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Balada 
Săptămânii

l		”Uniunea Europeană pregătește o 
comisie pentru evaluarea acestor investiții 
și e posibil să ceară înapoi banii alocați!”

l	”Planul de management al deșeurilor 
       la nivel județean în pericol!”

15 >> 12 >>

”SLAPCIU AUREL, 
candidatul MIŞCĂRII 
POPULARE pentru 
primăria municipiului 
Motru”

”Ridicarea vizelor 
SUA pentru români 
este tot mai 
departe”

Caz incredibil în judeţul Gorj : Cum 
au fost aruncaţi la gunoi 

1.000.000 de euro!”

Staţia de transfer deşeuri din 
oraşul Târgu Cărbuneşti, 
județul Gorj construită pe 
bani europeni, în valoare de 
aproape 1 milion de euro este 
nefuncțională.La peste 5 ani 
de zile de la inaugurarea cu 
mare fast, această investiție 
este practic nefuncțională, 
neatingându-și obiectivele 
trecute în programul de 
finanțare și riscând ca UE să 
ceară banii înapoi.

Care era rolul acestei stații 
de transfer deșeuri de la 
Târgu Cărbunești?

Rolul acestei staţii de 
transfer este de depozitarea pe 
termen scurt a deşeurilor, de se-
parare primară a acestor deșe-
uri, rezultând o cantitate de de-
șeurile reciclabile recuperate, 
acestea să fie valorificate,  ur-
mând ca de aici deșeurile răma-
se să fie transportate la gropile 
de gunoi de la Târgu Jiu sau 
Horezu.Ideea de principiu este 
introdusă într-un plan de mana-
gement al deșeurilor la nivel 
județean, în sensul că aceste 

stații de transfer reduc cantita-
tea de deșeuri menajere către 
gropile de gunoi, scăzând și 
costul pe tonă deșeu depozitat, 
plus recuperarea și valorificarea 
deșeurilor reciclabile.Stației de 
transfer de la Cărbunești îi sunt 
arondate următoarele localităţi: 
Târgu Cărbuneşti, Săcelu, 
Albeni, Ţicleni, Bărbăteşti, 
Vladimir, Hurezeni, Licurici, 
Cruşeţ, Logreşti, Bustuchin şi 
Roşia de Amaradia.

Stația de transfer deșeuri 
de la Târgu Cărbunești, ju-
dețul Gorj este nefuncțională!

Iulian Ionescu
”Am scăpat de 
recuperatori!

Legea contractelor de credit 
poate aduce declanşarea 

procedurii de înfringement 
României!”

>> 3
”Motivele 

aberante pentru 
care se vrea 

mutarea sediului 
CEO în capitală”

>> 3

>> 5
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În aceste zile județul Gorj trece printr-o perioa-
dă de transformare și reorganizare, doar că, atenție, 
făcută de alții!!!În aceste zile am observat o 
preocupare făță de anumite decizii pe care le-au 
luat unele structuri subordonate Ministerului 
Energiei și anume, anunțul cu privire la mutarea 
sediului, a unei părți din conducerea Complexului 
Energetic Oltenia, la București.

USL trăiește?
Acest anunț a dus la o mobilizare a celor două 

mari partide, parteneri în cadrul USL, PNL și PSD, 
PNL-ul a ieșit în stradă iar PSD-ul prin Ion 
Călinoiu a ieșit public prin comunicate și mai mult, 
a venit la București pentru a avea o discuție și cu 
președintele PSD, Liviu Dragnea. Este momentul 
să fim alături de politicieni pentru că prin anumite 
decizii politice se pot rezolva problemele.Să fim 
alături de politicieni, mai ales în această problemă 
pentru că am observat că au o poziție comună și-n 
interesul gorjenilor.Pentru a întări ceea ce v-am 
spus aveți în continuare comunicatele PNL și cel al 
lui Ion Călinoiu, președintele CJ Gorj care au o 
poziție apropiată, chiar dacă mai sunt unele mici 
înțepături.

 Partidul Național Liberal, filiala Gorj, 
a obținut autorizare pentru mitingul 

care va fi organizat, miercuri, în Piața 
Prefecturii Gorj. 

Partidul Național Liberal, filiala Gorj, a obținut 

autorizație pentru mitingul care va fi organizat, 
miercuri, în Piața Prefecturii Gorj, începând cu ora 
17,00.  Participanții care vin din comunele limitro-
fe au locuri rezervate, pentru mașini,  în parcarea 
din vecinătatea magazinului Practiker, iar deplasa-
rea către centrul orașului se va face individual. 

PNL organizează această amplă mișcare de pro-
test cu speranța că sediul Complexului Energetic 
Oltenia va rămâne la Târgu Jiu.

Această intenție a Consiliului de Supra veghere  
are în spate interesele obscure ale decidenților din 
sistem și, în nici un caz, interesele angajaților sau 
pe cele ale companiei. 

”Cei 15.000 de angajați ai CEO nu trebuie sa-
crificați pentru confortul acționarilor companiei. 
Mâine, la 17:00, le mai cerem o dată demisia celor 
responsabili de inițierea acestui plan. Trebuie să 
luptăm pentru judeţul Gorj! Nu o va face nimeni în 
locul nostru. Cine vrea să ni se alăture, la mitingul 
de mâine,  este binevenit. Nu putem lăsa pe nimeni 
să mute din Gorj , una dintre cele mai mari com-
panii din ţară. Nu putem accepta ca sediul CEO să 
fie mutat în capitală, pentru confortul acționarilor. 
Dacă vor confort, sa meargă la ei acasă, nu să 
decidă asta pe spatele a 15.000 de angajați.”, de-
clară copreședintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu. 

Liderii Partidului Național Liberal, filiala Gorj, 
îi  invită pe toți  gorjenii cu spirit civic, să li se 
alăture, mâine, în demersul lor de a se opune mu-
tării sediului Complexului Energetic Oltenia la 
București, decizie care va afecta viitorul acestui 
județ.

Comunicatul de presă al lui Ion Călinoiu, 
Președinte executiv al PSD Gorj

”Am decis să fac publică îngrijorarea 
pe care o trăiesc, atât eu, cât și partid-
ul pe care îl reprezint, în legătură cu 
soarta Complexului Energetic Oltenia.
Reamintesc opiniei publice că PDL, ac-
tualul PNL în urmă cu 4 ani a avut ace-
lași proiect, de a muta sediul CEO-ului. 
Este regretabil că, în toată această pe-
rioadă în care premierul Victor Ponta și 
administrația asigurată de PSD a trebu-
it să facă față unor presiuni inimagina-
bile, PNL-ul a cerut obsedant plecarea 
noastră.Astăzi, am avut ultima discuție 
cu directorul general al companiei, 
domnul Ciobotărică și m-a asigurat că 
nu există o astfel de problemă. Vreau să 
informez opinia publică despre  faptul 
că în legătură cu acest subiect, avem 
sprijinul președintelui PSD, domnul 
Liviu Dragnea.Vom face orice este ome-
nește posibil, pentru a împiedica un 
astfel de proiect care ar echivala cu o 
condamnare la înfometare a populației 
din zonă.Îmi exprim dezacordul față de 
modul în care PNL-ul încearcă să mani-
puleze opinia publică.Nu este permis, 
indiferent de interesele politice pe care 
le-ai avea, să te joci cu sentimentele 
oamenilor, cu un subiect atât de sensi-
bil.Ei au fost cei care au vrut să fure 
sediul companiei, noi am fost cei care 
ne-am opus.Un lucru este cert, cât am 
fost la guvernare, socotindu-le și pe cele 

bune și pe cele rele, se-
diul companiei CEO a 
rămas în Târgu Jiu.
Este lipsit de eleganţă 
și de bun simţ ce face 
PNL-ul acum. Să te faci 
că organizezi mitinguri, iar în spatele ușilor închise 
să fii de acord cu decizii care ar nenoroci Gorjul, 
devine incalificabil.Abia acum înțeleg de ce domnul 
senator Barbu ne sugera să înghițim distonocalm.” 

Este prima dată când ma bucur că cele două 
partide au un punct comun, protejarea intereselor 
gorjenilor.Mai nou și Mișcarea Populară a avut un 
punct de vedere comun cu cele două partide, prin 
președintele Traian Băsescu care a catolagat aceas-
tă variantă ca fiind o metodă prin care se dorește 
să se creeze noi posturi la București.Pe mine m-a 
interesat esența comunicatelor, subiectul comun al 
acestor comunicate, demersurile și acțiunile politi-
ce ale celor două partide, PNL și PSD.

Gorjeni treziți-vă!
Acum urmează ca și populația din județul Gorj 

să-și de seama că este un moment în care ar trebui 
să se mobilizeze și să se alăture politicului, fără 
nicio asociere cu un partid anume ci alături de toa-
te demersurile pe care le fac politicienii.Chiar dacă 
politicienii sunt persoane care nu se bucură de o 
imagine bună, în acest moment ei trebuie sprijiniți 
să poată face ceva.

Gândiți-vă că în acest moment se poate decide 
soarta acestei companii, CE Oltenia implicit soarta 
celor peste 15 mii de angajați.Chiar dacă avem opi-
nii diferite, chiar dacă ne place sau nu PNL-ul sau 
PSD-ul, Băsescu sau Dian trebuie să fim lângă ei 
pentru un interes comun : salvarea județului Gorj.

Fiți alături de cei care fac greva foamei 
în fața sediului CEO de la Târgu Jiu

Nu pot să nu aduc în discuție și să nu fiu alături 
de cei care au ajuns să facă un gest extrem, acela 
de protesta prin a face greva foamei.Acest gest ex-
trem ne arată disperarea unor oameni care au înțe-
les gravitatea problemei. Îi respect pe acești oameni 
și rog ca toți gorjenii să se implice și să fie alături 
de ei în aceste momente.

Am înțeles că și tânărul politician, Gigi 
Pecingină s-a alăturat, fiind și el în greva foamei.

Nu-mi rămâne decât să fiu atent și să-mi exprim 
dezamăgirea față de ultimele măsuri care se pregă-
tesc, dar în același timp să fiu determinat în ceea 
ce însemnă salvarea acestui județ, implicit a acestei 
companii, CE Oltenia! 

NOROC BUN!
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Gorjeni treziţi-vă!
E momentul să fiţi alături de politicieni!
de Iulian Ionescu
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Liviu Dragnea bată-l vina

A stins la partid lumina,

Și cu Oprea, împreună

Într-un timp cu clar de lună,

L-au trimis pe Victoraș

În neantul uriaș.

Dar poporul, dragii mei

Știe c-a ținut la ei

Și-l așteaptă să revină

Să le-a ducă-n dar lumină.

Dragnea face alianțe

Unele fără speranțe,

Fiindcă-i trebuie aliați

Multe voturi de la frați.

Oprea să rămână șef

Să se plimbe după chef

Tăriceanu Președinte

La Senat de aci-nainte!

Alianțe sunt și-n Gorj

Dar nu-s scrise pe răboj,

Unii vor să se-ncuscrească

Alții vor să prăduiască,

Însă mult mai mulți, desigur

Vor lupta de unii singuri

În orașe și comune

Sperând, rezultate bune.

Și-mpreună în consilii

Să ia totul ca rechinii,

Căci puterea când se-adună

E deosebit de bună,

Și e chiar folositoare 

Pentru toamna viitoare,

Unde la parlamentare

Multe posturi vor dispare.

Dragii mei gorjeni votați

Și vă rog să nu uitați

Că dați gir pe patru ani

Unor tocători de bani,

Ce vor sta într-o ședință

Și-or vota de trebuință

Biruri noi și taxe mari

În penurii de biștari

Să le iese de-o agapă

Că de plată nu se scapă.

Luați ștampila și votați

Cât nu sunteți speculați,

Fiindcă țara asta are

Multă știință la TRĂDARE!

Balada Săptămânii

Constantin Bunilă

Baladă 
alianţelor 
de stânga
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Dragnea: Băi lideri de partide 
fără structuri, m-ați băgat la 
mijloc, dar noi PSD-ul nu vom 
vota nișina electorală fără vamă.

Alina Gorghiu: Ești nebun la 
cap, cum să încu rajăm noi marele 
PNL, mita?

Dragnea: Nu vedeți că n-aveți 
structuri, vă pleacă liberalii și ră-
mân PDL-isti. Nu-i așa Opreo? 
Nu-i așa Tăricene?

Oprea: Ai dreptate Liviule, am 
tras popa de caro din cărți, îl am 
lângă mine și le va aduce mari 
pierderi la drum de seară  când se 
încheie votarea. 

Tăriceanu: Băsescu și Geoană 
vor lua de la Blaga, că pe el l-au 
pus să căsăpească poporul. 

Concluzie: Cele trei partide de 
dreapta vor lua atâtea voturi câți 
pui de pupăză mai sunt la vară. 

Să auzim de bine, până la ale-
geri orice candidat se crede pri-
mar!

Constantin Bunilă
Acesta este un pamflet și trebuie 

tratat ca atare!

Caricatura săptămânii

Părăluţă de la stat bine că te-am apucat

Luni, la sediul central al PSD din Kiseleff, a fost surprins Bebe Viorel Ionică, fostul secretar de stat. Oare ce a 
căutat...să fie pe listele de consilieri județeni sau un loc eligibil de senator/deputat?Probabil vom afla într-o săptămană, 
două! (ecopolitic.ro)

Imaginea săptămânii
Fostul secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor, 

Bebe Viorel Ionică la sediul central al PSD
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În martie 2016 expiră termenul dat 
de Uniunea Europeană  pentru imple-
mentarea legii privind contractele de 
credit pentru consumatori garantate cu 
bunuri imobile.

Legea se află în prezent în dezbatere 
publică și transpune prevederile Directivei 
2014/17/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 4 februarie 2014 privind con-
tractele de credit oferite consumatorilor pentru 
bunuri imobile rezidențiale. Legea ar putea 
intra in vigoare pe data de 21 martie 2016, 
dacă trece de Camera Deputaților și Senat . 

Autoritățile știau de această directivă încă 
din 2014, însă au lăsat instituțiile de credit și 
recuperatorii să facă legea în România și să 
manipuleze mii de români din întreaga țară. 
Datornicii sunt,  sunați zilnic, sunt puși să facă 
promisiuni de plată,  uneori sunt amenințați de 

recuperatorii de datorii. Acești recuperatori, de 
cele mai multe ori fime, parte din companii 
multinaționale care prezintă o aparentă 
etichetă, au fost lasați să facă profituri uriașe, 
să strângă cu ușa și să dis cre diteze consuma-
torul de credite bancare declarate scadente an-
ticipat care le-au achiziționat cu reduceri 
imense chiar de la bănci.  

Câți români și-au pierdut casele în perio-
ada asta ?

Câți români ar fi putut beneficia de 
reglementările acestei directive ? 

Cine va răspunde pentru discriminarea 
și abuzul la care au fost supuși cetă țenii 
Romaniei, în toata această perioadă?  

Creditorii trebui să ofere soluţii con-
sumatorilor în caz de neachitare consecutivă 
a trei rate 

Începând cu data intrării în vigoare a legii 
privind contractele de credit pentru consuma-
tori garantate cu bunuri imobile,  creditorii vor 
fi obligați să contacteaze, în scris, consuma-
torul  oferindu-i acestuia soluții eficiente pen-
tru achitarea debitului restant ,însă doar după 
neachitarea consecutivă a trei rate.  Totodată 
creditorii sunt obligați să ofere consumatorilor 
cu restanțe un plan de reeșalonare și posibili-
tatea refinanțării fără costuri suplimentare.

Creditele contractate în monedă străină 
vor putea fi convertite în orice moment, la 
cererea consumatorilor, în orice monedă 
avantajoasă acestora

Începând cu data intrării în vigoare a legii 
privind contractele de 
credit pentru consumatori 
garantate cu bunuri imo-
bile , consumatorii care 
contractează un împrumut 
în valută vor avea dreptul 
de a cere în orice moment 
convertirea creditului în-
tr-o monedă alternativă:

 “Creditorul se asig-
ură că, în cazul în care un contract de credit 
se referă la un împrumut în monedă străină, 
să fie cuprins în cadrul acestuia, la momentul 
încheierii contractului, dreptul consumatorului 
de a putea converti, oricând pe parcursul 
relaţiei contractuale, contractul de credit în-
tr-o monedă alternativă, precum şi alte 
posibilităţi de reducere a costurilor de credi-
tare”.

“Cursul de schimb la care se efectuează 

conversia este rata de schimb stabilită de 
Banca Naţională a României, aplicabilă în 
ziua realizării conversiei sau rata de schimb 
stabilită în contract ori agreată de părţi, nu-
mai dacă aceasta este mai avantajoasă pentru 
consumator”.

Am scăpat de recuperatori 

Potrivit legii privind contractele de cred-
it pentru consumatori garantate cu bunuri 
imobile, societățile de recuperare vor putea 
sa isi desfasoare activitatea de recuperarea 
creanțelor doar societățile care sunt în evi-
dența  ANPC (Autoritatea Nationala pentru 
Protecția Consu matorilor). Acestea au la 
dispoziție 120 de zile , de la data intrarea în 
vigoare a legii , de a notifica  Autoritatea 
Nationala pentru Protecția Consumatorilor. 

Notificarea va cuprinde:
a) nume, adresa, telefon, fax si, daca este 

cazul, e-mail; 
b) copii dupa certificatul de inregistrare la 

Registrul Comertului si numarul de inregistra-
re in Registrul societatilor nebancare al Bancii 
Nationale a Romaniei;

c) numele si datele de contact ale persoanei 
imputernicite sa reprezinte societatea in relatia 
cu Autoritatea Nationala pentru Protectia 
Consumatorilor;

d) numarul de cazuri aflate in curs de deru-
lare care au la baza contracte de credit garan-
tate cu bunuri imobile.

Autoritatea Nationala pentru Protectia 
Consumatorilor, va tine evidenta societatilor 
de recuperare a creantelor rezultate din credi-
te garantate cu bunuri imobile. Dacă nu res-
pectă prevederile legii firmele de recuperare 
nu vor mai putea să își desfășoare activitatea 
, au însă un termen de 180  de zile de la pu-
blicarea prezentei legi, pentru a se conforma 
noilor cerințe. 

Am scăpat de recuperatori!

România la un pas de declanşarea procedurii de  
infringement pe Legea privind contractele de credit?

M.B.I.
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Dian Popescu, proaspăt preşedinte ALDE Gorj  a început să se 
laude că au migrat o sută de liberali la noul partid pe care îl conduce. 
Mai exact 3 organizaţii. Cele din Mătăsari, Dragoteşti şi Turceni. 
Liberalii spun însă că au plecat din PNL numai 4 persoane.

Dian Popescu încearcă să fie iar pe val şi principala ţintă a sa de când 
este preşedinte ALDE este Partidul Naţional Liberal, din care a plecat. 
Acesta, se pare, şi-a făcut o strategie de imagine şi spune aproape în 
fiecare zi că liberalii migrează către partidul său. Din sutele de liberali 
anunţaţi de Dian Popescu, PNL arată într-un comunicat de presă că la 
sediu au primit numai 4 demisii şi îi urează acestuia să câştige măcar 
atâtea voturi câţi liberali spune că au plecat.

Deputata Niculina Mocioi, încă liberală, 
îşi arată ignoranţa faţă de angajaţii 
Complexului Energetic Oltenia, deşi când 
era la conducerea companiei, Laurenţiu 
Ciurel, a fost foare activă şi vehementă în 
mesaje. Deşi partidul din care face parte a 
cerut demisia Ministrului Energiei, Mocioi 
spune că nu se avântă în astfel de afirmaţi-
ii, deoarece nu are toate datele şi nici nu a 
partiicpat la protest.

Niculina Mocioi se încadrează mai degrabă 
în linia ALDE, acolo unde preşedintele Dian 
Popescu spune că liberala va pleca. Cei doi au 
acelaşi mesaj, de neimplicare. “ Activitatea 
mea în parlament este până joi, ca atare nu am 

cum să fiu miercuri la mitingul PNL Gorj. Din 
păcate de foarte multe ori, problemele de la 
Complexul Energetic Oltenia s- au tratat strict 
politic şi atât. Eu vrea să îmi iau toate infor-
maţiile de care am nevoie pentru a putea veni 
cu o părere obiectivă. Nu mă avânt acum în a 

cere demisia cuiva anume,   “a declarat Mocioi 
la un post de radio local.

PNL îl acuză pe Dian Popescu că 
minte în legătură cu liberalii care au 

plecat la ALDE
L.I.

L.I.

Niculina Mocioi încă nu a aflat 
motivele mutării sediului CEO,  

deşi există un comunicat

O reacţie surprinzătoare a venit şi din par-
tea liderilor Federaţiei Naţionale Mine Energie. 
Ei spun că sunt de acord cu mutarea sediului 
chiar şi în Burkina Faso. FNME este federaţia 
care pe vremea lui Ciurel a organizat cele mai 
multe proteste, acum sunt de acord cu toate 
măsurile luate.

 FNME ştie motivele, dar 
vrea mutarea sediului
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Marcel Romanescu nu a ieşit chiar ne-
câştigător după ce a fost finalizat son-
dajul PNL! Acesta a negociat cu condu-
cerea partidului pentru a face tandem 
cu Octavian Lupulescu, candidatul de-

semnat al PNL, la primăria Târgu Jiu.

Marcel Romanescu va fi viceprimar, dacă 
Octavian Lupulescu, va câştiga alegerile loca-
le în Târgu Jiu. Această hotărâre a fost votată 
şi de Biroul Permanent Judeţean. Ceilalţi 4 
liberali care au fost sondaţi cel mai probabil se 
vor afla pe lista de consiliu local.

Ministerul Energiei şi Consiliul de 
Supraveghere, vor să mute sediul social al 
Complexului Energetic Oltenia la Bucureşti. 
Motivele sunt aberante, deoarece într- un 
comunicat de presă, se spune că se vrea mu-
tarea sediului, pentru că toţi acţionarii CEO 
sunt în capitală şi ar fi mai uşor de organi-
zat şedinţele AGA.

Liberalii au fost primii care au reacţionat la 
această decizie şi au anunţat că vor organiza 
un protest.Următoarea reacţie, a venit de la Ion 
Călinoiu, care îi critica pe liberali pentru pro-
test, dar după o zi, acelaşi Călinoiu, a decis că 
este bun demersul şi şi a îndemnat chiar social 
democraţii să participe la protest.

15 mineri în greva foamei

Şi liderii de sindicat ai SMEO îşi arată 
nemulţumirea faţă de mutarea sediului la 
Bucureşti. 15 membri ai sindicatului au intrat în greva foamei în faţa companiei. Spun că nu 

vor pleca până când Ministrul Energiei nu va 
veni în Gorj şi le va promite că sediul nu va fi 
mutat. În greva foamei, alături de mineri, a 
intrat şi avocatul Gheorghe Pecingină, cel care 
a pus umărul la înfiinţarea Sindicatului Mine 
Energie Oltenia.

Lipsa de comunicare, 

greşeala fatală

Poate nu se ajungea la acest scandal şi în-
grijorare, dacă ministerul, Consiliul de 
Supraveghere sau conducerea CEO, comunica 
la timp intenţia de mutare a sediului la 
Bucureşti. Informaţia a apărut public, abia 
după ce trecuse de votul celor din Consiliul de 
Supraveghere şi urma să fie votată şi de AGA.

Motivele aberante pentru care se vrea 
mutarea sediului CEO în capitală

Marcel Romanescu face echipă cu Tavi 
Lupulescu la primăria Târgu Jiu

L.I.

L.I.
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În acest moment, la aproape 5 ani de zile 
de la marea inaugurare, stația de transfer 
deșeuri este nefuncțională.Toate deșeurile care 
trebuiau să treacă prin această stație pentru a 
fi prelucrate, pleacă spre groapa de gunoi de 
la Târgu jiu fără nicio transformare, conform 
proiectului.Mai mult decât atât personalul care 
trebuia să lucreze în această stație nu există.

Pe lângă vizitele pe care le-am făcut în 
zonă pentru documentare am obținut și o con-
firmare din partea autorității de mediu de la 
Gorj, care au confirmat faptul că în acest mo-
ment această stație funcționează doar ca o par-
care a deșeurilor, fără niciun efect pozitiv asu-
pra mediului.Gunoiul ridicat din localitățile 
arondate este transportat cu gunoiere și dus 
spre acestă stație sau majoritatea merg direct, 
neprelucrate, la groapa de gunoi de la Târgu 
Jiu.

Caz incredibil în județul Gorj : Cum au 
fost arun cați la gunoi 1.000.000 (1 milion) 
de euro!

 Primarul oraşului 
Târgu Cărbu neşti, 
Mihai Mazilu anunța, 
cu fast, că a finalizat, 
în anul 2010, lucrările 
la proiectul „Staţie de 
transfer deşeuri în ora-
şul Târgu Cărbuneşti” 
finanţat în cadrul 
PHARE, Programul 
de Coeziune Eco-
nomică şi Socială 
„Schema de investiţii 
pentru sprijinirea ini-

ţiativelor sectorului public în sectoarele prio-
ritare de mediu” (Schema de granturi: investi-
ţii publice în sectoarele de mediu) linia de 
Buget RO2005/ 017-553.04.01.04.01.37.

Obiectivul general al proiectului era conso-
lidarea capacităţii reale de gestionare a proble-
melor legate de mediu în vederea dezvoltării 
durabile a zonei, creşterea calităţii vieţii, îm-
bunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a mediului 
de afaceri, prin conformarea la cerinţele naţi-
onale identificate în cadrul măsurilor şi prio-

rităţilor cuprinse în legislaţia naţională, Planul 
Naţional de Dezvoltare, Planul Regional de 
Gestionare a Deşeurilor şi Planurile de 
Implementare a direc tivelor Uniunii Europene 
prin dezvoltarea unei infrastructuri integrate 
de protecţie a mediului, implementând sisteme 
fezabile de management al deţeurilor, apelor, 
aerului şi biodiversităţii, având ca grup ţintă 
oraşul Târgu Cărbuneşti şi localităţile partene-
re în proiect: Albeni, Săcelu, Scoarţa, Ţicleni, 
Bărbăteşti, Vladimir, Licurici, Hurezani, Târgu 
Logreşti, Bustuchin, Roşia de Amaradia, 
Cruşeţ. Rezultatele directe ale proiectului sunt: 
realizarea unei Staţii de transfer deşeuri, cât şi 
realizarea unei campanii de promovare şi con-
ştientizare a celor aproximativ 50.000 de cetă-
ţeni deserviţi.

Valoarea contractului este de 999.937 
euro, din care contribuţia Uniunii Europene 
este de 899.937 euro.

Acești bani, aproape 1 milion de euro, pu-
tem spune fără nicio problemă, că au fost arun-
cați la gunoi.Într-un județ cu reale probleme 
de mediu, într-un județ care e în prag de a de-
clanșa prin problemele de mediu pe care le are, 
infringementul UE față de România, într-un 
județ în care nici măcar gropile de gunoi nu au 
fost ecologizate și închise conform normelor 
europene, ne aflăm în stadiul în care o inves-
tiție de mediu este nefuncțională.

Greșeli grave în proiectarea stației de 
transfer 

Este un caz clasic de greșeli în proiectarea 
stației în sensul că la dimensionarea cantității 
de deșeuri colectate nu s-a luat în calcul un 
lucru elementar, zonele din care se colectează 
deșeurile sunt zone sărace.Zonele sărace nea-
vând bani nici nu cumpără produse care pro-
duc deșeuri. Conform ecuației de calcul nu s-a 
avut în vedere acest factor foarte important în 
dimensionarea unei asemenea stații de transfer.
Practic utilajele care au fost achiziționate nu 
pot funcționa dacă nu au cantitatea de deșeuri 
la care sunt proiectate.

Au cumpărat ce am avut mai scump și 
mai mare!

Într-o discuție pe care am avut-o cu un re-

prezentatnt al firmei care a furnizat utilajele a 
făcut o declarație incredibilă:

”Eu nu am făcut altceva decât să le dau ce 
mi-au cerut.Când i-am întrebat ce utilaj de 
balotare, ce benzi de transport, ce utilaje să le 
dau, mi-au spus că : ce e mai scump și ce am 
mai mare.Vă dați seama că mi s-a părut foar-
te ciudat dar pentru societatea mea a fost foar-
te avantajos.Așa clienți să tot ai!”

Uniunea Europeană pregătește o comisie 
pentru evaluarea acestor investiții și e posi-
bil să ceară înapoi banii alocați!

Conform unor informații de la Bruxelles, în 
cadrul UE se vor pregătii anumite comisii de 
evaluare a eficienței investițiilor.Anumite in-
formații legate de stația de transfer de la 
Cărbunești au ajuns și la UE pentru că există 
anumite date, rapoartele de la Ministerul 
Mediului privind cantitatea de deșeuri care 
ajung la gropile ecologice.Se pare că UE s-a 
autosesizat în momentul în care nu au observat 
nicio schimbare privind cantitatea de deșeuri 
furnizată în condițiile în care rolul acestor sta-
ții era de a extrage deșeurile reciclabile, de a 
le valorifica și de a rezulta o cantitate mai 
mică de gunoi.

Planul de management al deșeurilor la 
nivel județean în pericol!

Sistemul de management integrat al deșeu-
rilor în județul Gorj este format pe 5 piloni, pe 
cele 5 stații de sortare și transfer deșeuri.Unul 
din pilonii pe care se bazează tot acest sistem 
este cel al stației de transfer de la Tg 
Cărbunești, județul Gorj. O dată ce unul din 
acești piloni, o stație de transfer nu funcționea-
ză se poate prăbușii tot sistemul de manage-
ment integrat al deșeurilor.Ele au fost constru-
ite în zone strategice pentru a acoperii toată 
suprafața județului Gorj.Riscul este foarte 
mare pentru autoritățile din gorj pentru că în 
cazul în care UE va constata și va cere banii 
înapoi pentru stația de la Cărbunești poate blo-
ca inclusiv alte linii de finanțare pentru Planul 
de investiții pe termen lung în domeniu mediu-
lui.Atrag atenția autorităților să rezolve cât 
mai rapid această problemă până nu este prea 
târziu.Dacă nu știu exact unde este problema 
iar marii specialiști lipsesc sau chiar sunt spe-
cialiști doar în acte mă pot întreba, nu costă 
nimic.

de Iulian Ionescu

Caz incredibil în judeţul Gorj : Cum  au 
fost aruncaţi la gunoi 1.000.000 de euro!”
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Societatea noastră oferă 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

Ecopolitic Media SRL

Contactați-ne și veți vedea diferența! 
Tel : 0787540682

Reclama ta aici!



1930: Descoperirea celei de–a noua planete a sistemului 
solar – Pluto – de către americanul Clyde Tombaugh de la 
Observatorul Lowell, aflat la Flagstaff, statul Arizona.

În 1564 a încetat din viaţă Michelangelo Buonarotti, pictor, 
sculptor, arhitect şi poet italian (n. 1475).

1790 - A apărut, la Iaşi, ziarul de limba franceză „Courier de 
Moldavie”, primul ziar tipărit pe teritoriul ţării noastre (până în 
aprilie 1790).

1929 - A avut loc prima transmisie de teatru radiofonic la 
Radiodifuziunea Română (cu piesa într-un act „Ce ştie satul?” de 
V. Al. Jean, în interpretarea actorilor Maria Filotti, Ronald 
Bulfinski şi Victoria Mierlescu).

1965 - Gambia : Ziua națională - Aniversarea proclamării indepen-
denței(1965)

Semnificaţia zilei de  
18 februarie

Alături de colegii noştrii!



Pag. 10ecopolitic
        magazin

www.ecopolitic.ro
facebook.com/ecopolitic

Președintele României, Klaus Iohannis, în 
perioada 10-14 februarie a.c., a participat la 
Conferinţa de Securitate de la München  

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, 
s-a aflat în perioada 10-14 februarie a.c. în 
Republica Federală Germania, unde a participa la 
„Conferinţa de Securitate de la München”.  Aflată 
la cea de-a 52-a ediţie, această manifestare este 
considerată cel mai relevant forum internaţional pe 
tema politicii de securitate, care reuneşte anual 
înalţi oficiali şi analişti politici.

Cu această ocazie, Preşedintele Klaus Iohannis 
a efectuat şi o vizită de lucru în landul Bavaria, în 
cadrul căreia a avut întrevederi cu Prim-ministrul 
landului Bavaria, domnul Horst Seehofer, şi cu 
Preşedintele Parlamentului de land, doamna Barbara 
Stamm. 

Întrevederea Președintelui României, domnul 
Klaus Iohannis, cu Președinta Parlamentului 
landului Bavaria, doamna Barbara Stamm

Cu ocazia vizitei oficiale pe care a efectuat-o în 
landul Bavaria, Preşedintele României, domnul 
Klaus Iohannis, a avut joi, 11 februarie a.c., o 
întrevedere cu Preşedinta Parlamentului de land, 
doamna Barbara Stamm.

Cei doi oficiali au apreciat dezvoltarea continuă 
a relaţiilor dintre România şi landul Bavaria. 
Preşedintele Klaus Iohannis a mulţumit 
interlocutoarei pentru sprijinul constant, atât din 
poziţia de Împuternicit al Guvernului bavarez 
pentru relaţia cu România, cât şi ca preşedinte al 
Fundaţiei România-Bavaria pentru Asistenţă 
Socială. În discuţii a fost menționată, totodată, 
importanța comunității românești din Bavaria şi a 
etnicilor germani originari din România, ca punte 
solidă de legătură și cooperare.

De asemenea, a fost abordată şi proble matica 
europeană, cu accent pe provocările generate de 
fenomenul migraționist.

Ce au declarat Președintele României, 
domnul Klaus Iohannis, și Prim-ministru al 
landului Bavaria, domnul Horst Seehofer în 
cadrul declarației comune în legătură cu, 
colaborarea economică, sprijin reciproc şi prin 
măsuri politice, şi ce branşe ar putea fi de interes 
în România şi ce avantaje prezintă România?

Preşedintele României, Klaus Iohannis a 
declarat că : ”Există deja un număr important de 
investitori bavarezi în România, care au venit la 

invitația noastră, şi, ca fost Primar al Sibiului, am 
putut vedea acest lucru. Dar acest lucru nu se 
întâmplă doar în Sibiu, ci în întreaga Românie şi 
bineînţeles că dorim să păstrăm această tendinţă 
pozitivă. România a devenit în ultimii zece ani, dar 
şi înainte de ultimul deceniu, un punct economic 
foarte atrăgător pentru investitori. S-a observat o 
evoluţie, nu este un secret că, în România, costurile 
salariale nu sunt foarte mari şi acest lucru atrage 
investitori, dar şi formarea profesională este foarte 
bună în România, precum și etica de muncă. 
Investitorii, deci, se simt bine în România. Această 
tendinţă trebuie păstrată şi chiar consolidată. 
Climatul investiţional din România este bună, acest 
lucru a fost posibil şi prin noi legi fiscale, avem un 
context stabil, am scăzut TVA-ul. România a 
înregistrat o creştere economică de 4% în anul 
precedent, iar anul acesta se estimează a fi la fel. 
În acest context, pot spune că România este un loc 
atractiv pentru investitorii din Bavaria. (…)”

Prim-ministrul landului Bavaria, domnul 
Horst Seehofer a declarat că : ”Și eu doresc să 
subliniez că în România climatul investițional este 
unul pozitiv și Președintele României a contribuit 
la acest lucru. După cum am spus, aceste evoluții 
au fost lăudate și de către Comisia Europeană. Din 
punct de vedere politic, putem avea măsuri, și 
anume prin această Comisie Guvernamentală 
Mixtă, care își va reîncepe activitatea după 
alegerile parlamentare din România. Există un 
potențial imens în câteva branșe, cum ar fi în IT, în 
construcția automobilelor, în furnizarea de 
automobile și în tehnologii de mediu. Este în 
interesul nostru să intensificăm această colaborare 
și, după cum am mai spus, ar fi un avantaj pentru 
ambele țări. Și pentru că domnul Președinte a 
menționat creșterea economică a României, în 
Germania această creștere economică a fost de 

0,3% în anul precedent, deci aici, prin această 
comparație, observăm ce dinamici există în 
România.”

Ce a declarat Președintele României, Klaus 
Iohannis, în cadrul Conferinței de Securitate de 
la München 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, 
a susţinut sâmbătă, 13 februarie a.c., o alocuțiune 
în cadrul panelului cu tema „Între reasigurare și 
reangajare? Viitorul NATO”, cu prilejul participării 
la cea de-a 52-a Conferinţă de Securitate de la 
München (Republica Federală Germania).

Amenințarea crescândă a terorismului, 
precum și un flux de migranți fără precedent 
exercită o presiune suplimentară asupra Europei

”Din exterior, ne confruntăm simultan cu 
provocări multidimensionale, atât din est, cât și din 
sud. Deși de natură diferită, acestea sunt cruciale 
pentru securitatea euroatlantică. Eroziunea 
valorilor și a normelor, precum și încălcarea 
principiilor fundamentale ale dreptului internațional 
ne-au adus în punctul în care ne aflăm în prezent. 
Situația actuală este, de asemenea, efectul unei 
lipse de voință politică și hotărâre manifestată de 
anumite state și de alți actori de a respecta 
principiile, normele și instrumentele care au fost 
construite de-a lungul deceniilor.

În același timp, o amenințare crescândă a 
terorismului, precum și un flux de migranți fără 
precedent exercită o presiune suplimentară asupra 
Europei. Criza migranților, în mod special, ne-a 
demonstrat potențiala fragilitate a construcției 
europene și eficiența limitată a instituțiilor noastre. 
Nu cu mult timp în urmă, principala temă de pe 

Iulian Ionescu

Turneu extern important al 
Preşedintelui, Klaus Iohannis cât 
şi al Premierului, Dacian Cioloş
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agendă era extinderea. Acum, trebuie să găsim 
soluții pentru a menține soliditatea și unitatea 
Uniunii Europene, proiectul european însuși fiind 
sub semnul întrebării. Toate aceste provocări cu 
care ne confruntăm acum nu doar pun la îndoială 
securitatea; ele distrug încrederea, în sânul 
societăților noastre, între oameni, țări și actori 
politici internaționali.”

Salut decizia SUA de a spori de patru ori 
bugetul destinat Inițiativei de Reasigurare 
Europeană. 

”O consider o expresie a angajamentului 
privind securitatea în Europa și față de obiectivele 
noastre comune ca organizație. 

Implementarea deciziilor luate la Summitul din 
Țara Galilor, stimularea curajoasă a dezvoltării 
adaptării pe termen lung a NATO și, în special, 
consolidarea dimensiunii de descurajare vor 
produce impactul dorit la Varșovia.”

În acest an am crescut bugetul apărării
„O altă temă pe care doresc s-o abordez se 

referă la Marea Neagră și la importanța sa 
strategică. În lumina recentelor evenimente și 
având în vedere contextul geopolitic, zona Mării 
Negre se dovedește a fi crucială atât pentru 
securitatea regională, cât și pentru întreaga 
securitate euroatlantică.

În acest an, am crescut bugetul destinat apărării 
și avem un acord, semnat de către toate partidele 
politice din România, conform căruia urmărim să 
atingem un nivel de cel puțin 2% din PIB pentru 
cheltuieli publice în domeniul apărării naționale, 
până în 2017.”

Vizita Premierului DACIAN CIOLOȘ la 
BRUXELLES

Premierul Dacian Cioloș a efectuat, în 
perioada 15-16 februarie, o vizită la Bruxelles, 
unde a avut o serie de întrevederi cu înalți 
reprezentanți ai Comisiei Europene și ai 
Parlamentului European, dar și cu lideri ai 
grupurilor din Parlamentul European.

Șeful Executivului s-a întâlni cu Jean-Claude 
Juncker, președintele Comisiei Europene, cu 
președintele Parlamentului European, Martin 
Schulz, cu membri ai Executivului european și a 
avut un dejun de lucru cu președintele Partidului 
Popular European, Joseph Daul, precum și 
întrevederi cu liderii grupurilor Popular European 
și Social Democrat din legislativul european.

Premierul va prezenta prioritățile actualului 
guvern, viziunea de dezvoltare economică, 

programul de reformă administrativă, modul în care 
România își propune să se implice în dezbaterile 
actuale europene, dar și prioritățile de țară din 
perspectiva semestrului european.

Discuțiile au vizat, de asemenea, fenomenul 
migrației, Uniunea Energiei și securitatea 
energetică, progresele înregistrate de România în 
cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare 
evidențiate în cel mai recent raport al Comisiei 
Europene, precum și perspectivele țării noastre de 
aderare la Spațiul Schengen.Vizita a oferit și 
oportunitatea întâlnirii cu europarlamentari români 
și cu  români care ocupă poziții de conducere în 
instituții europene.

Din delegație au făcut  parte ministrul Afacerilor 
Externe, Lazăr Comănescu, şi şeful Cancelariei 
primului-ministru, Dragoş Tudorache.

Întrevederi ale premierului Dacian Cioloş cu 
Jean-Claude Juncker şi membri ai Comisiei 
Europene, pe teme prioritare pentru România şi 
teme europene de actualitate

Premierul Dacian Cioloş a avut o între vedere cu 
Jean-Claude Juncker, preşe dintele Comisiei 
Europene, în cadrul căreia i-a prezentat priorităţile 
guvernului român şi reformele pe care îşi propune 
să le aplice în acest an. Premierul Cioloş a subliniat, 
în cadrul declaraţiilor susţinute împreună cu 
preşedintele Juncker, importanţa reformei 
administrative şi necesitatea unei administraţii 
eficiente, transparente şi profesioniste pentru conso-
lidarea progreselor obţinute în domeniul justiţiei şi 
în lupta împotriva corupţiei.

Un alt subiect abordat de cei doi oficiali a fost 
cel al Mecanismului de Cooperare şi Verificare, 
premierul Cioloş subliniind că acesta şi-a atins 
scopul avut în vedere atunci când a fost pus în 
aplicare. “Asta nu înseamnă că în România nu 
trebuie să continuăm lupta împotriva corupţiei şi 
consolidarea a ceea ce s-a făcut până acum, dar 
noi considerăm că există suficientă maturitate în 
România pentru ca tot acest proces să fie integrat 
şi internalizat în mecanismele pe care România, 
guvernul , parlamentul, sistemul judiciar le pot 
avea în vedere”, a subliniat premierul Cioloş.

La rândul sau, preşedintele Comisiei Europene 
a arătat importanţa progreselor pe care România le 
face şi a subliniat că Executivul comunitar este 
foarte mulţumit de evoluţia României în cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare evidentiată 
în cel mai recent raport al Comisiei Europene.  
“Dacă România menţine nivelul de punere în 
practică actual al aşteptărilor din partea Comisiei 
Europene şi a statelor membre, mecanismul se va 
încheia.

Sunt convins că în cadrul mandatului comisiei 
mele o să punem capăt mecanismului MCV” a mai 
spus Jean-Claude Juncker.

În acelaşi context, cei doi oficiali au discutat 

despre perspectivele aderării României la Schengen, 
prim-ministrul român subliniind că ţara noastră 
îndeplineşte deja condiţiile necesare. Situatia 
economică a României este una bună, iar guvernul 
va lua toate măsurile pentru a ţine deficitul în limita 
a 3% din PIB, a arătat Dacian Ciolos. Creşterea 
economică de care beneficiază România va permite 
guvernului ca măsurile fiscale luate în ultima 
perioadă să poată fi utilizate pentru a stimula, în 
continuare, investiţiile, a mai afirmat premierul 
Cioloş.O altă preocupare importantă a României, la 
ora actuală, este pregătirea într-un mod foarte serios 
a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, pe care 
ţara noastră o va prelua în al doilea semestru al 
anului 2019, potrivit declaraţiei prim-ministrului 
Dacian Cioloş.În ceea ce priveşte o temă de maxim 
interes pentru întreaga Uniune, cea a refugiaţilor şi 
securitatea frontierelor europene externe, şeful 
Guvernului roman a dat asigurări că ţara noastră îşi 
asumă responsabilităţile pe care le are, dar şi 
deciziile luate de către Consiliu pe această tema.

Pe agenda discuţiilor s-a aflat şi situaţia din 
Republica Moldova şi sprijinul pe care România 
intenţionează să-l acorde cetăţenilor din Republica 
Moldova, în masura în care guvernul de la Chişinău 
va pune în aplicare angajamentele de reformă pe 
care şi le-a luat.

În cadrul vizitei efectuate la Bruxelles, premierul 
Dacian Cioloş a avut astăzi şi un dejun de lucru cu 
preşedintele Partidului Popular European, Joseph 
Daul, dar şi întrevederi cu membri ai Comisiei 
Europene.

Astfel, premierul Cioloş a avut o întrevedere cu 
Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei 
Europene, discuţiile vizând menanismul de 
cooperare şi verificare, Schengen, fenomenul 
migraţiei.

Cu Johannes Hahn, comisar European 
responsabil cu politica de vecinătate şi negocierile 
privind extinderea, Dacian Cioloş a avut 
convorbiri despre Republica  Moldova şi 
modalităţile de a susţine realizarea reformelor în 
această ţară.

Premierul român s-a întâlnit şi cu Kristalina 
Georgieva, vicepreşedinte al Comisiei Europene, 
responsabil cu bugetul şi resursele umane, subiectele 
trecute în revista vizând reprezentarea României în 
instituţiile europene, cadrul financiar multianual şi 
lupta împotriva sărăciei.

De asemenea, premierul Cioloş s-a întâlnit şi cu 
funcţionari români care ocupă funcţii de conducere 
în instituţii europene, având discuţii despre 
priorităţile guvernului şi agenda europeană.
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Rata de refuz a vizelor pentru Statele 
Unite pentru cetățenii români, în anul 
fiscal 2015 comparativ cu anul 
precedent, este de 11,16%, un nivel 
foarte mare, față de condiția de a avea 
o rată de refuz a vizelor mai mică de  
3%.Acest procent îndepărtează și mai 
mult perspectiva includerii în programul 
Visa Waiver, care ar permite călătoriile 
fără restricții.

În raportul anual pe care îl prezintă 
Departamentul de Stat, între 1 octombrie 2014 
și 30 septembrie 2015, se precizează foarte 
clar că aproape 11 români din 100 au fost re-
fuzați atunci când au solicitat viză de călătorie 
pentru Statele Unite.Rata de refuz a fost de 
11,16 la sută, în timp ce în anul fiscal 2013-
2014 scăzuse pentru prima oară sub pragul de 
10 la sută, la 9,8 la sută, ceea ce dădea speran-
țe Ministerului de Externe că România s-ar 
putea apropia de includerea în programul Visa 
Waiver, scrie Digi24. Pentru ca cetățenii unei 
țări să fie scutiți de obligativitatea obținerii 
prealabile a unei vize înainte de a călători în 
Statele Unite, trebuie ca țara respectivă să fie 
inclusă de autoritățile americane în Programul 
Visa Waiver. Pentru aceasta, este nevoie să fie 
îndeplinite mai multe condiții, printre care o 
rată de refuz a vizelor mai mică de 3 la sută. 

Dintre țările membre UE, numai Româ-
nia, Polonia, Bulgaria, Croația și Cipru 
nu sunt incluse în Programul Visa Waiver. 

Patru foşti ambasadori americani în 
România au pledat, în august 2013, într-un ar-
ticol publicat în pagina de opinii a Washington 
Post, pentru modificarea criteriilor de accedere 
în Programul Visa Waiver (VWP), ceea ce le-ar 
putea oferi mai multe şanse de aderare celor 
cinci țări.Românie a încercat o campanie de 
lobby în Congresul american pentru modifica-
rea criteriilor - ținând cont, de pildă, de ajutorul 
dat de România Statelor Unite în diferitele tea-
tre de operațiuni.Chiar și președintele Obama 
susținea o astfel de inițiativă, însă, între timp, 
culoarea politică dominantă a Congresului s-a 
schimbat și i-a devenit potrivnică. Pentru anul 
fiscal 2015, Polonia are o rată de refuz a vize-
lor de 6,37 la sută, Bulgaria de 17,26 la sută, 
Croația, cea mai nouă membră UE, de 5,29 la 
sută, iar Cipru (care are o problemă teritorială 
nerezolvată) de 3,53 la sută. 

Ambasadorul SUA la București a transmis 
încă din ianuarie că ”România nu este pregă-
tită pentru Wisa Waiver”

Hans Klemm, ambasadorul SUA la 
București citat de Agerpres: 

„Legea americană cere ca participanții la 
programul Visa Waiver să aibă o rată de refuz 
nu mai mare de 3%. Deși evoluția este în di-
recția bună, rata de refuz este încă în mod con-
siderabil mai mare. Iar contextul politic nu 
este favorabil modificării legii astfel încât pro-
centul minim să fie crescut”.

Ambasadorul, Hans Klemm preciza că sin-
gurul impediment pentru a intra în programul 
Visa Waivere ste faptul că, în prezent, 10% din 
solicitările de viză sunt respinse, pentru că toţi 
ceilalţi paşi din procedura de intrare în progra-
mul Visa Waiver au fost făcuţi, a declarat am-
basadorul american. Soluţia ar fi, a spus el, ca 
românii să se informeze corect asupra cerinţe-
lor şi să ştie înainte de a aplica pentru viză 
dacă se califică sau nu pentru obţinerea ei.

Reacția Ministerului Afacerilor Externe 
(MAE) privind raportul referitor la rata 
de refuz a solicitărilor de viză de scurtă 
şedere în SUA aferente

Ministerul Afacerilor Externe de la 
București a anunțat că „a luat notă” de publi-
carea de către Departamentul de Stat al SUA, 
la 12 februarie 2016, a raportului referitor la 
rata de refuz a solicitărilor de viză de scurtă 
şedere în SUA aferente anului fiscal 1 octom-
brie 2014 -30 septembrie 2015.

„Autorităţile române acordă o importanţă 
deosebită obiectivului includerii României, în 
calitatea sa de partener strategic în programul 
Visa Waiver (VWP). Subiectul eliminării obli-
gativităţii vizelor de scurtă şedere pentru cetă-

ţenii români care călătoresc în Statele Unite 
este o temă care se regăseşte constant atât pe 
agenda dialogului politic cu partenerii ameri-
cani la nivelul Administraţiei şi Congresului 
SUA, cât şi la nivelul reuniunilor Grupului de 
lucru pe probleme consulare, inclusiv proble-
matica vizelor, circumscris Task Force-ului 
România-SUA. MAE acţionează consecvent 
pentru atingerea acestui obiectiv”, a dat asigu-
rări diplomația română.

MAE susține că la nivel guvernamental, 
România îndeplineşte criteriile tehnice şi de 
securitate conexate accesului în programul 
Visa Waiver, fapt confirmat și de americani. 
Ultimul dintre acordurile aferente - Acordul 
dintre România și SUA privind intensificarea 
cooperării în prevenirea şi combaterea infrac-
ţiunilor grave (PCSC) – a fost semnat în luna 
octombrie 2015, la Washington, iar în prezent 
trebuie să fie ratificat de către Parlamentul 
României. Principalul obstacol pe linia acce-
derii cât mai rapide a României în acest pro-
gram a rămas, în prezent, rata de refuz a cere-
rilor de viză depuse de cetăţenii români, care 
depăşeşte pragul maxim de 3% stabilit de le-
gislaţia americană actuală, recunoaște MAE.

Stabilirea pragului ratei de refuz depinde în 
exclusivitate de autorităţile americane,mai 
subliniază comunicatul autorităților române, 
care nu menționează că, de fapt, rata de refuz 
a vizelor a crescut față de anul precedent.

Rata de refuz este determinată atât de cali-
tatea şi corectitudinea aplicaţiilor pentru obţi-
nerea vizei de scurtă şedere în SUA, cât și de 
evaluarea autorităților americane în ceea ce 
privește modul prin care fiecare cetăţean ro-
mân demonstrează existenţa unor legături du-
rabile, care oferă garanţii privind revenirea în 
ţară după expirarea dreptului de şedere în SUA 
conferit prin viză, a detaliat MAE.

Iulian Ionescu

Ridicarea vizelor de intrare în SUA 
pentru români este tot mai departe

11 români din 100 au fost refuzaţi atunci când au solicitat viză 
de călătorie pentru Statele Unite
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Vineri, 12 februarie, în capitala 
Cubei, a avut loc întâlnirea istorică a 
Papei Francisc cu Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Ruse, Kirill, prima de la ma-
rea schismă religioasă dintre Bisericile 
din Orient și Occident petrecută în 1054.

Discuţiile dintre cei doi, purtate pe durata 
a trei ore, au avut ca obiectiv principal unifi-
carea sărbătorilor pascale, dar şi elaborarea 
unei strategii comune privind problemele cu 
care creştinătatea se confruntă în prezent.

„În sfârşit ne întâlnim. Suntem fraţi. Cu 
siguranţă, această întâlnire este voinţa lui 
Dumnezeu”, a declarat Suveranul Pontif.

„Acum lucrurile sunt mai uşoare”, a adă-
ugat Patriarhul Kirill, conform Associated 
Press.

Papa Francisc și Patriarhul Kirill au semnat 
un acord

La sfârşitul discuţiilor desfăşurate în salo-
nul de protocol de pe aeroportul José Marti din 
Havana, cei doi lideri religioşi au semnat un 
acord alcătuit din treizeci de paragrafe care 
transmite aspirația comună de a depăşi dife-
renţele dintre cele două biserici şi a recâştiga, 
implicit, unitatea creştinilor.

Temele abordate în documentul comun 
sunt: solidaritatea vs. persecuţia creştinilor, 
Europa şi libertatea religioasă, confruntările 
din Ucraina, lupta pentru combaterea teroris-
mului şi a conflictelor între state, migranţii şi 
inegalităţile sociale, familia şi căsătoria ca uni-
une între bărbat şi femeie, avortul şi manipu-
larea medicală a vieţii.Anunţată acum o săptă-
mână, întrevederea a avut nevoie de câteva 
decenii pentru a fi organizată în cel mai mic 
detaliu.Cuba, ţară latino-americană cu peste 
100 de milioane de catolici şi, prin tradiţie, 
apropiată de Rusia datorită politicii anti-ame-
ricane de la Havana, a fost considerată locul 

ideal de întâlnire.
Amintim că începând cu 2014, Papa 

Francisc a avut întâlniri cu patriarhul ecumenic 
Bartolemeu, cu reprezentanți ai confesiuni pro-
testante, dar și cu liderul Bisericii Anglicane. 
Demersurile sale fac parte dintr-o strategie de 
realizare a unității creștine, notează Agenţia 
France-Presse.

De altfel, Suveranul Pontif, care şi-a asu-
mat un rol pacificator la nivel internaţional, 
este şi artizanul detensionării relaţiilor ameri-
cano-cubaneze care au avut loc în 2014.După 
întrevederea dintre cei doi lideri religioşi la 
Havana, Suvernaul Pontif îşi continuă călăto-
ria, următoarea escală fiind Mexico City, unde 
sâmbătă va vizita altarul Fecioarei Maria din 
capitală mexicană, considerată inimă catolicis-
mului mexican.

Şi Patriarhul Kirill îşi va continua turneul 
de 11 zile în America Latină, urmând să vizi-
teze Paraguay și Brazilia.

Cum a fost comentată întâlnirea de anu-
miţi teologi din ambele confesiuni.

Întrevederea dintre Papă şi Patriarhul rus, 
primită în general cu entuziasm de 
creştinii din întreaga lume, a fost 
comentată în termeni mai puţin la-
udativi de anumiţi teologi din am-
bele confesiuni.

Cardinalul Kurt Koch, şeful de-
partamentului de relaţii cu Biserica 
Ortodoxă de la Vatican, a precizat 
că semnificaţia întâlnirii istorice de 
la Havana nu trebuie exagerată, 
având în vedere că Suveranul 
Pontif nu a stabilit încă legături si-
milare şi cu alţi patriarhi ortodocşi.

Alexander Volkov, purtătorul de cuvânt al 
Bisericii Ortodoxe, a declarat potrivit Deutsche 
Welle, că speră că această întâlnire va deschi-
de poarta pentru noi perspective ale cooperării 
reciproce, dar a adăugat că reunificarea bise-
ricilor Răsăriteană şi Apuseană cu siguranţă nu 
se află pe agendă. El a mai precizat şi faptul 
că Biserica Ortodoxă nu se va îndrepta în di-
recţia acceptării primatului Papei romano-ca-
tolic.

Alţi lideri ortodocşi consideră că acordul 
încheiat de cei doi nu este atât rodul unui „im-
puls ecumenic”, cât dorinţa Moscovei de a-şi 
afirma puterea într-un moment în care 
Occidentul sancţionează Rusia pentru acţiuni-
le sale militare în Siria şi Ucraina.

“Nu este bunăvoinţă. Nu este o dorinţă 
nouă de a înfăptui unitatea creştină. Este vor-
ba mai mult despre intenţia lui Kirill de a se 
înfăţişa lumii ca lider al ortodoxiei”, a decla-
rat, potrivit Associated Press, George 
Demacopoulos, preşedinte al catedrei de studii 
creştin ortodoxe din cadrul universităţii 
Fordham, New York.

În acelaşi context trebuie ar mai trebui 
menţionate recentele neînţelegeri cu privire la 
statutul special al Bisericii Greco-Catolice 
Ucrainene, cea de-a doua instituţie religioasă 
ca mărime a ţării. Biserica Ortodoxă Rusă nu 
este de acord cu Biserica Greco-Catolică 
Ucraineană care, deşi urmează riturile Bisericii 
Răsăritene, recunoaşte totuşi primatul Papei.

În avionul care îl ducea spre Mexic, Papa 
a povestit ce impresie i-a lăsat întrevederea.

„Am simţit că am în faţă un frate şi el 
mi-a spus acelaşi lucru. Vă spun sincer, am 
simţit în interior o bucurie care venea de la 
Dumnezeu. A vorbit foarte deschis şi eu, la 
fel. Şi se simţea bucuria”, a mărturisit Papa.

Întâlnire istorică între Papa Francisc 
şi Patriarhul Chiril, la Havana

„În sfârşit ne întâlnim. Suntem fraţi. Cu siguranţă, această întâlnire este voinţa lui Dumnezeu”

Iulian Ionescu/mediascop.ro
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Programul evenimentului „Brâncuși 
- 140 de ani de la naștere” ce se va 

desfășura în perioada 18-20 februarie 
2016 la Târgu Jiu

Conform unui comunicat, 
Guvernul oferă și anul acesta 
tinerilor performanți șansa de 
a dobândi experiență și cunoș-
tințe practice prin participa-
rea lor directă la activitățile 
din Palatul Victoria, ministere, 
agenții, autorități, comisii sub-
ordonate sau aflate în coordo-
narea ministerelor. 

Până pe 15 mai a.c., tinerii 
interesați pot aplica pentru 
Programul  of ic ia l  de 
Internship al Guvernului, edi-
ția 2016, la adresa http://inter-
nship.gov.ro/

150 de tineri vor fi selectați, la 
evaluarea candidaturilor urmând să 
se țină cont de inclusiv de implica-
rea civică a tinerilor aplicanți (par-
ticiparea la acțiuni voluntare, parti-
ciparea în alte programe similare de 
internship etc). 

Durata stagiului este de două 
luni și, dincolo de activitatea zilnică 
în cadrul administrației centrale, 
stagiarii vor avea ocazia să partici-
pe la discuții și mese rotunde în 
prezența unor înalți oficiali români, 
precum și la trening-uri și works-
hop-uri tematice.

Programul de Internship este co-
ordonat de Cancelaria Primului-
Ministru și se organizează în 2016 
conform calendarului următor:

• 15 februarie: lansarea oficială 

a Programului;
• 15 mai: încheierea perioadei de 

înscriere;
• 16 mai – 22 mai: evaluarea 

candidaturilor; 
• 22 iulie: deschiderea Progra-

mului oficial de Internship;
• 22 septembrie: finalul Pro-

gramului.
Stagiarii vor avea un program de 

lucru similar angajaților instituției 
în care vor fi repartizați. Pe durata 
programului, ei vor primi o bursă 
menită să-i ajute la amortizarea cos-
turilor de subzistență în cele două 
luni ale stagiului, cu obligaţia de a 
lucra un minim de 120 ore lunar 
pentru a putea beneficia de această 
bursă.

Absolvenţii se vor alătura unei 
reţele alumni de lideri emergenți şi 
vor putea continua interacțiunea 
profesională și personală inclusiv 
după finalizarea stagiului.

Programul oficial de Internship 
al Guvernului a debutat în 2013, cu 
25 de tineri stagiari care au contri-
buit la activitățile din cadrul 
Palatului Victoria. În 2014, progra-
mul a fost extins la nivelul ministe-
relor, având ca beneficiari peste 180 
de stagiari. În 2015, alți 300 de stu-
denţi şi tineri absolvenți au avut 
oportunitatea să facă parte din ad-
ministrația centrală, în cele 72 de 
instituții implicate. Detalii supli-
mentare privind Programul de 
Internship al Guvernului sunt dis-
ponibile pe pagina oficială http://
internship.gov.ro/.

Încep înscrierile pentru 
ediţia 2016 a Programului 

de Internship al Guvernului

Iulian Ionescu

Reclama ta aici!
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După cum v-am obișnuit, în fiecare săptă-
mână vom prezenta sau mai bine zis, fiecare 
candidat pentru primăria municipiului Motru 
se va prezenta.În acest număr vă prezentăm 
candidatul din partea Partidului Mișcarea 
Populară, Aurel Slapciu.

Colegiul Național al Mișcării Populare l-a 
validat, încă din data de 16 ianuarie, pe Aurel 
Slapciu ca și candidat din partea Mișcarii 
Populare pentru primăria municipiului 
Motru.

Contactat în legătură cu anunțul privind can-
didatura la primăria Motru din partea Mișcării 
Populare,  Aurel Slapciu ne-a declarat în exclu-
sivitate anumite detalii care l-au determinat să 
candideze, cum vede situația actuală a munici-
piului și cu ce soluții vine pentru motreni.

”Sunt candidat la primaria municipiului 
Motru din partea Mişcării Populare.

Câteva aspecte care mă caracterizează sunt 
comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, 
perseverenţa.Manifest spirit analitic şi obiectiv, 
dobândit de-a lungul anilor, capacitate de orga-
nizare, spirit intreprinzator, abilitati avansate de 
comunicare si negociere, rezistenta la stres, ca-
pacitatea de a comunica in mod constructiv in 
diferite medii, de a arata toleranta, de a exprima 
si intelege diferite puncte de vedere, de a nego-
cia cu abilitate pentru a produce incredere si de 
a empatiza. 

Competenţele şi aptitudinile organizatorice 
constau în  puterea si autoritatea de organizare si 
coordonare a muncii in echipa, avand in subor-
dine de-a lungul timpului peste 300 de angajati. 

Ca și experienţă profesională pot spune că 
am o experienta vasta in domeniul accesăriii 
fondurilor europene, in domeniul agriculturii, in 
domeniul zootehniei, in domeniul auto, in dome-
niul panificatiei si  in domeniul comerţului .Am 
fost Consilier Judetean din anul 2012 in cadrul 
Consilului Judetean Gorj, pana in luna iulie 
2013. Am intrat în politică în anul 2012 şi cadi-
dez pentru pentru funcţia de primar, pentru că 
îmi iubesc oraşul unde am copilărit şi unde 
m-am format ca om şi datorită faptului că mi-a 
fost captată atenţia de situaţia împovărătoare a 
oamenilor care locuiesc în municipiul Motru da-
torită situaţiei economice a acestui municipiu.

Rupţi de realitate, aleşii locali vorbesc din 
cărţi despre un oraş care trage să moară.

Lipsa de diplomaţie a autorităţilor locale a 
dus la izolarea municipiului Motru şi la ruperea 
acestuia de marile proiecte de dezvoltare econo-
mică necesare creării de noi locuri de muncă, 
devenind astfel, polul sărăciei şi al şomajului din 
acest colţ de judeţ.

Activitatea minieră dispare încetul cu înce-
tul ca urmare a restructurărilor şi închiderii 
tuturor minelor de subteran.

Ne mai salvează cât de cât, câţiva agenţi eco-
nomici , care se ocupă de activităţi de producţie, 

dar şi ei la rândul lor întâmpină mari probleme 
datorită consumului care este din ce în ce mai 
mic.Am ajuns în situaţia în care  primarul muni-
cipiului Motru să declare că veniturile s-au di-
minuat din cauza dispariţiei locurilor de muncă 
şi a şomajului tehnic în care se află din ce în ce 
mai des minerii.Lipsa programelor de integrare 
a tinerilor şi a persoanelor fără ocupaţie în ac-
tivităţi sportive şi educative duce la creşterea 
alarmantă a gradului de infracţionalitate în 
oraş.Bugetul primăriei s-a diminuat, motiv pen-
tru care apar probleme în investiţii, nemaiputând 
fi achitate nici creditele contractate de către pri-
mărie fiind necesară aprobarea prelungirii peri-
oadei de rambursare a contractului de credit –
LINIE DE FINANŢARE NR. DM 49/30.07.2012 
către BCR SA de la data de  30.07.2017 la data 
de 30.07.2022.

Mai precis locuitorii acestui municipiu vor 
fi obligaţi  să plătească până în anul 2022 zeci 
de miliarde contractate de edilii oraşului.

O altă problemă deosebită o reprezintă 
UATAA care alimentează populaţia cu agent ter-
mic, iar pentru confortul cetăţenilor am între-
prins demersuri în cadrul conducerii centrale a 
Partidului Mişcarea Populară cât şi în cadrul 
Ministerului Economiei şi Industriei ca prin fon-
duri guvernamentale să construim o centrală la 
UATAA pe cogenerare, investiţia nu este mare în 
condiţiile în care din anul 2012 şi până astăzi 
UATAA a primit fonduri guvernamentale de 
peste 6 milionae de dolari.Şi în situaţia în care 
nu vom primi fonduri guvernamentale pentru 
UATAA avem o soluţie, în care aceasta ar putea 
să aducă cel puţin 70-80 milionae RON în fieca-
re an. În Municipiul Motru este nevoie de 
accesarea fondurilor europene , domeniu in care 
trebuie sa ramai in permanenta informat.
Fondurile europene vor trebui sa aiba in atentie 
mai degraba rezolvarea problemelor din 
economia Mun.Motru si nu niste chestiuni vagi, 
largi, care nu au continut si substanta.De ce spun 
asta, pentru ca in ultima perioada am vazut cativa 
candidati la primaria Mun.Motru care vorbesc 
despre fonduri europene si nu vreau sa fiu 
rautacios, dar îi intreb: 

Câţi dintre ei au fost implicati in accesarea 
unui proiect pe fonduri europene şi câţi cunosc  
faptul ca primaria Mun Motru datorita credite-
lor foarte mari poate sau nu sa mai asigure 
partea de cofinantare?Sunt unul dintre cei care 
are o experienta mare in accesarea fondurilor 
europene,toate proiectele depuse mi-au fost 
aprobate si realizate.Consider ca accesarea 
acestor fonduri europene pentru Mun.Motru tre-
buie sa aiba la baza parteneriate intre ceta-
teni,oameni de afaceri atat locali cat si din afa-
ra tarii si nu in ultimul rand cu primaria Mun.
Motru, in conditiile in care primaria reuseste sa 
plateasca datoria enorma pe care a imprumu-
tat-o de la BCR. Voi face public intr-un timp 
foarte scurt cateva dintre aceste parteneriate 
vitale zic eu, pentru Mun.Motru.

Până la aparitia programului Miscarii 
Populare Motru vreau sa va spun că unul din-

tre cele mai importante puncte din programul 
nostru va fi Parteneriatul public privat- aici 
facem demersuri in fiecare zi pentru aparatia 
normelor de aplicare, discutand cu conducerea 
de la nivel central cat si in cadrul Ministerului 
Industriei si al Economiei.

De asemenea Consiliul Local trebuie să achi-
ziţioneze teren deoarece discutăm de proiecte şi 
programe, dar dacă astăzi ar veni în municipiul 
Motru un investitor cât de mic nu am avea teren 
să-i punem la dispoziţie. Am purtat discuţii cu 
locuitorii satului Rîpa, iar aceştia sunt dispuşi 
să vândă terenurile cu condiţia angajării unor 
membrii din familie.Trebuie să facem în aşa fel 
încât să atagem investitori români şi străini  în 
zona noastră nu numai datorită faptului că la noi 
există o tendinţă puternică de migrare a forţei 
de muncă ci şi datorită faptului că oraşul nostru 
trebuie să aibă viitor , iar tinerii să nu mai fie 
nevoiţi să părăsescă acest oraş în căutarea unui 
loc de muncă , iar cei care au fost nevoiţi să  
plece să poate reveni pe meleagurile natale. În 
ultimii ani în acest oraş s-au pierdut 3000 de 
locuri de muncă, iar scopul nostru acela de a 
crea şi menţine locurile de muncă existente.

Ar mai fi necesar ca prin hotărâre de 
Consiliul Local să se dispună ca plata taxelor şi 
impozitelor să se facă diferenţiat în funcţie de 
zone ţinând seama că locuitorii de la sate (şi aici 
ne referim la locuitorii din satele Rîpa , Roşiuţa, 
Însurăţei, Horăşti , Leurda şi Ploştina), nu be-
neficiază de canalizare si apa curentă.Pentru noi 
importanţi sunt toţi locuitorii şi nu vom face di-
ferenţe în pensionari şi celelalte categorii de 
persoane.Acestea sunt doar câteva puncte din 
programul meu pentru că oamenii vor certitudini 
şi nu promisiuni spectaculoase ca până acum.
Acţiunile mele şi ale Mişcării Populare vor avea 
în centrul atenţiei cetăţeanul, nevoile sale şi me-
diul în care trăieşte.Consider că se doreşte un 
alt mod de a se face administraţie. Pornind de 
la această premisă, am format o echipă, marea 
majoritate din tineri (sigur, nu neapărat ti-
nereţea este un atu), dar aceasta este echipa 
mea, pregătită.

Vă mulţumesc!
Cu respect, Aurel Slapciu!”

ecopolitic.ro

Ce a declarat SLAPCIU AUREL, în legătură cu 
candidatura sa din partea MIŞCĂRII POPULARE 

pentru primăria municipiului Motru

EXCLUSIV
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În ședința Comitetului Executiv al AJF Gorj din data de 07.01.2016 s-a aprobat 
calendarul competițional pentru returul ediției de campionat 2015-2016. Acesta se va 
derula în perioada 06.03.2016 - 05.06.2016. 

Primul meci oficial din 2016 în Liga 1 
a început într-un ritm foarte scăzut. Gabi 
Mureşan a avut primele şanse ale partidei, 
după mai mult de 20 de minute de joc.

Replica oaspeţilor a venit aproape ime-
diat, de la Antal, al cărui şut din interiorul 
careului a fost prins de Stăncioiu.

În minutul 35, ASA a cerut penalty, 
după o cădere în careu a lui Balaur. S-a dat 
lovitură de pedeapsă la cealaltă poartă, în 

ASA Tg. Mureş - Pandurii 0-1. Gorjenii, 
calificaţi matematic în play-off

Liga I s-a reluat, vineri,12 februarie, cu primul meci din etapa a 24-a, ASA Târgu Mureș - Pandurii Târgu Jiu, scor 0-1. În 
urma acestui rezultat, Pandurii, locul 5 în clasament, cu 40 de puncte înaintea acestei partide, s-a calificat matematic în play-
off-ul Ligii I, performanţă pe care ar fi obţinut-o chiar şi în eventualitatea unui rezultat de egalitate.Pandurii a câştigat la 
Târgu Mureş cu un gol marcat de Săpunaru dintr-un penalty controversat şi s-a calificat din punct de vedere matematic în 
play-off. Adi Mutu a intrat pe teren în debutul părţii a doua, dar nu a strălucit la debutul pentru mureşeni.

sursa : digisport.ro

ultimul minut al primei reprize.Centralul 
Cristi Balaj a arătat punctul cu var la sem-
nalizarea tuşierului Sebastian Gheorghe, 
după un duel în careu între Stăncioiu şi 
Hora. Săpunaru a transformat fără emoţii 
şi a marcat primul gol al anului în Liga 1.

Imediat după pauză, Hora, accidentat la 

faza penalty-ului, a fost obligat să pără-
sească terenul, iar imediat după a intrat şi 
Adrian Mutu.”Briliantul” a avut şansa ega-
lării la o lovitură liberă indirectă din inte-

riorul careului, acordată după ce Stanca a 
ţinut mingea în braţe 10 secunde.

Pe final, nici Gabi Mureşan şi nici 
Mutu, ambii din lovitură liberă, nu l-au 
putut surprinde pe Stanca şi ASA Tg.
Mureş - Pandurii s-a terminat 0-1.

Meciul a fost unul de nivel modest, cu 
multe întreruperi și doar câteva ocazii de 
gol, toate în repriza secundă. Pandurii nu 
a mai avut decât o singură ocazie de a-şi 
dubla avantajul, dar Liviu Antal a ratat de 
la marginea careului. Gazdele şi-au creat 
oportunităţi de gol prin Ousmane N’Doye 
(66), cu un șut din drop, Gabriel Mureșan 
(81), din lovitură liberă, și Adrian Mutu 
(84), tot din lovitură liberă de la 17 metri, 
însă portarul Răzvan Stanca a fost de fie-
care dată la post.

Edi Iordănescu, antrenorul echipei 
Pandurii, a urmărit meciul din tribună, el 
fiind suspendat.

În aceeași ședință s-a aprobat ca finala 
Cupei României, faza județeană, să se dis-
pute pe data de 12.06.2016. 

AJF Gorj a stabilit și calendarul în ve-
derea avizării anuale a jucătorilor pentru 
anul 2016.Deja unele echipe au făcut 

această vizită, ultima zi programată este 26 
februarie. (I.I.)

S-a stabilit calendarul competiţional
 Liga IV, retur 2015-2016


