mai urca
Până nu i-or număra
Deputaţi şi senatori

Foarte domni şi
vânători
C-au votat o lege
tare
Bună pentru
vânătoare
Protejându-şi câinii
lor
De câinii ciobanilor
Care-s spaima lupilor,
Păzitorii turmelor
Iar ciobanii mioritici au plecat aci şi
critici
Şi o zi au protestat
Să se audă la Senat!
Au văzut că-n ţara
lor
Nu e loc pentr
popor
Dar e loc pentru

străini
Mai colţoşi ca nişte
câini
Care muşcă din
români.
Sus, la stână
Umbra latră
Parlamentul pare-o
şatră
Plină de bulibăşeală
Şi de vot
La mântuială.
Klaus pare singur
cuc,
Toţi străinii îl conduc
Şi îl fac să se-mprumute
Pentru scopuri
neştiute
Câini fiscali de prin
fanare

Ne tot fac la
buzunare
Şi se fac c-arată hoţii
Şi tot fac pe patrioţii
Ieri şi-au tras parlamentarii
Pensii grase, mari
salarii
Că românul nu
mănâncă
Decât iarba de pe
stânca!
Demnitarii pot
pleca
Ţara tot va suporta,
Cei ce vin cu alt
mandat,
Vor fi tot de
cumpărat
Şi vor da iar privilegii
Însă din eclipsa

legii!
Vă spun ceva să
aflaţi
Aveţi dreptul să
votaţi
Şi s-alegeţi fără rost
Să vă meargă zilnic
prost.
Vin iar sărbătorile
Şi nu stric urările
Când blestemul ne-a
rămas
Ca alarma de pe
ceas.
S-a mai dat o
amânnare,
Întru-miei pentru
mioare
Până-n vara viitoare
Fără câini de
vânătaore!
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Gorjeanul, Cătălin Brăilă a fost ales vicepreședinte al
Tineretului Mișcării Populare!

Duminică, la București, a avut loc Conferința de înființare a Organizației de Tineret Mișcarea Populară – la Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan
Cuza.În prezența lui Traian Băsescu și a unui număr de peste 2000 de delegați, actualul Președinte al Organizației de Tineret Mișcarea Populară Gorj,
Cătălin Brăilă a fost ales vicepreședinte al OT Mișcarea Populară la nivel național.

Traian Băsescu oferă
tinerilor locuri eligibile la
alegeri!
Președintele Mișcării
Populare, Traian Băsescu
a ținut un discurs în fața
tinerilor prezenți și a făcut
un anunț important, precizănd că atât la alegerile

locale, cât și parlamentare
din 2016, tinerii vor avea
rezervat minim un loc eligibil pentru organizația de
tineret.
Mai jos puteți citi o
parte din discursul lui Traian Băsescu, unde face referire la tineri:
   “În Consiliul Executiv Național am stabilit

astăzi ca toate organizațiile, atât la alegerile locale,
cât și parlamentare din
2016, să rezerve minim
un loc eligibil pentru organizația de tineret. Asta
înseamnă că vreți nu vreți
veți fi aruncați în bătălia
politică. (…) Contactul cu
oamenii este acela care vă
dă calitatea de oameni po-

litici după ce v-ați înscris
într-un partid. (…) Când
te salută lumea și te cunoaște poți să spui că ești
om politic. Recomandarea
mea este să fiți activi, (…)
să explicați ce vreți de la
politică și ce vrem de la
politică și, mai ales, să explicați că sunteți partidul
pentru viitorul României

și nu partidul care a asigurat perioada de tranziție. (…) Unii au făcut
tranziția, alții trebuie să
dezvolte România stabilă. (…) Este important ca
România să devină un stat
modern, puternic economic și social, un stat cu un
nivel de sărăcie redus”
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Cătălin Brăilă a fost ales
vicepreședinte al OT Mișcarea Populară la nivel
național.
În cadrul Conferinței de înființare a Organizației de Tineret Mișcarea Populară, Gabriel
Popa a fost votat ca președinte al
Organizației de Tineret Mișcarea
Populară cu un total de 2.075
de voturi exprimate de delegații
prezenți la congres.
Cu această ocazie, a fost aleasă și echipa de conducere a organizației, formată din 29 de
membri.Actualul Președinte al
Organizației de Tineret Mișcarea
Populară Gorj, Cătălin Brăilă a
ajuns vicepreședinte al organizației de tineret la nivel național.
Programul politic cu care Cătălin Brăilă a ajuns vicepreședinte al Organizației de Tineret
Mișcarea Populară la nivel național.
Tânărul gorjean a ajuns să
ocupe această funcție susținând
moțiunea ”România Noastră”,
un program politic prezentat de
către Gabriel Popa, care o dată
votată i-a adus funcția de Președinte al Tineretului Mișcării
Populare lui Popa și implicit,
cea de vicepreședinte lui Cătălin
Brăilă.
Mai jos o să vă prezentăm în
exclusivitate programul politic
câștigător, unul dintre singurele
programe politice ale unor tineri
politicieni.
MOŢIUNEA
-ROMÂNIA NOASTRĂLider moţiune
GABRIEL POPA
CUPRINS
”Program Politic
Plecând de la moţiunea “România mea” a preşedintelui Mişcării Populare, domnul Traian
Băsescu, şi având în vedere realităţile sociale, noi, Organizaţia
de Tineret a Mişcării Populare,
am stabilit următoarele priorităţi
politice majore pentre tineri.
1. Combaterea şomajului în rîndul tinerilor;
2. Stimularea antreprenoriatului;
3. Implicarea tinerilor în politică;
4. Promovarea democraţiei participative;
5. Administraţie publică transparentă;

1. Combaterea şomajului în
rândul tinerilor
În România, 23,2% dintre tinerii
de până la 25 de ani sunt şomeri,
peste media europeana, procent
ce ne situează pe locul 8 în Uniunea Europeana. Mai mult, 30%
dintre tinerii cu vârsta între 1824 de ani trăiesc în sărăcie relativă, iar 50% dintre tinerii cu
vârsta sub 18 ani trăiesc sub pragul de sărăcie relativă (60% din
mediana veniturilor). De asemenea, doar unul din 100 de tineri
români se gândesc să îşi deschidă o afacere.
În acest context, mulţi tineri, în
special din mediul rural, se simt
excluşi social şi aleg să emigreze
în statele mai bogate ale Uniunii
Europene.
Printre cauzele acestei probleme
sociale se numără sistemul educaţional arhaic, focusat spre acumularea de cunoştiinţe teoretice,
şi nu spre competenţe practice
utile pe piaţa muncii, lipsa unui
sistem de invăţământ dual la nivel naţional şi a unei pregătiri
antreprenoriale încă din timpul
şcolii, dar şi lipsa unui program
de consiliere profesională a tinerilor încă din timpul şcolii.
Soluţiile noastre sunt:
a) Promovarea învăţământului
dual dupa modelul elveţian unde
rata şomajului în rândul tinerilor
(18-24 ani) este 6,4%:
- acordarea posibilităţii ca elevii de la 15 ani sa opțiunea de a
alterna studiul teoretic la școală
și stagii de pregătire în întreprinderi;
- crearea unui sistem flexibil de
lucru (durata variabilă, libertatea
contractului şi posibilitatea rezilierii în orice moment printr-o
decizie motivată sau cu acordul
părţilor);
- remuneraţie negociabilă, nu
garantată, pentru a stimula companiile să ofere stagii de formare
profesională iniţială (în prezent,
legea română prevede ca salariul de bază lunar, stabilit prin
contractul de ucenicie la locul
de muncă, este cel puţin egal cu
salariul de bază minim brut pe
ţară).
b) Redactarea şi depunerea legii internshipului, după model
francez, pentru a oferi tinerilor
absolvenţi şansa de a căpăta experienţă în muncă, în parteneriat
cu universităţile şi patronatele.
Obiectivele principale ale legii
sunt:
- limitarea numarului de interni
într-o perioadă dată;
- stabilirea unui venit minim
garantat pentru munca presta-
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tă (legea franceză stabileste un
prag minim de 30% din salariul
minim brut);
- stimularea mobilităţii în rândul
tinerilor prin oferirea unei sume
fixe lunar pentru cazare şi masă
pentru persoanele care locuiesc
în alte oraşe decât cel în care vor
desfăsura stagiul;
- garantarea protecţiei sociale
pentru stagiari.
2. Stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor
Antreprenoriatul reprezintă un
factor determinant al creşterii
economice şi al creării de noi locuri de muncă. Dezvoltarea unei
mentalităţi antreprenoriale creşte şansele de angajare ale tinerilor. În acest sens, noi propunem:
- dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale tinerilor prin educaţie formală, dar şi prin programe de educaţie non-formale;
- promovarea muncii în rândul
tinerilor prin informare, consiliere şi coaching în şcoli;
- promovarea antreprenoriatului
social ca model antreprenorial în
rândul tinerilor;
- dezvoltarea competenţelor digitale ale tinerilor pentru a putea
exploata la maximul beneficiile
societăţii digitale;
- oferirea de garanţii de stat pentru creditele bancare accesate de
IMM-uri conduse de tineri întreprinzători care realizează profit,
au un numar dat de angajaţi şi nu
au datorii la bugetul de stat;
3. Implicarea tinerilor în politică
Conform studiilor sociologice,
dar şi a analizei votanţilor la diversele tururi de scrutin pentru
alegerile europene şi naţionale,
tinerii cu vârste intre 18 si 24 de
ani reprezintă categoria socială
cea mai puţin prezentă la vot,
iar acest lucru nu este de mirare
având in vedere atenţia minimă
pe care aceştia o primesc din
partea actorilor politici, dar şi
neîncrederea că vocea lor va fi
ascultată în interiorul partidelor.
Cu toate acestea, Mişcarea Populară a demonstrat că un partid
nou poate convinge tinerii să i
se alature, iar în acest moment
60% din membrii partidului nostru sunt tineri de până în 35 de
ani, motivaţi atât de asumarea
publică a partidului că 50% din
candidaţii la alegerile locale din
2016 vor proveni din rândul organizaţiei de tineret, dar şi e perspectiva garantării locului doi pe
listele judeţene la alegerile legislative din 2016 unui membru al

organizaţiei judeţene de tineret.
Pentru a continua să atragem tinerii de partea noastră am identificat următoarele căi de acţiune
pe care ni le asumăm:
- promovarea unor soluţii concrete pentru problemele cu care
se confruntă tinerii în comunicarea publică a partidului;
- promovarea competiţiei interne
în rândul tinerilor care îşi doresc
să candideze la alegerile locale;
- crearea de mesaje specifice către grupuri ţintă: studenţi, tineri
excluşi social şi cei care votează
pentru prima dată;
- folosirea social media pentru
angajarea tinerilor în dezbaterea
politică;
- organizarea unor dezbateri
locale între tinerii candidaţi în
alegeri.

la toate evenimentele importante ce au loc atât la nivel global,
cât şi la nivel local, iar interesul
acestora pentru ce se întâmplă în
jurul lor este tot mai mare, dovadă fiind şi protestul #Colectiv.
Noi credem în democraţia participativă, în implicarea activă
a tinerilor la viața democratică
a comunităților lor, implicarea
tinerilor în procesul luării deciziilor și înțelegerea procesului
decizional în general şi propunem introducerea materiei “Cetăţenie democratică” în curricula
gimnazială, iar în acest demers
ne vom inspira din modelul britanic, ţară în care această materie
aceasta a fost introdusă înca din
2002, şi urmărind recomandările
făcute în Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia
4. Promovarea democraţiei par- pentru drepturile omului.
ticipative în rândul tinerilor
Deşi invocată tot mai des, in- 5. Administraţie publică transclusiv în solicitările Străzii la parentă
protestele anti-guvernamentale De prea mult timp administraţia
de la începutul lui noiembrie, publică se menţine la distanţă
democraţia participativă nu va faţă de cetăţenii pe care ar trebui
rămâne decât o sintagmă atât să îi servească. Ca tineri implitimp cît tinerii nu au o cultură caţi ne dorim să fim informaţi
democratică dezvoltată care să corect, la timp şi in mod corect
le permită să înteleagă sistemul de către autorităţile publice locapolitic din în care ar trebui să se le şi centrale.
Pentru transparentizarea activiimplice activ.
Deşi tinerilor le este permis să tăţii primăriilor, noi propunem:
voteze de la 18 ani, vârstă la care - informarea publică online cu
se consideră că sunt suficient privire la sedinţele, votul şi hotăde maturi pentru a lua decizii, rârile adoptate de consiliile locaaceştia refuză să se implice în le şi judeţene;
procesul democratic din cauza - asumarea votului să fie obligaeducaţiei precare pe care o au torie pentru consilierii locali şi
pe această temă. În timpul celor judeteni;
zece clase obligatorii, elevii ro- - sedinţele să fie înregistrate şi
mâni nu beneficiaza nici măcar postate pe site-urile primariilor;
de o materie optională privind - publicarea pe site-urile primăeducaţia politică, făcându-i ast- riilor a cheltuielilor administratifel incapabili să inteleagă me- ve detaliate.
canismele democraţiei şi astfel În acest sens, vom veni cu prosă se implice în viaţa politică şi puneri legislative de modificare
socială.
a legislaţiei în vigoare pe care
Generaţia noastră, generaţia “fa- palamentarii Miscarii Populare
cebook” cum a fost denumită să le sustină, pentru că noi sundupă alegerile prezidenţiale din tem cei care în viitor vom candi2014, e considerată adesea ca da şi ocupa funcţii în administrafiind cea mai apatică din punct ţia publică şi datoram oamenilor
de vedere politic, o generaţie corectitudine şi transparenţă a
care îşi striga nemulţumirile în procesului decizional.”
mediul online dar care nu doreşÎn același timp, tânărul Brăte să se implice activ in politică ilă a mai primit și funcția de
pentru a-şi atinge scopurile. Deşi Responsabil regiunea Oltenia,
blamati, tinerii nu sunt singurii ocupându-se de coordonarea tuvinovaţi atât timp cât educaţia turor Organizațiilor de tineret al
primită pe această temă este doar Mișcării Populare din regiunea
non-formală, rolul informării şi Oltenia.
educării acestora revenind familiei si reţelelor media.
Şi totuşi, graţie dezvoltării internetului şi a reţelelor de socializare, tinerii sunt acum conectaţi
Iulian Ionescu
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Mihaela Cristina Zaharia a luat premiul întâi la
festivalul de colinde de la Mitropolia Olteniei
Săptămâna trecută eleva Scolii Genereale Nr. 2 din Motru şi a Georgetei Corlan Enache a participat la Festivalul de Colinde şi
Cântece Religioase organitat de Mitropolia Olteniei şi Înalt Preasfinţia Sa Mitropolitul Irineu unde a câştigat premiul întâi, interpretând cântecul ,,Crenguţă de brad frumos”.
Este al doilea premiu
important după Marele
Premiu de la Motru cucerit anul trecut. Ca urmare
a acestei victorii Mihaela
va reprezenta Oltenia într-un festival similar organizat de Patriarhia României, probabil, anul viitor
deoarece anul acesta ISU
Bucureşti nu şi-a dar încă
acordul pentru organizarea
unui asemenea festival în
sala specială a Patriarhiei.
La festivalul de la Craiova Mihaela a fost însoţită
de părinţii ei şi de profesoara de religie Gabriela

Fotescu. Urmare a performanţelor înregistrate,
ne-am adresat doamnei
Monica Gurgu, învăţătoarea Mihaelei care ne-a declarat: ,, Mihaela munceşte
mult, aproape că nu are copilărie, deoarece merge la
repetiţii la ore speciale cu
doamna profesoară Georgeta Corlan Enache, la
spectacole şi la concursuri,
iar de recuperat recuperează muncind împreună cu
părinţii ei, în aşa fel încât
să facă parte din elita clasei. Mă şi mir de unde are
atâta energie!”
Două personalităţi contactate de noi telefonic,

insectorul şef al ISJ Gorj
Iştfan Ion ne-a declarat:
,,Mă bucură performaţele
creative ale copiilor gorjului şi eforturile cadrelor
didactice de a rezolva corect aceste probleme delicate. În şcolile vocaţionale
lucrurile sunt reglementate
conform legii, iar programele pe care le avizăm şi
noi, festivalurile şi concursurile se desfăţoară de
obicei sâmbăta şi duminica, atunci când copiii nu
au cursuri. Desigur, copiii
talentaţi au nevoie de atenţie specială de încurajări,
dar şi de o grijă sporită din
partea noastră, a educato-

rilor. Mă bucură să aud că
în teritoriu se fac eforturi,
pentru ca viitoarele mari
talente să poată să-şi punp
în valoare aptitudinile”.

Primarul Dorin Hanu a
spus: ,,În fiecare an îi premiem pe aceşto copii excepţionali cu acordul Consiliului Local şi bineînţeles
în limita bugetului disponibil. Le dăm diplome şi bani
şi îi prezentăm populaţiei,
de obicei, cu prilejul Zilelor Mun. Motru. Felicit părinţii şi educatorii Mihaelei Cristina Zaharia. Profit
de acest moment să le urez
tuturor copiilor Sărbători

Fericite şi un an frumos!”.
Dacă anul acesta va
avea loc festivalul de la
Patriarhie vom urmări cu
interes ce va reuşi să facă
Mihaela, la Bucureşti.

Constantin Bunilă
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GUVERNUL ROMÂNIEI
Actele normative adoptate în ședința Guvernului României
din 16 decembrie, ora 08:30

Mai jos vă prezentăm toate actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României, prezidată de către Prim ministrul, Dacian Cioloș, de miercuri, 16 decembrie.
agricultură
I.ORDONANȚE DE URGENȚĂ 5.    HOTĂRÂRE privind aplicarea corecţiilor financiare solicita1.ORDONANȚĂ DE URGEN- te de Comisia Europeană asupra
ȚĂ pentru suspendarea prevede- cheltuielilor finanţate din cadrul
rilor art. 23 alin.(1) lit.c) și k) din Axei Prioritare 1 a Programului
Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi Operaţional Sectorial ‚’Creşterea
a protecţiei fondului cinegetic
Competitivităţii Economice’’
6.    HOTĂRÂRE privind organiII.HOTĂRÂRI
zarea şi funcţionarea Ministerului
Energiei
2. HOTĂRÂRE privind aproba- 7.    HOTĂRÂRE pentru modirea standardelor minime de cost ficarea anexei nr.1 la Hotărârea
pentru serviciile sociale şi a nive- Guvernului nr.134/2015 privind
lului venitului lunar pe membru aprobarea acordării ajutorului de
de familie în baza căruia se stabi- stat pentru facilitarea închiderii
leşte contribuţia lunară de întreţi- minelor de cărbune necompetinere datorată de către susţinătorii tive din cadrul Societăţii Naţilegali ai persoanelor vârstnice din onale de Închideri Mine Valea
centrele rezidenţiale
Jiului-S.A Petroşani, pentru anul
3. HOTĂRÂRE privind stabili- 2015
rea fructelor proaspete distribu- 8.    HOTĂRÂRE pentru moite, a perioadei şi frecvenţei dis- dificarea Hotărârii Guvernului
tribuţiei, a limitei valorii zilnice/ nr.223/2014 privind stabilirea
elev şi a fondurilor necesare pen- unor măsuri pentru organizarea
tru distribuţia fructelor proaspete de către Muzeul Naţional de Istoşi a măsurilor adiacente distribu- rie a României a expoziţiei ‚’Coţiei de fructe proaspete, a buge- morile României’’ în Republica
tului aferent acestora, precum şi Populară Chineză
a modalităţii de implementare 9.    HOTĂRÂRE privind alocaefectivă şi de gestionare la nive- rea din Fondul de rezervă bugetalul administraţiei publice, în ca- ră la dispoziţia Guvernului, predrul programului de încurajare a văzut în bugetul de stat pe anul
consumului de fructe proaspete 2015, a unor sume de bani pentru
în şcoli în anul şcolar 2015-2016 finanţarea cheltuielilor curente
4.    HOTĂRÂRE pentru modi- necesare funcţionării Ministeruficarea art.10 alin. (2) din Hotă- lui pentru Consultare Publică şi
rârea Guvernului nr. 1174/2014 Dialog Civic
privind instituirea unei scheme 10.HOTĂRÂRE privind transde ajutor de stat pentru reducerea miterea unui imobil din domeniul
accizei la motorina utilizată în public al statului şi din adminis-

trarea Ministerului Tineretului
şi Sportului - Clubul Sportiv
„Pandurii Târgu Jiu” în domeniul
public al municipiului Târgu Jiu
şi pentru darea în administrarea
Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii
Târgu Jiu” a imobilului trecut
în domeniul public al statului
prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu nr.
382/2015, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr.
418/12.10.2015
11.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor
tehnici ale unor imobile aflate în
domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu, precum şi
pentru transmiterea parţială din
aceste imobile, din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi
Sportului, în domeniul public al
Municipiului Târgu Jiu
12.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter
temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice
de subprefect al judeţului Timiş
de către domnul Marossy Zoltán
Gheorghe
13.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilităţii pentru domnul
Dogariu Eugen din funcţia publică de prefect al judeţului Timiş în
funcţia publică de subprefect al

judeţului Timiş
14.HOTĂRÂRE privind numirea IV.     MEMORANDUMURI
domnului Băcală Mircea în funcţia publică de prefect al judeţului 1.   MEMORANDUM cu tema:
Timiş
Aprobarea Raportului privind
implementarea Programului NaIII.    BUGETE DE VENITURI ţional de Reformă 2015, a RaŞI CHELTUIELI
portului privind implementarea
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2015
al Societăţii Metrorex S.A, aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor
2.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2015
al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.
- Marfă” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2015
al Regiei Autonome ‚’Monitorul
Oficial’’, aflată sub autoritatea
Guvernului României, exercitată
prin Secretariatul General al Guvernului
5.    HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale ‚’Loteria Română’’ -S.A, companie naţională
aflată sub autoritatea Oficiului
Naţional pentru Jocuri de Noroc

Recomandărilor Specifice de
Ţară 2015 şi a documentului
sintetic de raportare solicitat
de Comisia Europeană în contextul Semestrului european
2.    MEMORANDUM cu
tema: Finalizarea negocierilor
şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii privind
Sprijinul pentru Proiecte
3.    MEMORANDUM cu
tema: îmbunătăţirea procesului decizional la nivelul administraţiei publice central

ecopolitic.ro
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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

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

