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SEMNAL DE ALARMĂ: Culele din Gorj, 
în prag de dezastru!

EXCLUSIVITATE

l Proiect de reabilitare a CULELOR din Gorj?

l Faţă-n faţă cu Ministrul Culturii, domnul Vlad Alexandrescu!

”Cine sunt candidatii 
ALDE pentru Târgu 
Jiu și Motru?” si 
poza mica cu ALDE

>> 3

Veşti bune 
pentru mămici 

luate de  
8 Martie!

 Sindicatele din 
FNME ameninţă 

cu greva general!

Am avut prilejul și oportu-
nitatea de a discuta față-n 
față cu Ministrul Culturii, 
domnul Vlad Alexandrescu.
Marți, 8 martie, la ora 9.00, 
la Sala Media de la Teatrul 
Național din București la in-
vitația Ministrului Culturii, 
am participat la un mic dejun 
informal, unde am avut posi-
bilitatea de a trage un 
SEMNAL DE ALARMĂ  cu 
privire la Culele din Gorj, 
care sunt în prag de dezastru.

La întâlnirea cu Ministrul 
Culturii, Vlad Alexandrescu de 
marți, 8 martie, ora 9.00, la Sala 
Media de la Teatrul Na țional din 
București, pentru un mic dejun 
informal, s-au purtat o discuție 
informală după trei luni (și 
ceva) de la preluarea mandatu-
lui actualului ministru.S-a vor-
bit despre prezența Ministerului 
Culturii în spațiul public, prio-
ritățile culturale din 2016, pro-
tecția patrimoniului construit și 
muzeal, stimularea industriilor 
creative și a comunităților crea-

tive, proiectele culturale priori-
tare, prezentarea noilor progra-
me de finanțare ACCES, CultIn 
și Carte Blanche, noua lege a 
cinematografiei, dar și despre 
temele și proiectele pe care 
Ministerul Culturii le-ar putea 
sprijini în agenda sa oficială.

Am profitat de acestă întâlni-
re cu Ministrul Culturii pentru 
a-i atrage atenția cu privire la 
situația dezastruoasă CULELOR 
din Gorj.

Iulian Ionescu

Continuare în pag. 8-9 >>

”Gafa anului 
în 
PARLAMENTUL 
României”
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Domnule Ministru al Culturii, Vlad 
Alexandrescu, vreau să vă mulțumesc pu-
blic, pentru inițiativa ”Mic-dejun cu 
Ministrul Culturii” -  o întâlnire 
informală cu jurnaliștii, pentru că mi-ați 
dat posibilitatea de a vă aduce la cunoștin-
ță un fapt foarte grav ce se petrece în acest 
moment în județul Gorj.

Participând în ziua de marți, 8 martie, 
ora 9.00, la Sala Media de la Teatrul 
Național din București, pentru a lua împre-
ună micul dejun, v-am adus la cunoștință 
o problemă foarte gravă, un atentat la tot 
ceea ce însemnă patrimoniul cultural nați-
onal, faptul că un număr de CULE aflate 
în patrimoniul național cultural sunt în 
prag de dezastru! Cele mai reprezentative 
cule din România se află în județul Gorj, 
dar din 20 câte au existat, la ora actuală 
doar 8 mai sunt în picioare.Din discuția pe 
care am avut-o am stabilit de comun acord 
să revin cu anumite precizări legate de 
această problemă.

Am considerat, din respect față de gor-
jeni și nu numai, ca detaliile pe care vi le 
voi prezenta cu privire la „SEMNALUL 
DE ALARMĂ: Culele din Gorj, în prag 
de dezastru!”, să le fac într-un mod pu-
blic, prin acestă scrisoare deschisă.

În acest moment pe raza județului Gorj 
mai există, conform datelor pe care le 
avem, 8 CULE, cel mai mare număr de 
CULE din România.Din cele 8, patru sunt 
într-o stare deplorabilă, aproape de prăbu-
șire.Cum, chiar dumneavoastră, ați spus la 
întâlnirea de marți că o clădire de patrimo-
niu, o dată ce se prăbușește nu mai există, 
iar un stat, prin aceste pierderi, își pierde 
propria identitate, consider că dacă aceste 
CULE vor dispărea, pas cu pas ne pierdem 
și noi identitatea.

M-a bucurat faptul că, declarativ ați 
precizat că acest semnal de alarmă, legat 
de aceste CULE, va fi analizat de către 
Ministerul Culturii și poate fi o prioritate.

Pentru a detalia cât mai exact acest dez-
astru și a vă da seama despre ce este vorba 
vă prezint situația actuală, dând doar două 

exemple :

Casa culă Eftimie Nicolaescu

Cod LMI: GJ-II-m-B-09365
Localizare: Sat Runcurel, co-

muna Mătăsari, județ Gorj
Acces: Satul Runcurel în 

curând va fi istorie datorită extinderii ex-
ploatărilor miniere din zonă. Locuitorii au 
început sa fie mutați din vatra satului. 
Deocamdată accesul se face din drumul 
național Târgu Jiu – Motru în dreptul lo-
calității Roșiuța pe un drum neasfaltat, to-
tal inaccesibil pentru o mașină obișnuită, 
așa că cel mai bun drum ar fi cel dinspre 
Mătăsari.

Referințe: Nu este în circuitul public

Funcțiune originară/actuală: locuință cu 
elemente fortificate, pseudo-culă / scoasă din 
uz, abandon

Datare: sec. XIX

SEMNAL DE ALARMĂ : Culele din Gorj, 
în prag de dezastru!

Scrisoare deschisă adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministru al Culturii
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Istoric: Casa cu elemente fortificate 
specifică secolului XIX poartă numele fos-
tului proprietar, Eftimie Nicolaescu, locu-
itor al satului Runcurel.

Descriere: Dacă în anul 2010 cladirea 
era înca în picioare, astazi acoperişul este 
prăbuşit. Clădirea este din lemn cu două 
niveluri şi acoperiş învelit cu şindrilă. 
Parterul prezintă un beci şi o săliţă cu scara 
care face legătura cu etajul. Etajul este al-
cătuit din două camere şi cerdac cu stâlpi 
cu decoraţiuni din lemn. Casa a fost ten-
cuită probabil în secolul XX.

Stare de conservare: colaps
Bibliografie: Arhiva I.N.P.

CULA CRĂSNARU

•  Cod LMI: GJ-II-m-A-09309

•  Localizare: La extremitatea de est a 
satului, sat Groșerea, comuna Aninoasa, 
județ Gorj

•  Acces: Din drumul national Targu Jiu 
– Rovinari – Filiaşi, din Plopsoru, pe dru-
mul comunal Deleni - Piscuri – Costesti – 
Groşerea. Altă variantă : Filiaşi – Ţânţăreni, 
apoi drumul secundar Capul Dealului – 
Pârâu - Groşerea (drumul continuă spre 
Târgu Cărbuneşti, pe Valea Gilortului).

•  Referințe: Nu este în circuitul public

•  Funcțiune originară/actuală: locu-
ință fortificată tip culă / scoasă din uz, 
abandon

•  Datare: Sec. XVIII

•  Istoric: Conform tradiţiei istorice, 
cula a fost costruită în secolul XVIII-lea, 
de către visternicul Barbu Cocoş Crăsnaru 
şi descendenţii acestuia. Membrii familiei 
Crăsnaru sunt şi ctitorii bisericii cu hramul 

Sfinţii Arhangheli, constru-
ită la începutul secolului al 
XIX-lea. Arhitectul Iancu 
Atanasescu consideră că 
Barbu Cocoş nu ar avea 
nimc comun cu ctitoria 
acestei cule, atribuind-o lui 
Costache Săvoiu, zis Surcel 
care i-a dăruit cula ca dotă 
fiicei lui, Elena , la căsătoria 
ei cu Achil Crăsnaru prin 
actul de dotă din anul 1796. 
Servind ca punct de obser-
vaţie pe valea raului Gilort 
şi o parte din Valea Jiului, 
de-a lungul secolelor, a avut 
o existenţă tumultoasă, fiind 
prădată de turci în anul 
1801, iar în anul 1898 fiind 
lovită de trăznet. Există o 
legendă locală care pome-

neste o trecătoare secretă ce facea ca pro-
prietarii să poată scăpa de eventualele ata-
curi. După 1951, cula a fost nationalizată 
de către stat, fiind folosită de Sfatul popu-
lar local. După 1963, încep ample lucrari 
de restaurare, din anul 1966 cula adăpostind 
un muzeu etnografic. Astăzi este părasită şi 
se află într-o stare de degradare foarte ac-
centuată.

•  Descriere: Cula din căramida cu zidu-
ri groase are forma unui turn si este com-
pusă din parter cu două etaje.Intrarea în 

clădire se face la parter printr-o uşă 
îngenios zăvorâtă care astăzi nu mai există. 
O scara interioară face legătura cu etajele 
superioare şi cu cerdacul aflat pe faţada 
către râul Gilort. La etaj, o parte din me-
tereze au fost transformate în ferestre.
Tavanele prezintă grinzi masive de stejar. 
Cerdacul are cinci coloane susţinând arcu-
ri trilobate, iar pe laturi câte o coloană. La 
ultimul etaj, întâlnim un balcon de lemn pe 
zidul dinspre răsărit şi miazănoapte cu rol 
de supraveghere. Acoperişul culei este din 
şindrilă.

•  Stare de conservare: foarte proastă
Pentru a nu exista interpretări privind 

subiectivismul acestor relatări, detalii prez-
entate mai sus, sunt preluate de pe site-ul 
www.kule.ro, site finanțat printr-un proiect 
cultural de către Administrația Fondului 
Cultural Național.

Ținând cont de acest semnal de alarmă 
vă solicit respectuos să luați măsuri cât mai 
urgent pentru a nu ne pierde identitatea 
națională prin dispariția acestor momu-
mente.

Aștept cu interes un răspuns la acestă 
scrisoare deschisă și-mi exprim totodată 
speranță că în cel mai scurt timp atât dum-
neavoastră cât și echipa de la Ministerul 
Culturii veți lua măsuri imediate.Ne expri-
măm disponibilitate de a participa activ la 
orice inițiativă de salvare a patrimoniului 
arhitectural compus din CULELE din Gorj. 
De acum înainte, decizia este în mâinile 
dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,
Iulian Ionescu, 

Director Ecopolitic Media

Urmare din pag. 2 >>
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România a înregistrat, anul trecut, o 
creștere economică mai mare cu 3,7% 
raportat la 2014, iar comparativ cu tri-
mestrul al treilea din 2015 Produsul 
Intern Brut în trimestrul IV a fost, în 
termeni reali, mai mare cu 1,1%, potri-
vit datelor provizorii date marți publi-
cității de Institutul Național de Statistică 
(INS), informează agerpres.ro 

  Produsul Intern Brut estimat pentru anul 
2015 a fost de 710,267 miliarde de lei prețuri 
curente, în creștere în termeni reali cu 3,7% 
față de anul 2014.

 Față de trimestrul IV din 2014, creșterea 
în ultimul trimestru din 2015 a urcat cu 3,7% 
pe seria brută și cu 3,8% pe seria ajustată se-
zonier.

Potrivit INS, Produsul Intern Brut estimat 
pentru trimestrul IV 2015 a fost de 180,047 
miliarde de lei prețuri curente, în creștere în 
termeni reali cu 1,1% față de trimestrul III 
2015 și cu 3,8% față de trimestrul IV 2014.La 
creșterea PIB în anul 2015, raportat la 2014, 
au contribuit toate ramurile economiei, cu ex-
cepția agriculturii, silviculturii și pescuitului, 
contribuții pozitive mai importante având ur-
mătoarele ramuri.

Este vorba despre comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul, repararea autovehiculelor și moto-
cicletelor, transportul și depozitarea, hoteluri-
le și restaurantele, construcțiile, informațiile și 
comunicațiile, industria, impozitele nete pe 
produs. Din punctul de vedere al utilizării PIB, 
creșterea s-a datorat, în principal, cheltuielii 
pentru consum final al gospodăriilor populați-
ei, al cărei volum s-a majorat cu 6,2% contri-
buind cu 3,8% la creșterea PIB.

“O contribuție negativă importantă la creș-
terea PIB a avut-o exportul net (-1,6%), con-
secință a creșterii cu 4,7% a volumului expor-
turilor de bunuri și servicii corelată cu o 

creștere mai mare a volumului importurilor de 
bunuri și servicii, cu 8,4%”, spune INS.

Pentru 2017, CNP estimează un avans al 
economiei românești de 4,3%, de asemenea în 
urcare față de prognoza din toamnă, de 4,2%.

Victor Ponta mai dă o lovitură contesta-
tarilor : ÎN ANUL 2015, INVESTIȚIILE 
NETE REALIZATE ÎN ECONOMIA 
NAȚIONALĂ AU CRESCUT CU 8,4%

 În aceste zile, Victor Ponta a primit 
încă o confirmare a eficienței Guvernului 
său prin publicarea unor date provizorii ale 
Institutului Național de Statistică (INS) cu 
privire la prefomanțele economice ale anu-
lui 2015.După ce au fost făcute publice 
datele prin care se arată că România – a 
avut o creștere economică de 3,7% în 
2015, a mai apărut o altă statistică, fiind 
postată cu mândrie de către Victor Ponta 
pe pagina sa de socializare, care ne arată 
că investiţiile nete în economia naţională au 
crescut cu 8,4%, anul trecut.

Investiţiile nete realizate în economia na-
ţională au însumat 71,335 miliarde de lei, 
fiind în creştere cu 8,4%, în 2015, compara-
tiv cu anul 2014, potrivit Institutului 
Naţional de Statistică (INS).

Astfel, anul trecut, comparativ cu 2014, in-
vestiţiile nete realizate în economia naţională 
au crescut cu 8,4%, creştere înregistrată la toa-
te elementele de structură: alte cheltuieli cu 
12,3%, utilaje (inclusiv mijloace de transport) 
cu 10,8% şi lucrări de construcţii noi cu 5,2%.

De asemenea, față de 2014, în anul 2015 se 
constată o creştere a ponderii investiţiilor nete 
în alte cheltuieli cu 1,3 puncte procentuale şi 
în utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 

1,0 punct procentual. Ponderea investiţiilor 
nete în lucrări de construcţii noi a scăzut cu 
2,3 puncte procentuale.

Potrivit INS, în trimestrul IV 2015, inves-
tiţiile nete realizate în economia naţională au 
însumat 27,194 miliarde de lei, fiind în creş-
tere cu 17,1%, comparativ cu trimestrul IV 
2014. Din aceleași date mai reiese că, în tri-
mestrul IV 2015, comparativ cu trimestrul IV 
2014, investiţiile nete realizate în economia 
naţională au urcat cu 17,1%, creştere înregis-
trată la toate elementele de structură: alte chel-
tuieli cu 38,9%, utilaje (inclusiv mijloace de 
transport) cu 27,8% şi lucrări de construcţii 
noi cu 1,8%.

Față de trimestrul IV 2014, în trimestrul IV 
2015 se constată o creştere a ponderii investi-
ţiilor nete în alte cheltuieli cu 3,7 puncte pro-
centuale şi în utilaje (inclusiv mijloace de 
transport) cu 3,6 puncte procentuale. Ponderea 
investiţiilor nete în lucrări de construcţii noi a 
scăzut cu 7,3 puncte procentuale.

Reclama ta aici!



Iulian Ionescu

România - creştere economică de 3,7% în 2015
l Victor Ponta mai dă o lovitură contestatarilor : ÎN ANUL 2015, INVESTIȚIILE NETE REALIZATE ÎN 
ECONOMIA NAȚIONALĂ AU CRESCUT CU 8,4%
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Reducerea poverii administrative - 
Exprimați-vă părerea!

Comisia dorește să colecteze opiniile și co-
mentariile dumneavoastră referitoare la legis-
lația și inițiativele UE prin intermediul unui 
formular de contact on-line.Ce anume vi se 
pare iritant sau împovărător? Unde credeți că 
trebuie aduse îmbunătățiri? Vă vom răspunde 
direct sau vom supune comentariul dumnea-

voastră analizei pe noua platformă REFIT. 

Comisia de tăiat hârtii a Guvernului 
Ciloș

Ce ne spune doamna ministru Violeta 
Alexandru, Ministrul pentru Consultare 
Publica si Dialog Civic a declarat: „O hartie 
mai putin, un cetatean mai respectat. Campania 
noastra asculta opiniile societatii civile despre 
care ar fi formularele inutile cerute de catre 
diferite autoritati publice, valideaza aceste opi-
nii prin consultare cu cetatenii si cere autori-
tatilor sa simplifice furnizarea de servicii pu-

blice prin reducerea  birocratiei.” 
Inițiativa de debirocratizare a ministrului 

Violeta Alexandru nu este chiar o ințiativă , ci 
o transpunere a platformei REFIT a Comisiei 
Europene. 

Pentru informarea cetățenilor : 
Dacă doriți ca propunerile dumneavoastră 

să fie vizibile și la Bruxelles intrați pe site-ul :
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/

simplification/consultation/consultation_ro.
htm#up

http://maisimplu.gov.ro/

M.B.I.

Decret privind retragerea decorați-
ei Ordinul Național „Steaua României” 
în grad de Cavaler domnului László 
Tőkés

Preşedintele României, domnul 
Klaus Iohannis, a semnat vineri, 4 
martie a.c., decretul privind retragerea 
decorației Ordinul Național „Steaua 

României” în grad de Cavaler domnu-
lui László Tőkés, având în vedere 
Hotărârea Consiliului de Onoare pen-
tru Ordinul Național „Steaua 
României” din data de 20 septembrie 
2013. Ordinul a fost acordat prin 
Decretul Președintelui României nr. 
1864/2009, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 884 
din 17 decembrie 2009.

Platforma ministrului 
Violeta Alexandru - COPY 
PASTE a platformei REFIT 

a Comisiei Europene
Comisia de ”tăiat hârtii” a Guvernului Cioloș -  COPY/ PASTE  

Reducerea poverii administrative  -  Exprimați-vă părerea ! , a Comisiei 
Uniunii Europene

În sfârşit : Iohannis i-a retras Ordinul Naţional 
„Steaua României” lui László Tőkés

ecopolitic.ro
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L.I.

Vasile Blaga, copreşedintele PNL, 
aflat la Târgu Jiu, la lansarea candidaţi-
lor, a vorbit şi despre mutarea sediului 
Complexului Energetic Oltenia, o inten-
ţie a Ministerului Energiei. Acesta a dat 
asigurări că nu se va muta, deşi nu a 
spus pe ce se bazează. Împotriva acestei 
decizii s-a ajuns la greva foamei, gest 
la care a recurs şi copreşedintele PNL 
Gorj, Dan Vâlceanu. Atitudinea acestu-
ia a fost lăudată de Alina Gorghiu, care 
a spus că partidul a acţionat corect în 
această problemă şi că s- a luptat printr- 
un gest extrem pentru locurile de mun-
că.

Veşnicul candidat al democrat 
liberalilor şi acum la un pas să fie şi 
al liberalilor, Marcel Romanescu, 
încă nu e decis dacă să rămână la 
PNL, unde i s-a promis că va fi 
viceprimar sau dacă să candideze la 
primărie, din partea unui partid mic. 

Romanescu se gândeşte să plece la 
ALDE sau la MP,spun surse politice.

Dacă Marcel Romanescu va pleca din PNL, 
nu va face decât să arate, că suspiciunile care 
planează asupra lui, cum că nu ar fi liberal 
100% şi că ar negocia cu alte partide în detri-
mentul PNL, s- ar adeveri. Romanescu a fost 
în sondajul comandat de liberalii gorjeni, dar 
a fost nominalizată să candideze o persoană 
care nu a fost sondată.

Cel mai probabil Romanescu, cotat cu cele 
mai mari şanse de toata lumea, a avut un pro-
cent mic şi a contat şi neincrederea şefilor asu-

pra lui. Astfel ca nu a fost 
cel nominalizat. Deşi după 
numirea candidatului la 
Primăria Târgu Jiu, în per-
soana  lu i  Oc tav ian 
Lupulescu, Romanescu a 
spus că nu va pleca din par-
tid şi că se va dovedi că nu 
este trădător aşa cum se 
spune, se pare că a uitat re-
pede acest lucru.

Romanescu încearcă 
să plece cu oameni de la 
PNL

 Şansele lui Marcel 
Romanescu de a câştiga 
alegerile locale la Primăria 
Târgu Jiu, de la un partid 
mic sunt aproape inexisten-
te, motiv pentru care îşi 
negociază funcţia de viceprimar, adică ce déjà 
are asigurat din partea PNL. Romanescu nu ar 
face printr- o eventuală plecare, decât să devi-
nă un traseist şi un om în care să nu mai aibă 
nimeni încredere. 

Romanescu vrea să plece şi cu câţiva libe-
rali, spun aceleaşi surse şi a început negocie-
rile cu colegii care a fi dispuşi să plece. Efectul 
discuţiilor este însă de bumerang, deoarece 
negociază şi cu oameni apropiaţi de copreşe-
dinţii partidului.

Liberalul Marcel Romanescu, 
vrea totuşi la primărie. De la 

ALDE sau MP?
L.I.

Vasile Blaga dă asigurări că sediul 
CEO va rămâne la Târgu Jiu
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Federaţia Naţională Mine Energie, 
cea care până acum a avut reacţii sub 
aşteptări la deciziile luate în cadrul 
CEO, ameninţă acum cu greva gen-
erală. Liderii de sindicat spun că 
sunt dezamăgiţi de Ministrul Victor 
Grigorescu, deoarece nu a luat nicio 
măsură pentru ca piaţa de energie 
din România să funcţioneze corect.

“Dovada că această piaţă de energie 
funcţionează defectuos, o regăsim în raportul 
Consiliului Concurenţei care a  constatat că 
piaţa de energie a fost puternic perturbată de 
companiile baietilor destepţi prin înţelegeri 
anticoncurenţă între ele sau prin favorizarea 
acestora de către managerii companiilor de 
stat ce au perturbat puternic funcţionarea 
acestei pieţe libere de energie, “ spun sindi-
catele într un comunicat.

Consiliul Concurenţei a sta-
bilit într- un raport că 
Hidroelectrica are un prejudi-
ciu de un milliard de euro, iar 
sindicaliştii sunt de părere că 
dacă nu ar fi existat, ar fi fost 
evitată insolvenţa.

FNME vrea să fie recu-
perate prejudiciile de la vi-
novaţi

Federaţia consideră că acest 
comportament anticoncurenţial 
s- a manifestat la toate com-
paniile de stat producătoare de 
energie şi cere Ministrului 
Energiei să solicite organelor statului demarar-
ea cercetărilor la toate companiile si recuper-
area prejudiciilor. Dezamăgirea sindicatelor 
este că de când a apărut raportul Consiliului 
Concurenţei nu a afost luată nicio măsură, mo-
tiv pentru care spun că işi vor apăra singure 
locurile de muncă ale angajaţilor, prin proteste.

“Acţiunile noastre sunt susţinute de cei 150 
00 de memebri de sindicat ai organizaţiei no-
astre, salariaţi ai CEO, ai CEH, Nuclea re-
lectrica, Societatea Naţională a Uraniului,  
Socie tatea Cuprumin, Compania Naţională a 
Sării şi de cei  720 de mii de membri ai Grup 
România“ arată FNME în comunicatul de 
presă.

FNME ameninţă cu greva generală. 
Vizat este Ministrul Energiei

L.I.

l Noul prefect tehnocrat de la Gorj, Gheorghe Paraschivu, nu a luat încă nicio decizie 
cu privire la suspendarea preşedintelui CJ Gorj, Ion Călinoiu, declarat incompatibil de 
ANI şi care a pierdut procesul în prima instanţă. Există deja o hotărâre executorie şi de-
finitivă, dar prefectul incă se mai consultă cu juriştii. Pe data de 16 martie trebuie luată 
însă o decizie, în caz contrar Călinoiu va rămâne in continuare pe funcţie.

A început numărătoarea inversă 
pentru Călinoiu! Prefectul are de 

trecut un examen!

Decizia este una greu de luat, deoarece este 
vorba de preşedintele Ion Călinoiu, care se 
pare că produce frică în rândul celor care tre-
buie să ia decizii, în ceea ce îl priveşte. Acesta 
susţine că nu este vinovat, deşi ANI a sesizat 
DNA cu privire la nişte falsuri făcute de Poşta 
Română în favoarea preşedintelui CJ Gorj, dar 
şi pentru că magistraţii Curţii de Apel Craiova 
ar fi tergivesat procesul.

În condiţiile în care Călinoiu a pierdut pro-
cesul şi există o sentinţă definitivă şi executo-
rie, ar trebui suspendat din funcţie. Dar pentru 
că acesta a mai acţionat o dată în instanţă ho-
tărârea, prefectul nu ştie ce să facă, dacă să îl 
suspende sau dacă să aştepte să se termine şi 
cel de-al doilea proces.

Aceasta este prima hotărâre importantă pe 
care trebuie să o ia prefectul tehnocrat de când 
este în funcţie. Un test care va dovedi dacă 
într- adevăr este tehnocrat.

L.I.
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În acest moment pe raza județului Gorj mai 
există, conform datelor pe care le avem, 8 
CULE, cel mai mare număr de CULE din 
România.Din cele 8, patru sunt într-o stare 
deplorabilă, aproape de prăbușire.Am tras un 
semnal de alarmă cu privire la starea de 
dezastru în care se află culele din județ, ținând 
cont de faptul că o clădire de patrimoniu, o dată 
ce se prăbușește nu mai există, iar un stat, prin 
aceste pierderi, își pierde propria identitate.
Consider că dacă aceste CULE vor dispărea, 
pas cu pas ne pierdem și noi identitatea.

Cula este un tip de construcție semifortifi-
cată, specifică secolelor XVIII și XIX, răspân-
dită în întregul spațiu balcanic.Termenul pro-
vine din limba turcă „kule”, tradus în limba 
română, înseamnând turn. Altădată, aria de 
răspândire a culelor se întindea atât în zona 
deluroasă, cât și asupra zonelor de câmpie adi-
acente, până către București, însă, culele din 
regiunea de șes, mai puțin numeroase la înce-
put, au dispărut mai repede decât celelalte.
Culele se întâlnesc preponderent în regiunea 
deluroasă a Olteniei.

Cele mai reprezentative cule se aflau în ju-
dețul Gorj, dar din 20 câte au existat, la ora 
actuală doar 8 mai sunt în picioare.

În continuare vă prezentăm o anchetă cu 
privire la starea de dezastru în care se află 4 
CULE din județul Gorj, care fac parte din 
patrimoniul cultural național.

Cula Cioabă Chintescu - cum arăta în 
anul 1934

Cula Cioabă Chintescu -  cum arată 
acum!

Cod LMI: GJ-II-m-A-09392
Localizare: sat Șiacu, comuna Slivilești, 

județ Gorj
Acces: Satul Şiacu este situat pe o şosea 

secundară între comunele Slivileşti (dinspre 
Ploştina – Motru) şi Bolboşi (dinspre Turceni). 
Din drumul comunal se desprinde un drum 
proasăt asfaltat către culă aflată pe versantul 
estic al dealului Şiacu (circa 300-400 metri). 
Ca punct de reper, cladirea este situată vis a 
vis de gospodăria aflată la numărul 75.

Referințe: Nu este în circuitul public
Funcțiune originară/actuală: locuință for-

tificată tip culă / scoasă din uz, abandon
Datare: 1818-1825
Istoric: Primul ctitor al culei a fost 

Răducan Cioabă din Slivileşti, care începe 
construcţia clădirii între anii 1818-1819. După 
moartea proprietarului, Marin Chintescu din 
Craiova (căsătorit cu văduva lui Răducan 
Cioabă) finalizează lucrarea în anul 1823. Fata 
familiei Chintescu s-a căsătorit cu un membru 
al familiei Grecescu din Turnu Severin, cula 
numindu-se şi Grecescu. Ca şi la Cerneţi, cla-
direa a fost moştenită pe linie feminină în fa-
miliile Bălteanu şi Cartianu. După anul 1951 
cula a fost folosită ca depozit până în anul 
1964. Graţie proiectului elaborat de arhitectul 
Iancu Atanasescu, pus în practică prin lucrări-
le de intervenţie din anii 1964-1967, s-au eli-
minat adăugirile, aducându-se cula aproape de 
forma iniţială. Odată cu anul 1967, în clădire 
s-a amenajat un muzeu etnografic al comunei 
Slivileşti, dar după 1989 a fost lăsată în pără-
sire, stare care continuă şi astăzi.

Descriere: Cula este construită din ziduri 
groase de 80-85 cm. Tavanele sunt drepte, şar-
panta era de lemn, iar învelitoarea de şindrilă. 
Clădirea are trei nivele, cu un beci cu ferestre 
înguste. Cele două etaje au câte o cameră de 
locuit, iar la ultimul etaj întâlnim pridvorul cu 
patru coloane rotunde de zidărie, cu trei travee 
cu arcuri trilobate, iar pe laturi cu căte o tra-
vee. Decoraţia exterioară constă din panouri 
mari dreptunghiulare, câte una de fiecare latu-
ră la nivelul etajului 1, şi din mici panouri pă-
trate ce decorează parapetul cerdacului, câte 
două de fiecare arcadă.

Stare de conservare: foarte proastă

Cula Crăsnaru
Cula Crăsnaru – cum arăta după resta-

urare în anul 1967
Cula Crăsnaru – cum arată acum!
Cod LMI: GJ-II-m-A-09309
Localizare: La extremitatea de est a satu-

lui, sat Groșerea, comuna Aninoasa, județ Gorj
Acces: Din drumul national Targu Jiu – 

Rovinari – Filiaşi, din Plopsoru, pe drumul 
comunal Deleni - Piscuri – Costesti – Groşerea.

Altă variantă : Filiaşi – Ţânţăreni, apoi dru-
mul secundar Capul Dealului – Pârâu - 
Groşerea (drumul continuă spre Târgu 
Cărbuneşti, pe Valea Gilortului).

Referințe: Nu este în circuitul public
Funcțiune originară/actuală: locuință for-

tificată tip culă / scoasă din uz, abandon
Datare: Sec. XVIII
Istoric: Conform tradiţiei istorice, cula a 

fost costruită în secolul XVIII-lea, de către 
visternicul Barbu Cocoş Crăsnaru şi descen-
denţii acestuia. Membrii familiei Crăsnaru sunt 
şi ctitorii bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli, 
construită la începutul secolului al XIX-lea. 
Arhitectul Iancu Atanasescu consideră că 
Barbu Cocoş nu ar avea nimc comun cu ctito-
ria acestei cule, atribuind-o lui Costache 
Săvoiu, zis Surcel care i-a dăruit cula ca dotă 
fiicei lui, Elena ,la căsătoria ei cu Achil 
Crăsnaru prin actul de dotă din anul 1796. 
Servind ca punct de observaţie pe valea raului 
Gilort şi o parte din Valea Jiului, de-a lungul 
secolelor, a avut o existenţă tumultoasă, fiind 
prădată de turci în anul 1801, iar în anul 1898 
fiind lovită de trăznet. Există o legendă locală 
care pomeneste o trecătoare secretă ce facea 
ca proprietarii să poată scăpa de eventualele 
atacuri. După 1951, cula a fost nationalizată 
de către stat, fiind folosită de Sfatul popular 

EXCLUSIVITATE

SEMNAL DE ALARMĂ: Culele din Gorj, în prag de dezastru!
* Proiect de reabilitare a CULELOR din Gorj?
* Faţă-n faţă cu Ministrul Culturii, domnul Vlad Alexandrescu!

Urmare din pag 1
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local. După 1963, încep ample lucrari de 
restaurare, din anul 1966 cula adăpostind un 
muzeu etnografic. Astăzi este părasită şi se 
află într-o stare de degradare foarte accentuată.

Descriere: Cula din căramida cu ziduri 
groase are forma unui turn si este compusă din 
parter cu două etaje.Intrarea în clădire se face 
la parter printr-o uşă îngenios zăvorâtă care 
astăzi nu mai există. O scara interioară face 
legătura cu etajele superioare şi cu cerdacul 
aflat pe faţada către râul Gilort. La etaj, o par-
te din metereze au fost transformate în fere-
stre.Tavanele prezintă grinzi masive de stejar. 
Cerdacul are cinci coloane susţinând arcuri 
trilobate, iar pe laturi câte o coloană. La ulti-
mul etaj, întâlnim un balcon de lemn pe zidul 
dinspre răsărit şi miazănoapte cu rol de supra-
veghere. Acoperişul culei este din şindrilă.

Stare de conservare: foarte proastă

Cula C.I.Davani
Cod LMI: GJ-II-m-B-09317
Localizare: sat Larga, comuna Samarinești, 

județ Gorj
Acces: Accesul spre Satul Larga poate fi 

facut de pe soseaua ce leaga oraşul Motru de 
comuna Văgiuleşti (există un indicator către 
localitate şi un drum neasfaltat de patru kilo-
metri) sau dinspre comuna Slivileşti pe un 
drum asfaltat până la intrarea în sat. Cula se 
află pe o colină alături de o bisericuţă din lemn 
cu hramul Sfântul Nicolae, în centrul locali-
tăţii. Ca punct de reper, se află la numărul 9, 
însa drumul de acces este practic, o potecă.

Referințe: Nu este în circuitul public
Funcțiune originară/actuală: locuință cu 

elemente fortificate, pseudo-culă / scoasă din 
uz

Datare: prima jumătate a sec. XIX
Istoric: Conform lui Iancu Atanasescu, 

casa este cunoscută sub numele de Ion C 
Săvoiu. În imediata ei apropiere exista o 
bisericuţă din lemn cu hramul Sfântul Nicolae, 
astăzi închisă pentru cult, ctitorită în anul 

1826. Probabil, în jurul bisericii a existat un 
cimitir din care se mai păstrează o cruce fără 
valoare istorică care menţionează numele in-
ginerului hotarnic Costache Săvoiu şi a soţiei, 
Maria. De la dl. Petre Băjenaru, localnic, am 
aflat faptul că ultimul proprietar, a fost în-
văţătorul I. C. Săvoiu şi soţia sa, Teodora.

Descriere: Clădirea este din lemn cu două 
niveluri şi acoperiş învelit cu ţiglă. Parterul 
prezintă un beci şi o săliţă cu scară care face 
legătura cu etajul. Etajul este alcătuit din două 
camere şi cerdac. Grinzile de lemn din cerdac 
sunt aproape identice cu cele din pridvorul bi-
sericii de lemn din aproiere, ceea ce l-a facut 
pe Radu Creţeanu să dateze cula în cel de-al 
treilea deceniu al secolului al XIX-lea. La în-
ceputul secolului XX cerdacul a fost închis, au 
fost deschise două ferestre, iar clădirea a fost 
tencuită.

Casa culă Eftimie Nicolaescu
Cula Eftimie Nicolaescu, cum arăta în 2010

Cula-E-Nicolaescu – cum arată acum!
Cod LMI: GJ-II-m-B-09365
Localizare: Sat Runcurel, comuna 

Mătăsari, județ Gorj
Acces: Satul Runcurel în curând va fi isto-

rie datorită extinderii exploatărilor miniere din 
zonă. Locuitorii au început sa fie mutați din 
vatra satului. Deocamdată accesul se face din 
drumul național Târgu Jiu – Motru în dreptul 
localității Roșiuța pe un drum neasfaltat, total 

inaccesibil pentru o mașină obișnuită, așa că 
cel mai bun drum ar fi cel dinspre Mătăsari.

Referințe: Nu este în circuitul public
Funcțiune originară/actuală: locuință cu 

elemente fortificate, pseudo-culă / scoasă din 
uz, abandon. Datare: sec. XIX

Istoric: Casa cu elemente fortificate 
specifică secolului XIX poartă numele fostului 
proprietar, Eftimie Nicolaescu, locuitor al sat-
ului Runcurel.

Descriere: Dacă în anul 2010 cladirea era 
înca în picioare, astazi acoperişul este prăbuşit. 
Clădirea este din lemn cu două niveluri şi aco-
periş învelit cu şindrilă. Parterul prezintă un 
beci şi o săliţă cu scara care face legătura cu 
etajul. Etajul este alcătuit din două camere şi 
cerdac cu stâlpi cu decoraţiuni din lemn. Casa 
a fost tencuită probabil în secolul XX.

Stare de conservare: colaps
Proiect de reabilitare a CULELOR din 

Gorj?
Consider că trebuie găsite urgent resurse 

pentru a intervenii cât mai curând să putem 
salva ce se mai poate salva.Un proiect de rea-
bilibitare a Culelor din Gorj ar trebui să fie 
demarat de urgență.Dacă cineva din Gorj, mă 
refer la factorii de decizie sau oamenii politici 
nu s-au gândit să facă un astfel de demers, am 
considerat că în calitate de gorjean am o dato-
rie morală să fac tot ce ține de mine pentru a 
salva aceste monumente.Până la urmă, salva-
rea acestor comori culturale duce implicit la o 
salvare a identității mele naționale.

Pornind de la acest articol, acest semnal de 
alarmă, și al Scrisorii deschise pe care am 
adresat-o Ministrului Culturii consider că este 
un moment în care să se alăture acestui deme-
rs toți gorjenii.

Scrisoare deschisă adresată domnului 
Vlad Alexandrescu, ministru al Culturii

În urma discuției pe care am avut-o cu 
Ministrul Culturii, observând o deschidere 
totală din partea dumnealui, am luat decizia de 
a trimite detaliile legate de ”SEMNALUL DE 
ALARMĂ : Culele din Gorj, în prag de dez-
astru!” printr-o scrisoare deschisă.În acest 
mod dau posibilitatea tuturor gorjenilor să poa-
te vedea și să înțeleagă ce se întâmplă cu acest 
județ și, de ce nu, cum un om se poate implica 
pentru proiecte care să ducă la o păstrare a 
culturii și identității gorjene.

Am considerat că în loc de editorial să vă 
prezint, pentru a putea citi și analiza, scrisoa-
rea deschisă pe care i-am adresat-o domnului 
Vlad Alexandrescu, ministru al Culturii.
Scrisoarea este publicată la rubrica Editorial.
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Cine a împins TVR-ul către 
insolvență ? 

Televiziunile comerciale (finanțate exclusiv 
din resurse proprii, în cea mai mare parte din 
publicitate),  au fost nemulțumite și au acuzat  
TVR –ul (finanțată  în cea mai mare parte de 
la bugetul de stat  și din taxele obligatorii) că 
transmite foarte multă publicitate în timpul 
programelor. Astfel  difuzarea reclamelor de 
către TVR a fost limitată prin normele obliga-
torii elaborate de Consiliul Național al 
Audiovizualului, publicate în Monitorul 
Oficial . 

Legea nr. 504 din 2002 Legea audiovizua-
lului (publicata in Monitorul Oficial nr. 534 
din 22 iulie 2002) care prevede la articolul 28 
alineatul 2 că: “Societatea Romana de 
Radiodifuziune si Societatea Romana de 
Televiziune, în calitate de servicii publice, pot 
insera spoturi publicitare, inclusiv autopromo-
ționale sau de teleshopping, numai intre pro-
grame. S-a  decis astfel că TVR să poată di-
fuza limitat publicitate, doar între programe. 

Potrivit Legii audiovizualului CNA-ul 
sancționează TVR dacă difuzeză publicitate în 
cadrul programelor. 

Stimați parlamentari care ați votat 
această lege, știați de articolul 28 și că la 
alineatul 2 se specific cu subiect și predicat 
că TVR-ul nu are voie să difuzeze publici-
tate în timpul programului? 

Stimați parlamentari știați că publicita-
tea difuzată în timpul programelor / emisi-
unilor este cea mai scumpă și că TVR-ului 
i-a fost anulat acest drept , deși toate cele-
lalte televiziuni uzează de el? 

15 ani de când TVR-ul nu a putut încasa 
bani din cele mai scumpe minute de publi-
citate Toate televiziunile private trăiesc din 
minutele de publicitate (cea mai scumpă pu-
blicitate fiind cea care apare în timpul de emi-
sie al unui program / emisiune/ film)  , pentru 
TVR  dumneavoastră Parlamentarii ați decis 
că nu aveți nevoie de acești bani și că sunt 
suficiente resursele de la buget. 

Poate că  sumele din publicitate , pe care 
TVR-ul,  le-ar fi putut încasa în toată perioada 
de la intrarea în vigoare a Legii audioviziua-
lului  și în speță a articolului 28 alineatul 2 din 
această lege ar fi fost suficiente ca această so-
cietate să nu fie azi la un pas de insolvență.   

Și dacă  ne gândim că TVR-ul  difuzează pro-
gramele pe cinci canale centrale: TVR HD,  
TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Internațional  . 

Puteți cuantifica câți bani ar fi putut în-
casa din publicitatea difuzata în timpul pro-
gramelor pe toate cele 5 canale, TVR-ul? 
Puteți cuantifica câți bani de la bugetul de 
stat au plecat spre TVR pentru a acoperii 
această interdicție?  Mai era nevoie  azi de 
insolvență? Consiului Concurenței nu ar fi 
trebuit să se sesizeze în această speță ?  

Poate directorii generali ai TVR-ului nu-
miți politic ar fi putut face această sesizare 
Consiliului Concurenței , dar nu aveau ca 
obiectiv al mandatului lor creșterea și mo-
nitorizarea veniturilor și a încasărilor, ci 
reducerea cheltuielilor. 

Scoaterea din grila TVR 1 a emisiunii 
FOC ÎNCRUȚIȘAT

În fiecare duminică, de la ora 13.00, jurna-
lista TVR Roxana Zamfirescu şi invitatul per-
manent Cornel Nistorescu erau amfitrionii unei 
emisiuni dezbatere „pe toate fronturile”. 

”Fiecare om implicat în politică şi în soci-
etate e dator să dea nişte răspunsuri. Datoria 
mea e să pun întrebări”, declară Cornel 
Nistorescu, invitatul permanent al emisiunii 
Foc încrucişat.

La aceeaşi masă, moderatoarea Roxana 
Zamfirescu şi Cornel Nistorescu stăteau faţă 
în faţă cu principalii actori implicaţi în cele 
mai importante evenimente ale săptămânii. Fie 
că sunt din domeniul economic, politic, social 
sau artistic, aceste evenimente sunt comentate 
şi analizate, confruntarea ideilor ducând la Foc 
încrucişat.În afara evenimentelor care au făcut 
breaking news în buletinele de ştiri, la Foc 
încrucişat erau discutate şi subiectele insufi-
cient exploatate de media. Pornind de la ce s-a 
întâmplat, aflăm de ce şi la ce consecinţe ne 
putem aştepta în viitor.Emisiunea Foc încru-
cişat era difuzată la TVR 1 dar poate fi urmă-
rită şi pe TVR+, pe tabletă sau mobil. Nu știm 
motivația scoaterii acestei emisiuni, care făcea 
raiting la o oră foarte grea, în sensul că dumi-
nica, la ora 13 să poți să faci oamenii să se uite 
la emisiune însemnă că ești bun!

Felicitări tuturor instituțiilor care aplică 
ca principal indicator de performanță creș-
terea veniturilor și nu reducerea cheltuie-
lilor. Această inseamnă fundamentul socie-
tății bazate pe consum. Acesta duce la 
productivitate și creativitate (inovare).

La 60 de ani de când este inaugurată 
oficial, Televiziunea Română se pregăteşte 

de intrarea în  insolvenţă.
M.B.I.
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l se elimină plafonul maxim de 3400 lei/
lună, mamele vor primi 85% din venituri 

l daca renunță la concediu, primesc un 
stimulent de revenire

Comisia de munca din Camera De pu-
tatilor a adoptat mai multe modificari sub-
stantiale la legislatia privind concediul si 
indeminzatia lunara pentru cresterea copi-
ilor, existand in dezbatere legislativa trei 
pro iecte in acest sens, informeaza hotnews.
ro

Printre cele mai importante modificari:
Nu mai exista plafonul maxim al indem-

nizatiei de 3400 lei/luna;

Mamele vor primi indemnizatie lunara in 
cuantum de 85% din media veniturior nete re-
alizate ultimele 12 luni din ultimii 2 ani, insa 
nu mai putin de 85% din salariul minim brut 
pe tara – eliminandu-se ISR-ul (indicele soci-
al de referinta care era in valoare de 50 de lei) 
din lege;

Se acorda indemnizatia pana la implini-
rea varstei de doi ani de catre copil;

Daca decid sa se intoarca, mamele vor pri-
mi stimulent de insertie in cuantum de 50% 
din indemnizatia minima (adica din 85% din 
salariul minim brut);

Nivelul indemnizatiei lunare se 
majoreaza cu 85% din cuantumul 
salariului minim brut pe tara ga-
rantat in plata, pentru fiecare co-
pil nascut dintr-o sarcina gemela-
ra, de tripleti sau multipleti, 
incepand cu al doilea copil prove-
nit dintr-o astfel de nastere.

Amintim ca salariul minim brut 
pe tara, la care se raporteaza calcu-
lul acestei indemnizatii, este in pre-
zent de 1050 lei pe luna, insa de la 
1 mai va creste la 1250 lei/luna.

Ministrul Muncii, Ana Costea, 
care s-a opus eliminarii plafonu-
lui maxim de 3400 lei/luna

La sedinta comisiei a fost prezenta si 
Ministrul Muncii, Ana Costea, care s-a opus 
mai multor prevederi decise de comisie, prin-
tre care eliminarea plafonului maxim de 3400 
lei/luna. Ministrul a sustinut ca este nevoie de 
acest plafon pentru a se evita tentative de fra-
uda si pentru a nu exista discriminari.

Costea a propus sa se mentina limita maxi-
ma de 3400 lei corelativ cu extinderea perioa-
dei de acordare a stimulentului de insertie de 
un an. „Estimam o crestere de aprox 4000 de 
beneficiari si un efort suplimentare pe 12 luni 
de aprox 180 milioane lei” a spus Costea refe-
ritor la aceasta propunere.

Fostul ministru al Muncii in guvernul 
Victor Ponta, Rovana Plumb, a spus in ca-
drul comisiei ca „nu putem tine cont de efor-

tul bugetar daca vorbim de copii. Nu vreau 
sa mai discutam despre un efort bugetar cand 
vorbim de copii”.

Au exista si propuneri care au fost respinse, 
cum ar fi ca indemnizatia lunara minima sa 
echivaleze cu salariul minim sau cu 85% din 
salariul mediu.

De precizat ca, asa cum a fost si pana acum, 
poate beneficia de concediu si de indemnizatie 
fie mama, fie tatal copilului. Mai mult, exista 
posibilitatea ca, daca mama este cea care sta 
acasa, tatal poate sa beneficieze de o luna de 
concediu paternal in care va primi indemniza-
tie. Pe aceasta perioada insa, indemnizatia ma-
mei va fi intrerupta.

O alta prevedere a legii este ca parintele 
care s-a intors din concediul de crestere a co-

pilului nu poate fi concediat 
timp de sase luni de la reve-
nire.

Modificarile vor intra in 
vigoare de la 1 iulie 2016.

Toate aceste modificari 
au fost aduse sub forma de 
amendamente formulate in 
timpul sedintei comisiei de 
munca si aduse la un proiect 
de lege adoptat de Senat in 
septembrie 2015.

Proiectul de lege cu aces-
te modificari va intra la votul 
final in plen saptamana vii-
toare, mai noteaza hotnews.
ro.

Veşti bune pentru mămici luate de 8 Martie!

Ultimile modificări privind 
indemnizația de creștere a 

copiilor:

ecopolitic.ro



Pag. 12ecopolitic
        magazin

www.ecopolitic.ro
facebook.com/ecopolitic

În acestă perioadă atât președintele, 
Klaus Iohannis cât și premierul, Dacian 
Cioloș au fost într-un turneu extern foar-
te important.Premierul, Cioloș a fost în-
tr-o vizită oficială la Bruxelles și la Haga 
iar Președintele, Iohannis a efectuat o 
vizită de stat în Israel și în Palestina.

Premierul Dacian Cioloș efectuează 
în perioada 7-9 martie o vizită oficială 
la Bruxelles și la Haga.

Vizita la Bruxelles începe luni, 7 martie, cu 
participarea premierului la dejunul de lucru al 
șefilor de stat sau de guvern ai țărilor Uniunii 
Europene cu Turcia, precum și la reuniunea 
informală a membrilor Consiliului European. 
Discuţiile liderilor Uniunii Europene cu Turcia 
vor avea la bază evaluarea Comisiei Europene 
publicată înaintea summit-ului cu privire la 
stadiul implementării Planului de Acțiune cu 
Turcia, precum şi rezultatul discuţiilor preli-
minare cu Turcia la cel mai înalt nivel al 
Uniunii Europene. Obiectivul summit-ului este 
identificarea progreselor în implementarea 
Planului de acțiune și ameliorarea substanţială 
a situației din teren, în special din perspectiva 
reducerii fluxurilor migratorii şi a combaterii 
migrației ilegale.

Reuniunea informală a Consiliului 
European vizează realizarea unui schimb de 
opinii asupra rezultatului discuţiilor cu Turcia, 
precum şi asupra evoluţiilor cu privire la cele-
lalte aspecte ale gestionării migraţiei (evalua-
rea implementării concluziilor Comisiei 
Europene din februarie a.c.).

În ziua următoare, 8 martie, premierul 
Dacian Cioloș va avea o întrevedere cu preșe-
dintele Consiliului European, Donald Tusk, 
prilej cu care vor fi trecute în revistă evoluții-
le interne ale Uniunii Europene, cu accent pe 

situația economică, locuri de muncă, criza re-
fugiaților, spațiul Schengen, relația Uniunea 
Europeană – Marea Britanie, Uniunea 
Energetică. Vor avea loc discuții și pe dosare-
le externe ale Uniunii Europene, precum veci-
nătatea estică, Republica Moldova și Siria. 
Programul primului-ministru român va conti-
nua cu o întâlnire cu secretarul general al 
NATO, Jens Stoltenberg, prilej cu care vor fi 
dezbătute aspecte de securitate regională, pre-
zența NATO în Estul Europei, regiunea Mării 
Negre, relația strategică UE-NATO. În seara 
zilei de 8 martie, premierul Dacian Cioloș va 
avea o întâlnire cu reprezentanții comunității 
românești din Belgia.

La 9 martie, premierul se va deplasa la 
Haga, unde va avea un dejun de lucru cu omo-
logul olandez, Mark Rutte, precum și o întâl-
nire cu președinții celor două camere legisla-
tive ale Parlamentului olandez și cu membrii 
Comisiilor pentru afaceri europene. Obiectivul 
vizitei la Haga este consolidarea relațiilor bi-
laterale, cu accent pe dialogul economic și 
comercial și pe diversificarea cadrului de co-
operare dintre cele două state.

La finalul aceleiași zile, premierul Dacian 
Cioloș va avea o întâlnire cu comunitatea ro-
mânilor din Olanda.

Șeful statului efectuează până vineri 
o vizită de stat în Israel și în Palestina, 
aceasta fiind prima vizită de stat de la 
începutul mandatului său.

Luni dimineață, șeful statului va fi primit 
de către omologul său israelian, Reuven 
Rivlin, la reședința prezidențială „Beit 
Hanasi”. Cei doi oficiali vor avea convorbiri 
oficiale și vor susține o declarație de presă 
comună.

Ulterior, președintele Iohannis se va întâlni 
la sediul guvernului israelian cu premierul 
Benjamin Netanyahu, cu care va susține decla-
rații de presă comune și va avea convorbiri 

tete-a-tete. De asemenea, șeful statului va par-
ticipa la un dejun oferit de premierul israelian.

Luni, șeful statului și soția sa Carmen 
Iohannis se întâlnesc și cu patriarhul grec-or-
todox al Ierusalimului, Theophilos al III-lea. 
După întrevedere, aceștia se vor deplasa spre 
Biserica Sfântului Mormânt, pe care o vor vi-
zita.

La sfârșitul zilei, președintele Iohannis și 
soția sa vor participa la dineul de stat oferit de 
omologul său israelian și soția sa.

Marți, șeful statului și soția sa merg la 
Cimitirul eroilor israelieni, unde va fi depusă 
o coroană de flori la mormântul lui Theodor 
Herzl. De asemenea, președintele Iohannis va 
vizita Memorialul Martirilor și Eroilor 
Holocaustului „Yad Vashem”, după care va 
susține o scurtă declarație de presă.

Președintele Iohannis va avea marți convor-
biri cu liderul opoziției parlamentare, preșe-
dintele Partidului Muncii, Isaak Herzog, și cu 
președintele Knessetului, Yuli Edelstein. El va 
vizita marți, împreună cu soția sa, Așezământul 
Bisericii Ortodoxe Române.

Miercuri, șeful statului va merge la Zidul 
Plângerii și se va întâlni, la Ierusalim, cu co-
munitatea israeliană de origine română.

Joi, președintele Iohannis va merge în 
Palestina, unde se va întâlni cu președintele 
Mahmoud Abbas, cu care va avea convorbiri 
tete-a-tete și va susține o declarație comună de 
presă. Șeful statului va participa și la un dejun 
oferit de Mahmoud Abbas.

El a anunțat pe 3 martie 
această vizită de stat, preci-
zând că a fost stabilită de 
câteva luni de zile și nu poa-
te fi contramandată, în con-
textul în care l-a delegat pe 
premierul Dacian Cioloș să 
participe la Bruxelles pentru 
a participa la reuniunea UE-
Turcia și la summitul infor-
mal al membrilor Consiliului 
European.

Șeful statului a arătat că 
discuțiile au scopul de a îm-
bunătăți relația dintre 
România și Israel, indicând 

că sunt foarte multe domenii în care există co-
laborări bune.

Din delegația care îl însoțește pe președin-
tele Iohannis în deplasarea externă fac parte 
miniștrii Educației, Adrian Curaj, și de 
Externe, Lazăr Comănescu, și consilierii pre-
zidențiali Dan Mihalache, Andrei Muraru, 
Leonard Orban, Ion Oprișor și Sergiu Nistor.
(sursă:digi24.ro)

Cioloş şi Iohannis - turneu extern important!
Iulian Ionescu
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TROIS  A PARIS PRELUCRAT
SPIRALA FĂRĂ CAP 

Guru Bivolaru a fost arestat la Paris. A început să bâzâie după cum 
îi cântă gărgăunii din cap, iar spiraliștii îl invocă.

Spiraliștii: Gurule, Gurule cine ne mai duce noua spirala la infinit?
Gurul: Găsiți un cap, dragii mei , am dus spirala la vest și i-a rămas  

coada la est. Așa că,  să ne bucurăm că de la est răsare soarele.
Spiraliștii: Adică, noi am apus? Nu ne mai ia nimeni în seamă toc-

mai când speram și noi o finanțare europeană.
Gurul: Nu mai sunt bani de pensii și salarii, cum să fie bani de 

orgii? Când personalitățile noastre au și îmbătrânit, și pe deasupra cine 
se uită la carnea de oaie bătrână?

Spiraliștii:Te vom căuta gurule și n-o să te lăsăm la greu.
Gurul: Că bine faceți, ies eu odată de la zdup.

Caricatura săptămânii Semnificatia zilei 
 de 3 martie

(evenimentele istorice importante care s-au petrecut în această zi)
Ziua de 3 martie este Ziua Mondială a Rinichiului. În 1940 

a încetat din viaţă scriitorul rus Mihail Bulgakov iar în 1974, 
echipa de handbal masculin a României a câștigat campionat-
ul mondial după ce a învins în finală echipa RDG-ului cu 
scorul de 14 - 12 și a devenit pentru a patra oară campioană 
mondială.

1906: A avut loc catastrofa minieră de la Courrieres, Lens (Franța), 
soldată cu moartea a 2.000 de mineri.

1920: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotărăște ca în 
Ziua Înalțării Domnului să se oficieze slujba parastasului și pomenirea 
eroilor în toată țara. Pomenirea eroilor va fi interzisă din 1948.

1629: Carol I al Angliei disolvă Parlamentul; începutul celor „11 ani 
de tiranie” în care n-a existat parlament.

1931: Un incendiu de proporții a distrus Teatrul Principal din capi-
tala Ciudad de Mexico. 

1945: Bombardiere americane aruncă aproape 2.000 de tone de 
bombe incendiare asupra orașului japonez Tokyo, distrugând mari părți 
din capitala Japoniei și ucigând 100.000 de civili. 

1966: Căsătoria prințesei Beatrix (viitoare regină) a Olandei cu 
diplomatul german Claus von Amsberg. 

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!
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Senatorul, Dian Popescu va candida la Târgu Jiu iar  
viceprimarul, Tudor Dobrică la Motru din partea ALDE

Conform unor surse de la nivel 
central al ALDE,  senatorul, Dian 
Popescu o să fie nominalizat să 
candideze la funcția de primar al 
municipiului Târgu Jiu. În același 
timp s-a hotărât ca actualul 
viceprimar al municipiului Motru, 
Tudor Dobrică să fie candidatul 
ALDE la primăria municipiului.

În cadrul conferintei susținută luni de 

către copresedinții ALDE Calin 
Popescu-Tăriceanu și  Daniel 
Constantin au fost anunțați încă doi 
candidați : 

fostul ministru, Grațiela Gavrilescu 
pentru funcția de primar al municipiului 
Ploiești.

actualul președinte al organizației 
Ionel Ciupe, pentru funcția de primar al 
municipiului Arad

„Astăzi am validat două candidaturi, 
unde sodajele au ieșit foarte bine pentru 
ALDE. Mă refer la județul Prahova, re-
spectiv la municipiul Ploiești și la jude-
țul Arad, respectiv municipiul Arad. La 
municipiul Ploiești, rezultatele, din 
punctul nostru de vedere au fost peste aștep-
tări. ALDE se situează  la o cotă de încredere 
de 33%, dacă ne referim la cei care și-au ma-
nifestat intenția de a participa la vot și au o 
opțiune foarte bine definită. Aceste rezultate 
se datorează și unei activități foarte bune unde 
doamna copreședinte Grațiela Gavrilescu a 
avut-o în acest municipiu. Drept urmare a fost 
desemnată astăzi, în Comisa de fuziune, ca 
fiind candidatul ALDE pentru funcția de pri-
mar al municipiului Ploiești. Sperăm ca toate 
aceste rezultate să fie și concretizate. 

Al doilea candidat pe care l-am validat 
este domnul Ionel Ciupe, pentru funcția de 
primar al municipiului Arad. Ne-am bazat 
pe rezultatele foarte bune pe care le-am 
înregistrat, ALDE fiind plasat pe locul doi 

în municipiul Arad, cu 31 % din prefer-
ințele electoratului. Pe primul loc este 
PNL, urmat de ALDE și apoi de PSD. Și 
la Arad cred că vom avea o șansă foarte 
bună să înlăturăm ce a fost rău,” a declarat 
Daniel Constantin. 

Mergând pe această variantă, se pare că 
cei de la ALDE vor responsabiliza cei care 
conduc organizațiile județene și-i propun 
să candideze la primăriile de municiiu.

La Târgu Jiu, conform unor surce cen-
trale,conducerea ALDE o să-l propună 
candidat pe senatorul Dian Popescu.La 
primăria Motru, s-a stabilit candidatul, în 
persoana lui Tudor Dobrică, actualul vice-
primar care a părăsit PSD în momentul în 
care Cosmin Morega a fost nominalizat 
pentru a candida.

Iulian Ionescu

Conform unui comunicat de presă, 
PNL Gorj cere liderilor PSD Gorj, 
Florin Cîrciumaru și Ion Călinoiu,  ex-
plicații privind modul în care sume 
uriașe de bani destinate romilor din 
Gorj, au fost cheltuite pentru campania 
electorală din 2012 a lui Victor Ponta.  
Ei sunt care care trebuie să explice 
acuzațiile aduse de Nicolae Păun, în-
tr-un memoriu adresat DNA, în care 
deputatul Partidei Romilor a arătat că 
fondurile alocate  Asociației Partida 
Romilor Pro Europa de către 
Guvern,pentru activități destinate co-
munitatii de romi, au fost distribuiți în 
mod special, în Gorj și Constanța,  
unde au fost organizate acțiuni ce au 

avut drept scop câștigarea încrederii electora-
tului pentru ca Victor Ponta si Mădălin Voicu 

să câștige alegerile parlamentare din anul 
2012.  Liderii PSD Gorj trebuie să spună cum 

a fost posibil, ca de banii destinați 
unei comunități care se confruntă în 
Gorj cu probleme serioase legate de 
sănătate, învățământ sau locurilor de 
muncă să beneficieze PSD și Victor 
Ponta. Dealtfel, conform presei locale, 
în 2012, Ponta a primit asgurări că va 
obține 80% din voturile  romilor gor-
jeni, după ce în decembrie 2012, la 
Târgu-Jiu,  Victor Ponta, Toni Grebla, 
deputatii Madalin Voicu si Nicolae 
Paun, presedintele Consiliului 
Judetean Gorj, Ion Calinoiu si prese-
dintele PSD Gorj Florin Carciumaru 
au participat la o întâlnire organizată 
de  Partida Romilor Gorj condusa de 
Nelu Pavel si de Uniunea Romilor 
Crestini din Romania. 

PNL Gorj solicită explicaţii publice liderilor PSD Gorj privind 
modul în care au fost cheltuiţi banii destinaţi romilor gorjeni!
ecopolitic.ro
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În aceste zile am avut două sărbători 
impor tante, cea de 1 și 8 martie, ambele 
dedicate femeii.Într-o perioadă în care 
observăm tot felul de abuzuri asupra 
femeii, într-o perioadă în care tot felul 
de personaje vorbesc de egalitatea de 
șanse între femei și bărbați, am aflat cu 
stupoare un caz incredibil, inimaginabil 
într-o țară care se dorește a fi europeană.

Comisia pentru egalitatea de şanse 
din Parlamentul României, din cadrul 
Senatului este formată numai din 
BĂRBAȚI

Această comisie din Senat, care are ca atri-
buții eliminarea tuturor formelor de discrimi-
nare bazate pe criterii de sex este formată nu-
mai din bărbați.Mai mult decât atât, atribuțiile 
acestei comisii precizează foarte clar faptul că 
se ocupă de :

- îmbunătăţirea condiţiei femeii în soci-
etate; combaterea violenţei împotriva femeilor; 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane 
umane; 

- integrarea principiului egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi în iniţiativele legislative, 
în politicile şi programele naţionale; 

- promovarea unei reprezentări echilibrate 
între femei şi bărbaţi în viaţa politică şi pub-
lică; 

- promovarea egalităţii de şanse, inclusiv 
egalitatea dintre femei şi bărbaţi cu privire la 
oportunităţiile de pe piaţa muncii şi tratament 
la locul de muncă; 

Ce bărbat ești tu, cât tupeu să ai să  să vor-
bești de femeie, de egalitatea de șanse, de pro-
movarea unei reprezentări echilibrate între 
femei şi bărbaţi în viaţa politică şi publică 
când lângă tine în comisia care ar trebuii să ia 
decizii în acest sens nu există nicio femeie!

Gafa anului în PARLAMENTUL României
Comisia din Senat care are ca atribuții eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criterii 
de sex este formată numai din BĂRBAȚI

Vasiliev Marian Preşedinte, grup UNPR
Pop Gheorghe  Vicepreşedinte, grup PSD

Boeriu R-V. Valeriu-Victor  Secretar din 
data de 20.10.2015, grup PNL

Tătaru Dan  
Membru din data de 04.02.2015  
grup Senatori fără apartenenţă la 

grupurile parlamentare 

Ghişe Ioan  
Membru din data de 
24.03.2015 grup LC 

Moga Nicolae  
Membru din data de 

03.03.2014 grup PSD 

Mazăre Alexandru  
Membru din data de 

02.06.2014 grup PSD 

Ioniţă Dan-Aurel 
Membru grup

Senatori fără apartenenţă la 
grupurile parlamentare

Marian Valer  
Membru din data de 

14.04.2014 grup Senatori 
fără apartenenţă la grupurile 

parlamentare

Rădulescu Cristian  
Membru  

grup PNL

Croitoru Cătălin  
Membru 

din data de 04.02.2015  
grup PSD

Lista bărbațiilor care hotărăsc pentru femei!
Componența Comisiei pentru egalitatea de şanse
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Colareza : „Ne-au dominat categoric, au 
meritat victoria.”

În prima etapă a returului de campionat, 
ASU Politehnica Timişoara a învins în depla-
sare Minerul Motru, într-o manieră categorică, 
scor 4-0.Bănățenii le-au provocat „minerilor” 
prima înfrăngere pe teren propriu, în acest se-
zon.

Colareza:” Uitați-vă câți oameni i-au în-
curajat în deplasare!”

„Ne-au dominat categoric, au meritat vic-
toria. Se vede că sunt foarte bine pregătiți. 
Astăzi a fost imposibil pentru noi să facem mai 
mult, din păcate. Au parte şi de sprijinul su-
porterilor, care sunt într-adevăr foarte gălagi-
oşi, uitați-vă căți oameni i-au încurajat la un 
meci în deplasare. Sunt incredibili, tot respec-
tul pentru ei! Nouă nu ne rămâne de făcut de-
căt să ne pregătim pentru meciul următor, 
avem o deplasare foarte grea.” declara funda-
şul  Dănuț Colareza, după meci.

Minerul Motru, prima înfrangere pe teren propriu

În următoarea etapă, ASU primeşte vizita 
vecinilor de la Giarmata, în timp ce Minerul 

Motru se va deplasa la Sebiş, o altă candidată 
la promovare.

Trifu: „Vreau să ajut la îndeplinirea 
obiectivului.”

În pofida înfrângerii suferite pe teren pro-
priu 0-2, în fața ardelenilor de la Măgura 
Cisnădie, Milenium Giarmata rămâne cu o 
zestre de numai 5 puncte, acumulate în prima 
parte a campionatului.Deşi retu-
rul de campionat a început prost 
pentru bănățeni, aceştia îndrăz-
nesc, totuşi, să spere la evitarea 
retrogradării.

Patrian Trifu: „Vom da tot 
ce-i mai bun pentru a scăpa de 
retrogradare!”

Printre cei care se încumetă 
să spere la îndeplinirea acestui 
obiectiv, se numără si experi-
mentatul Patrian Trifu, jucător 
format la Minerul Motru, ajuns 
la 30 de ani. Masivul atacant de 
1.80 m înălțime, se arată încântat 
de atmosfera din vestiarul echi-
pei.

„Suntem un grup foarte unit, 
cei de aici m-au primit bine.Eu 
sper să reuşim să salvăm echipa 
de la retrogradare, ăsta e obiec-

tivul nostru.Avem şi ghinion, nu reuşim să în-
scriem.Conducerea ne oferă toate condițiile, 
aşa că trebuie să tragem tare până la finalul 
campionatului.” a dezvăluit jucătorul craio-
vean care a mai evoluat pentru Minerul Motru, 
FC Caracal, GM Severin sau Minerul Mătăsari.

Jucătorul deplânge situația financiară a 
fostei echipe, Minerul Motru.

„Îmi pare rău pentru situația de la Motru, 
am jucat trei ani la divizia B cu Minerul, e 
echipa care m-a format ca jucător şi va rămâ-
ne mereu echipa mea de suflet.Sper să se re-

zolve cât mai repede proble-
mele. Le doresc multă baftă şi 
sper ca Minerul să redevină 
în cele din urmă echipa de 
altădată.” spunea Trifu des-
pre echipa în curtea căreia a 
lovit pentru prima dată balo-
nul de joc.

Trecut pentru o scurtă pe-
rioadă şi pe la Ripensia 
Timişoara, acesta are numai 
cuvinte de laudă la adresa oa-
menilor care se implică în 
conducerea grupării de liga a 
patra: „Cu siguranță Ripensia 
trebuie să promoveze.Sunt 
oameni acolo, care se implică 
enorm, e multă pasiune în 
acel proiect, le urez mult suc-
ces!” declara atacantul 
Giarmatei.

Milenium Giarmata speră în continuare  
la evitarea retrogradări


