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  PRIMAR,                                                                                  
Ing. Aristică Paicu

Primul after school din Comuna Băleşti a fost înfiinţat în clădirea fostului dispensar, 
care a fost odinioară şi sediu de primărie. Clădirea a fost reabilitată şi modernizată cu 
fonduri de la bugetul local (s-au investit aproximativ 320 mii lei), urmând a se amenaja 
şi un spaţiu de joacă iar lucrările au fost finalizate urmând ca after school-ul să fie pus 
în funcțiune începând din această toamnă.

Dotarea acestui after school cu mobilier a fost asigurată din fonduri europene, pe un 
proiect mai amplu accesat de către U.A.T. Comuna Bălești.

În acest centru, copiii din localitate vor avea posibilitatea să-și facă temele, după 
terminarea orelor de curs, sub supravegherea dascălilor. Centrul after school  va funcţio-
na începând cu data de 17 septembrie.

Doritorii sunt rugaţi să se adreseze conducerii Şcolii Gimnaziale «Antonie  Mogoș» 
Ceauru în vederea înscrierii. Cadrele didactice din localitate se vor ocupa de copiii de la 
centrul after school, prin rotaţie. 

Centrul poate găzdui până la 30 de copii iar minimul cu care centrul poate  funcţiona 
este 12. Hrana pe care o vor primi copiii va fi tip catering iar costurile vor fi suportate 
de către părinţi (cca. 10 lei/zi), urmând ca utilităţile să fie asigurate de către primărie.  

  Consilier personal, Andrei Mălăescu

DESCHIDERE AFTER SCHOOL LA BĂLEȘTI

Cu prilejul manifestărilor ocazionate 
„Zilelor comunei Băleşti”  vor fi sărbătorite 
și cuplurile din comuna Bălești care au 
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 
Mai exact, în ziua de 08.09.2018, ora 12,30, 
la Biserica din satul Ceauru va fi oficiată 
slujba religioasă dedicată Sărbătorii 
”Nașterea Maicii Domnului” iar cele 18 
cupluri din comuna Bălești, care au împlinit 
50 de ani de căsătorie, vor participa la 
această slujbă, li se vor decerna ”Diplome de 
fidelitate” și premii în bani în valoare de 150 
lei pentru fiecare cuplu.  Ulterior, cuplurile 
sunt invitate la restaurantul situat în imediata vecinătate 
a sediului Primăriei comunei Bălești unde va fi organizată 
o masă festivă în cinstea evenimentului, atmosfera fiind 
întreținută de către formația ”Dorinel Dinculeană”.

La împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă se 
sărbătorește ”nunta de aur”. Aurul este metalul zeilor. Deja, 
când se ajunge la nunta de aur, căsnicia a ajuns la perfecțiune, 
la desăvârșire. Aurul reprezintă lumina, cunoașterea și 
viața veșnică, dar și dragostea, bogăția, centrul căldurii și 
strălucirea.

În urma verificărilor efectuate în registrele de stare 
civilă (actele de căsătorie) ale fondurilor Bălești, Ceauru, 
Bălăcești, Stolojani și Cornești,  Compartimentul Starea 
Civilă din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Băleşti a constatat că dintre cuplurile căsătorite în perioada 

01.01.1968-31.12.1968, care anul acesta ar împlini 50 de 
ani de căsătorie, dăinuie în prezent 18 cupluri după cum 
urmează:

Mihail și Ioana Stolojanu; Ion și Elena Mălăescu; Ion 
și Angela Țiu; Gheorghe și Mioara Arhot; Constantin și 
Viorica Avrămoiu; Ion și Angela Găvan; Vasile și Maria 
Udriștioiu; 

Ion și Maria Cîrstea; Vasile și Aurelia Ursățeanu; Ion și 
Filareta Șcheau; Constantin și Margareta Udriștioiu; Vasile 
și Maria Dănău; Gheorghe și Maria Talabă; Nicolaie și 
Paulina Ilie; Ion și Cornelia Pătrașcu; Nicolae și Niculina 
Nanu; Petre și Ana Mălăescu; Ion și Ana Bălășoiu.  Prin 
intermediul ziarului local, dorim să urăm celor 18 cupluri 
care își serbează în acest an ”nunta de aur”, multă sănătate 
și viață lungă alături de cei dragi iar tinerelor familii din 
localitatea noastră să urmeze exemplul seniorilor.

”NUNTA DE AUR” ”Z I L E LE  COMUNE I 
BĂLEȘT I ”

PROIECTE ADRESATE 
GRUPULUI VULNERABIL 
PERSOANE VÂRSTNICE

R A P O R T privind activitatea 
desfășurată de Poliția Locală 
Bălești în luna august  2018
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Rep: Așadar, ce credeți dvs. că este viața?
I. M: Viața este un dar dumnezeiesc iar cei ce 

ne-am născut trebuie să ne considerăm foarte 
norocoși deoarece mulți alții ar fi dorit să se nas-
că și nu au avut această șansă. Cum zice un poet: 
”Norocul de-a fi fost născut/ Și de-a vedea câte-
am văzut”.

Rep: Ce le spuneți celor ce spun că viața-i grea?
I. M:  Le spun că viața nu e nici mai grea, nici 

mai ușoară de cum ne-o facem noi înșine. Dacă 
va privi frumusețea răsăritului de soare, sau 
frumusețea florilor și vor trăi intens sentimentul 
de iubire care, în opinia mea e suprem, vor zice că 
viața-i frumoasă.

Rep: Ce părere aveți despre sinucigași?
I. M: Neînțeleși, blestemați și veșnic păcătoși 

rămân cei ce hotărăsc să-și curme viața, cum și 
mai păcătoși și de condamnat rămân cei ce își 
permit  să ia viața altora. Păcate fac și cei 
ce sluțesc viața într-un fel sau altul.

Rep: Din aceste frumoase concepții rezul-
tă și un comportament practic al dvs?

I. M: Da, pentru că întreaga mea viață 
este și va fi o continuă și mereu reluată 
strădanie de a face viața oamenilor mai 
plăcută.

Rep: Domnule Mălăescu Ion, dar viața e 
complexă, complicată, cum am putea s-o 
descifrăm?

I. M: E nevoie de niște minți luminate 
(unde-s elitele societății?) care să descifre-
ze această dialectică complicată a proce-
selor și fenomenelor ce au loc, și care să se 
pronunțe ce e de făcut, după care toți fac-
torii care au tangență cu dirijarea societății 
să-și unească forțele și să pună în practică ce au 
spus mințile luminate.

Rep: Mai concret, noi românii ce trebuie să fa-
cem?

I. M: Va trebui ”să dăm dovezi la lume” că sun-
tem serioși, muncitori și civilizați.

Rep: Ce ziceți dvs. de democrație?
I. M: Democrația este forma de organizare soci-

ală cea mai potrivită, dar dacă aceasta e înțeleasă 
greșit pot să apară efecte negative. De exemplu: 
Dacă cei ce gândesc rău sunt tot mai mulți ei pot 
să-și impună punctul de vedere prin mijloace de-
mocratice. Și mai adaug ceva: Dacă ceea ce vedem 
noi în ultimul timp (certuri și acuzații nesfârșite) e 
societate democratică atunci înseamnă că însăși 
noțiunea de democrație trebuie regândită.

Rep: Puteți face o delimitare între democrație și 
anarhie?

I. M: E greu de făcut o delimitare exactă dar 
oricum hotarul între ele e foarte subțire. Ce se 
poate spune cu certitudine e că anarhia bate la 
porțile tuturor instituțiilor gata să pătrundă.

Rep: Ce se poate spune despre libertate?
I. M: Pot preciza că libertatea nu e absolută. 

Ea se oprește în punctul în care aducem atingere 
libertății altcuiva. E ca la semafor. Când trec șoferii, 
pietonii așteaptă (deci li se limitează libertatea), 
când trec pietonii sunt oprite mașinile.

Rep: Dar unde se află binele și frumosul?
I. M: Stropi de bine și de frumos se află pe 

crengile sufletelor noastre dar acești stropi trebu-
ie ajutați să iese la suprafață. Orice simțire palpită 
în noi are în ea dorința de a-ți ajuta semenii. Să 

dăm frâu liber acestei simțiri!
Rep: Ce ziceți de marii conducători ai omenirii?
I. M: Eu cred că aceștia nu pot fi iertați pentru 

faptul că nu reușesc (sau nu doresc) să armoni-
zeze diferitele culturi, religii, dorințe, așa încât se 
ajunge la soluții extreme: război, crime, teroare.

Rep: Ce părere aveți despre liderii din România?
I. M: Nu pot fi iertați conducătorii sau admi-

nistratorii teritoriului Carpato-danubiano-pon-
tic care nu au avut voința și abilitatea de a folosi 
bogățiile, frumusețile naturale și poziția geo-stra-
tegică a țării spre a ferici locuitorii săi. Acestea au 
fost vândute străinilor dându-se astfel dovadă de 
o lipsă de patriotism, neexistentă pe alte melea-
guri. Ne-au plecat milioane de români din țară și 
nimănui nu-i pasă.

Rep: Sunteți mulțumit de liniștea publică a 
cetățenilor care au mai rămas?

I. M: Nu se poate ierta nici activitatea celor ce 
se ocupă de liniștea publică pentru aceea că ți-e 
teamă să ieși din casă, să călătorești din cauza tâl-
harilor care se înmulțesc pe zi ce trece.

Rep: Domnule Ion Mălăescu ziceți ceva despre 
tânăra generație?

I. M: Cu mare regret spun că tânăra generație 
nu e pregătită pentru societatea concurențială 
care îi așteaptă și sunt cam îngrijorat pe mâna cui 
lăsăm viitorul. Credem că părinții și educatorii au 
o vină pentru aceste fisuri  evidente în comporta-
mentul tinerilor. Nu se înțelege că cea mai mare 
zestre pe care o poți lăsa copilului e să-l înveți să 
muncească. Există și tineri de care suntem mân-
dri, dar tot mai puțini.

Rep: Cum credeți că se obține armonia, pacea și 
bunăstarea socială?

I. M: Acestea pot exista dacă se identifică toți 
factorii perturbatori și se elimină. Legile divine și 
cele ale naturii evidențiază clar că viața trebuie 
dusă în armonie și mai ales în armonie cu natura.

Rep: Cum apreciați dvs. omul, ființa centrală a 
universului?

I. M: Omul este forma superioară de organiza-
re a materiei, e ființa supremă. Totuși, trebuie să 
precizăm că, pe cât de puternic, de intelligent e în 
unele împrejurări, pe atât de stupid și vulnerabil 
este în alte împrejurări. Este fragilă ființa umană!?

Rep: Domnule Ion Mălăescu încercăm niște între-
bări ce au tangență cu sociologia și filosofia vieții? 
Ce rol are credința în Dumnezeu?

I. M: Credința sinceră se reflectă pozitiv în so-
cietate prin aceea că omul e mai bun, mai cinstit.

Rep: Ce credeți dvs. despre noroc?
I. M: Norocul e prea puțin și lumea e multă.
Rep: Ce este inteligența?
I. M: Eu cred că inteligența este capacitatea de 

adaptare la o persoană (dificilă), la o situație de 
viață (grea), la realitate deci.

Rep: Cum credeți că se rezolvă problemele 
fierbinți?

I. M: Problemele fierbinți trebuie judecate la 
rece.

Rep: Cât de nocivi sunt cei ce fură?
I. M: Furăcioșii de tot felul, pe lângă greșala 

propriu-zisă de a fura mai dezvoltă și mentalitatea 
nocivă potrivit căreia se poate trăi, și încă bine, și 
fără să muncești. Nepricopsitul e întunecat de in-
vidie dar nu-i dă prin minte să se apuce de muncă.

Rep: Cum se poate descurca cineva în societatea 
în care trăim?

I. M: În societatea capitalistă trebuie să 
stăpânești arta ca din puțin să faci mult.

Rep: Ce înseamnă a fi profund?
I. M: Profunzimea înseamnă căutarea ade-

vărului în spatele adevărului aparent. Adevărul 
trebuie  evidențiat și apărat că altfel trăim în 
minciuni și într-un fals generalizat.

Rep: Ce mai puteți adăuga analizând relația 
om-natură?

I. M: Omul dă lovituri puternice naturii, dar 
atragem atenția că homo tehnologicus poate 
fi înfrânt de natură. Putem supune natura nu-
mai înțelegând-o și acționând în consens cu Ea. 
Uneori mergem spre moarte voluntară și refu-
zăm să vedem. Ne tăiem creanga de sub picioa-
re cum se zice în popor.

Rep: Care ar fi datoria supremă față de copiii 
noștrii?

I. M: Nu avem dreptul să luăm dreptul la 
frumusețea vieții copiilor noștrii, urmașilor noștrii.

Rep: Cum vedeți dvs. efectele ”dezvoltării” (ale 
noilor descoperiri) ?

I. M: Efectele ”dezvoltării” sunt de-a dreptul 
spectaculoase și utile în același timp dar câteoda-
tă, când simțim și efectele negative ale acesteia 
ne întrebăm dacă nu cumva ar fi mai bine să ne în-
toarcem la o viață naturală precum poporul inuit.

Rep: Care credeți că-s elementele naturale cele 
mai importante? 

I. M: Trebuie să ne alăturăm celor care luptă 
pentru oxigenul și apa curată necesare vieții că 
acestea sunt vitale. Situația e așa de gravă că nu 
mai avem timp de ezitări.

Rep: Cum e cu terorismul?
I. M: Terorismul e prezent în fiecare om în 

măsură mai mare sau mai mică dacă băgăm 
de seamă cum ne comportăm. E important să 
conștientizăm și să-l eliminăm.

Rep: Ce părere aveți de frumusețea fizică a oa-
menilor?

I. M: Omul e o ființă înzestrată cu frumusețe fizi-
că de la natură. Există preocupări de îmbunătățire 
și a frumuseții (machiaj, chirurgie estetică, fit-
ness), ceea ce nu e rău deloc, dar ce facem că am 
rămas datori la capitolul frumusețe a caracterului 
și a sufletului.

INTERVIU SPECIAL

  cons. juridic Gheorghe Ijac

 ' Continuare în pag a VI-a

Domnule Mălăescu Ion, având în vederea calitatea dvs. de dascăl și om de cultură, avem rugămintea să 
fiți cât se poate de deschis și să dezvăluiți concepțiile dvs. despre viață, despre lume și despre societate.
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Oficiul Fitosanitar Gorj ne-a transmis Buletinul de 
Avertizare nr.51/24.08.2018 cu recomandările  privind 
protejarea culturilor de cereale păioase de toamnă, 
buletin pe care îl prezentăm în continuare în forma 
primită:

Tratamentul chimic al semințelor înainte de 
semănat este o măsură corespunzătoare de pre venire 
și combatere a bolilor și dăunătorilor ce se transmit prin 
sămânță și sol (malura, fuzarioza, Helminthosporioze, 
viermi sârmă, gândac ghebos, etc). Neaplicarea 
tratamentului la sămânță constituie un risc, știind că 
în perioada de vegetație nu se mai poate interveni 
cu alte mijloace de protecție cu nivele similare de 
eficiență. Protejarea culturilor de cereale păioase de 
toamnă împotriva unor agenți de dăunare care se 
transmit prin sămânță și sol presupune utilizarea unui 
sistem de măsuri de prevenire și combatere integrată 
precum tratamentul chimic al semințelor.

Aplicarea tratamentelor se face diferențiat în 
funcție de rezerva de boli și dăunători din solele ce 
urmează să fie semănate, cultura premergătoare și 
modul de condiționare al semințelor. Pentru tratament 
se recomandă să folosiți produse omologate.

GRÂU + ORZ
1)	 În cazul când se seamană după alte 

premergătoare decât cereale păioase, pentru 
prevenirea și combaterea malurii comune (Tilletia 
spp.), a fuzariozei rădăcinilor, coletului și a 
plantulelor (Fusarium spp.), tăciunele zbu rător 
(Ustilago nuda), sfășierea frunzelor (Pyrenospora  
graminea), se folosesc unul din produsele :

DIVIDENT STAR  036 FS = 1  l/tonă de sămânță 
sau SPONSOR 6 FS=3 l/tonă de sămânță sau ORIUS 
6FS=0,5 l/tonă de sămânță sau ORIUS 2WS=1,5 l/
tonă de sămânță sau ROYAL FLO 42 S=2,5 l/tonă de 
sămânță sau VITAVAX 200 FF=2,5 l/tonă de sămânță 
sau AMIRAL PROPHY 6FS=0,5 l/tonă de sămânță, sau 
DIFEND EXTRA = 2 l/ tonă sau INTEREST 2 l/tonă de 
sămânță.

2)	 La semănatul după premergătoare 
cereale păioase sau sole cunoscute cu densități 
mari de vierme sârmă, afide, fuzarioza, malura, 
sfâșierea frunzelor, gândac ghebos. O atenție 
deosebită trebuie acordată prevenirii atacului 
acestora prin folosirea la tratamentul semințelor a 
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isectofungicidelor omologate:
YUNTA QUATRO 373,4FS=1,6 l/to de sămânță sau 

YUNTA246FS=2 l/to de sămânță sau 
TONIC PLUS =5 l/to de sămânță sau AUSTRAL PLUS 

=5 l/tona de sămânță
Se pot utiliza  și alte produse de protecția plantelor 

omologate ce se găsesc în  PEST EXPERT cu acțiune 
similară pentru agenții de dăunare avertizați. Referințe 
:http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-htpps: //
aloe.anfdf.ro, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la 
PAROLA –guest  și dați căutare în PEST-EXPERT. Folosiți 
echipament de protecție (halat, ochelari, mănuși) la 
folosirea produselor de protecția plantelor.

Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, 
respectați  normele de lucru cu produse de protecția 
plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă.  

Să respecte condițiile de depozitare, manipulare 
și utilizare a produselor de protecția plantelor în 
exploatațiile agricole conform „ Ghidului de bune 
practici de utilizare și depozitare a  ppp., elaborat de 
Autoritatea Națională Fitosanitară, Referinte:http://
www.madr.ro/ norme –de- eco-conditionalitate-in-

domeniul-fitosaniar.html.”
Să păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani 

documentele de evidență contabila a ppp. 
depozitate și utilizate în exploatație. 

Pentru  protecţia familiilor de albine împotriva 
intoxicatiilor cu  ppp, respectaţi  măsurile prevăzute 
prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 
68/1992 al M. Mediului, nr.15b/3404/1991 al 
Departamentului pentru Administraţie Locală,nr. 
1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din 
Romănia, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate 
cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 
încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională 
Fitosanitară și Federația  Asociațiilor Apicole din 
România –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind 

implementareaAgenţia Naţională Fitosanitară și 
Asociatia Crescătorilor de Albine din România, privind 
implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei 
familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atenționare!  
Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau 

juridice) trebuie să deţină:
Registrul privind evidenţa tratamentelor 

fitosanitare  după următorul model:

 (Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1) )
Producătorul agricol numerotează paginile 

registrului. La spatele registrului (pe ultima pagină) 
se menţionează câte pagini conţine registrul, 

purtând semnătura (și ștampila, după caz) 
fermierului sau administratorului societăţii

Referent Liliana-Victorița Bălănescu

 BULETIN DE AVERTIZARE

Federația Română de Fotbel ne-a transmis invitația 
de a ne alătura celui mai nou proiect fotbalistic 
dedicat comunitatilor rurale din Romania denumit 
”Cupa Satelor”, organizat cu sprijinul Agenției pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale, competiție fotbalistică 
națională dedicată jucătorilor cu vârsta de maxim 13 
ani din mediul rural.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
a semnat un protocol de cobaborare cu Federația 
Română de Fotbal. Începând cu data de 01.08.208, 
cele două entități au demarat o acțiune sportivă ce se 
adresează copiilor din mediul rural născuți după data 
de 01.01.2006.

În cadrul acțiunii sportive participă echipe de copii 
ale comunelor și satelor din România. Prin această 
competiție cele două entități urmăresc dezvoltarea și 
modernizarea societății din mediul rural.

Astfel «Cupa Satelor », așa cum a fost denumită 
competiția se adresează exclusiv unui grup țintă din 
mediul rural. Instituția noastră urmează să sprijine FRF 
prin promovarea și mediatizarea acestei competiții la 
nivelul comunelor și satelor din România.

Ca și structură, competiția este împărțită pe regiuni 
și județe. Astfel, pentru fazele județene, din partea 
AFIR va fi nominalizat un membru, din cadrul  OJFIR 
responsabil pentru județul respectiv, iar pentru faza 
regională, AFIR va fi reprezentată de către reprezentații 
OJFIR-urilor și un reprezentant al CRFIR. Aceștia vor fi 
sprijiniți de către reprezentanții FRF prin Asociațiile 
Județene de Fotbal.

Până la data de 30 august trebuie să existe o 
situație clară la nivel de județ cu primăriile care doresc 
să participe la această competiție.

Acest tabel trebuie să cuprindă următoarele:
Jucătorii să aibă domiciliul în localitatea care se 

înscrie în competiție.

Înscrierea se face pe baza formularului de înscriere 
– Anexa 1 vizat de primărie.

Toți jucătorii au obligația prezentării vizei de apt 
medical pentru efort.

Jucătorii vor trebui să prezinte carnetul de elev 
vizat la zi împreună cu o copie după certificatul de 

naștere atașate la tabelul de înscriere vizat de primărie.

SISTEMUL DE DESFĂȘURARE
Etapa I – ETAPA JUDEȚEANĂ    1 Octombrie 2018 – 

15 Martie 2019.
Etapa a II-a – ETAPA ZONALĂ   1 Aprilie – 15 Mai 

2019.
Etapa a III-a – ETAPA FINALĂ    25 Mai – 10 Iunie 

2019.
Etapa I – ETAPA JUDEȚEANĂ (1 Octombrie 2018 – 

15 Martie 2019). 
Etapa județeană a competiției Cupa Satelor la 

Fotbal U13 este organizată de Asociațiile Județene de 
Fotbal pentru fiecare județ în parte.

Este de preferat ca echipele dintr-un județ să 
fie împarțite în grupe de câte 4 echipe (comune 
apropiate ca distanță). Se va juca stil turneu, fiecare cu 
fiecare. Câștigătoarele grupelor se vor întâlni ulterior 
într-un turneu final pentru desemnarea castigătoarei 
județene.

Etapa II - ETAPA ZONALĂ (1 Aprilie – 15 Mai 2019)
Etapa zonală cu desfășurare a jocurilor în 

sistem turneu (fiecare cu fiecare o singură dată) va 
fi structurată astfel: 8 zone (criteriu geografic) cu 
participarea echipelor campioane de județ.

Zona 1. - Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, 
Vaslui = 6

Zona 2. – Buzau,Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, 
Constanța = 6

Zona 3. - Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov = 4
Zona 4. - Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman 

= 4
Zona 5. – Alba, Covasna, Brașov, Sibiu, Harghita, 

Mureș = 6
Zona 6. – Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Gorj = 5
Zona 7. - Hunedoara, Caraș-Severin,Timiș, Arad = 4
Zona 8. – Cluj, Bistrița Năsăud, Sălaj, Bihor, Satu 

Mare, Maramureș = 6 

CHELTUIELI
1) Cheltuielile de cazare, masă si transport sunt 

suportate de fiecare primarie în parte pentru echipa 
proprie. Indemnizațiile de arbitraj pentru fazele zonale 
si finala sunt suportate de către FRF

- costurile legate de asistența medicală vor fi 
suportate de catre organizatorul etapei zonale.

- costurile legate de asistența medicală vor fi 
suportate de catre FRF pentru faza finala.

  Director cultură și sport, Dumitru-Daniel Mihuțoiu

PROIECT FOTBALISTIC ÎN ZONELE RURALE
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Activităţi şi constatări. 
Au fost desfăşurate  patrulări pe teritoriul comunei 

Băleşti în fiecare zi a săptămânii între orele 16:00-03:00 
urmărindu-se  funcţionarea iluminatului public, spaţiile 
de joacă şi culturile agricole.

S-a răspuns la un nr. de 15 sesizări, s-au eliberat un 
nr. de 5 Autorizații de Funcționare privind desfășurarea  
unor activități  comerciale şi un nr. de două Autorizaţii 
pentru tăierea nucilor.

Au fost identificate şi verificate un nr. de 10 de  per-
soane care din diferite motive nu au preschimbat actele 
de identitate. S-a ridicat  poșta militară de la Postul de 
Poliție Bălești. 

S-a asigurat ordinea şi liniştea publică la stadionul 
sintetic unde s-au desfășurat meciuri şi s-a incasat taxa 
aferentă.

În data de 01.08.2018, la ora 12, agenții Băzăvan So-
rin Vasile şi Nanu Cristinel  au asigurat ordinea, liniștea 
publică şi fluidizarea traficului auto în  satul Ceauru și 
pe DN 67 pe traseul urmat de cortegiul funerar la eveni-
mentul tragic din comuna noastră. 

La data de 09.08.2018, ora 23:45, agenţii Guran Va-
sile şi Nanu Cristinel s-au deplasat în satul Ceauru, la 
nr.315 unde au aplanat un conflict iscat între T.C.D și  B.R 
pe fondul consumului excesiv de alcool.

În data de 15.08.2018,  
agenţii Guran  Vasile şi 
Nanu Cristinel au asigurat 
liniştea şi ordinea publică la 
,,Hora satului’’, evenimente 
ce s-au desfășurat în satele 
Tămăşeşti şi Stolojani. 

La data de 23.08.2018, 
între orele 20:00-08:00, 
agenții Băzăvan Vasile şi 
Găvan Gheorghe au asigu-
rat paza materialelor aduse 
la staţia de epurare din sa-
tul Ceauru.

S-a acordat sprijin Şefu-
lui Postului de Poliție Bălești 
în efectuarea  activităţii de 
patrulare şi control rutier pe 
raza Comunei Bălești. 

Împreună cu agentul 
Vlăduț Oana de la Postul 
de Poliție Bălești au fost verificați mai mulți conducă-
tori auto de pe raza comunei și pe D.N 67,  aplicându-se 
sancțiuni pentru nereguli rutiere.   

Asigurăm Consiliul Local Bălești că și pe viitor ne vom 

face datoria conform prevederilor legale și atribuțiilor ce 
ne revin.

  ȘEF BIROUL  POLIȚIEI  LOCALE  BĂLEȘTI, 
insp. Tudorescu Dragoș-Roberto

R A P O R T privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Bălești în luna august  2018

A N U N Ț
Primăria Comunei Bălești anunță 

toți proprietarii care dețin terenuri 
intravilane pe raza Comunei Bălești, 
că în Monitorul Oficial al României 
nr.679/06.08.2018 a fost publicată 
Legea nr.231/2018 pentru modifica-
rea și completarea Legii nr.18/1991, 
prin care s-a stabilit că, în termen de 
120 de zile de la intrarea în vigoare a 
acesteia, persoanele fizice și juridice 
care îndeplinesc condițiile prevăzu-
te de acest act normativ pot formula 
cereri în vederea constituirii și/sau 
reconstituirii dreptului de proprie-
tate.  

Persoanele interesate sunt aștep-
tate să depună cereri la Serviciul 
Agricultură din cadrul Primăriei Co-
munei Bălești, de luni până vineri, 
între orele 9,00-15,00.

P R I M A R,  
Jr. Mădălin-Ion Ungureanu

Rep: Ce părere aveți de relațiile de iubire ”nefirești”?
I. M: Trebuie regândită relația rațional-

emoțional în sensul respingerii iubirii ce e împotri-
va naturii pentru că se alterează iubirea adevărată 
și asta poate avea consecințe devastatoare asu-
pra perpetuării speciei umane, dacă înțelegeți ce 
vreau să zic?!

Rep: Ne puteți spune ceva despre demnitatea 
umană?

I. M: Cred că o infuzie de optimism ar contribui 
la vederea demnității umane și ar da speranță celor 
ce au pierdut-o. E necesară o primenire a gândului 
și a sufletului, o purificare a lor și chiar un lung pro-
ces de ”exorcizare”.

Rep: Ce măsuri urgente trebuie luate pentru a se 
considera că ne-am făcut datoria față de descendenți 
pentru a-i pregăti pentru viață?

I. M: Am auzit specialiști care vorbesc de fap-
tul că educația a cam scăpat de sub control. Asta 
nu-mi sună bine deloc. Trebuie făcute eforturi ca elevul să vină cu drag la școală 
pentru că nu există altă mai de folos preocupare a acestuia decât învățătura care dă 
satisfacție, dă personalitate, dă demnitate și în final libertate. Și un sfat mai concret. 
Mai lăsați, măi copii, telefonul acela în pace! E uneori nociv și contraproductiv. Dă 
dependență, e un fel de boală. Vorbesc de folosirea în exces a telefonului fără a nega 
avantajele folosirii lui.

Rep: Cum ați caracteriza cetățenii comunei Bălești?
I. M: Marea lor majoritate sunt oameni înțelepți și harnici. Să nu uităm că de 

aici s-au ridicat o serie de personalități. Pantelimon Găvănescu – ministru; Dumitru 
Popescu – ministru; Nicolae Militaru – ministru; Ion Aninoiu – ambasador; Constantin 
Copotoiu – medic de renume național și internațional și mulți alții: profesori, ingineri, 
doctori de renume.

Rep: Domnule Ion Mălăescu vă mulțumesc pentru interesantele și pilduitoarele răs-
punsuri pe care mi le-ați dat și vă rog să faceți dvs. încheierea acestui interviu-fluviu cum 
credeți de cuviință.

I. M: Ne rugăm la bunul Dumnezeu să-i ierte pe cei ce nu știu ce fac, pe cei ce se 
ocupă de intrigi și de șantaje, într-un cuvânt pe cei ce sluțesc viața într-un fel sau al-
tul. Și mă mai rog la tine Doamne, Dumnezeul nostru să dai înțelepciune omului, să 
fie mai bun, să iubească, să înnobileze și să apere VIAȚA. Vă iubim locuitori ai planetei 
oriunde și oricum ați fi voi.

P.S.  Ne alăturăm cu toată convingerea luptei pe care domnul profesor, prin 
opera și activitatea dumnealui o duce așa încât oamenii să fie mai buni, viața să 
persiste și să avem VIITOR.

INTERVIU SPECIAL
 ' Urmare din pag. a I1-a
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Săptămâna 1 – 7 august se află în calendarul OMS 
drept „SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A ALIMENTAŢIEI LA 
SÂN”. Cu acest prilej OMS doreşte să reamintească 
faptul că alimentarea sugarului la sân este un 
proces natural, fiind cea mai bună modalitate de a 
asigura nutrienţii de care acesta are nevoie.

Alăptarea reprezintă hrănirea la sân şi este 
fundamentală pentru sănătatea copilului şi foarte 
importantă pentru sănătatea mamei. Crează o 
legătură unică între mamă şi copil, constituind o 
dovadă de dragoste a mamei faţă de bebeluşul ei.

Mamele îşi alăptează copilul imediat după 
naştere, contactul între nou-născut şi mamă 
asigurându-i totodată confort termic, ocrotire, 
siguranţă şi reprezintă premiza legăturii profunde 
cu mama sa. Laptele de mamă este pentru copilul 
său nu numai o sursă de hrană ci şi o sursă de 
bucurie, o relaţie de dragoste unică, iar pentru 
mamă este o dăruire totală, împlinirea feminităţii.
Alimentaţia la sân este cea mai bună modalitate de 
a asigura nutrienţii necesari nou-născuţilor. OMS 
recomandă alimentaţia la sân până la vârsta de 6 
luni şi continuarea acesteia, după diversificarea 
alimentaţiei, până la vârsta de 2 ani. 

Beneficiile alimentaţiei la sân pentru copil:
• asigură o creştere fizică şi psihică echilibrată.
• protejează copilul de infecţii microbiene, virotice 

şi fungice şi reduce severitatea desfăşurării lor.
• este uşor digerabil.
• are temperatură optimă.
• este steril.
• reduce riscul enterocolitei necrozante şi a 

retinopatiei la prematuri.
• reduce riscul diabetului zaharat de tip I şi tip II 

(mai ales alăptarea exclusivă 6 luni).
• reduce riscul obezităţii şi al hipercolesterolemiei.
• previne malnutriţia.
• reduce riscul anemiei feriprive.
• reduce riscul dezvoltării limfomului, leucemiei, 

bolii Hodgkin, ale bolilor intestinale cronice (boala 
Crohn, colita ulceroasă, celiachie) în copilărie şi a 
bolilor cardio-vasculare din perioada de adult.

• reduce riscul morţii subite.
• reduce riscul alergiei şi al astmului bronşic dacă 

alăptarea durează cel puţin 4 luni.
• favorizează dezvoltarea muşchilor feţei, a 

dentiţiei şi a vorbirii.
• asigură o dezvoltare cerebrală, cognitivă şi 

vizuală optimă.
• interdependenţa reciprocă prin alăptare 

a mamei şi copilului, fundamentează legătura 
mamă - copil şi reduce tulburările emoţionale şi de 

adaptare a copilului în adolescenţă
Beneficiile alimentaţiei la sân pentru mamă:
• ajută involuţia uterină rapidă după naştere şi 

previne hemoragiile postpartum.
• este protectiv împotriva cancerului de sân şi 

ovar şi a osteoporozei postmenopauzale.
• duce la pierderea surplusului de grăsime 

câştigat în timpul sarcinii şi reduce riscul obezităţii 
pe termen lung.

• contraceptiv (98%) numai pe perioada alăptării 
exclusive.

• scade necesarul de insulină la mamele 
diabetice.

• diminuă efectele endometriozei şi ajută la 
stabilizarea bolii.

• este mai comodă şi mai puţin obositoare, 
laptele de mamă nu trebuie preparat, copilul este 
portabil.

• are rol în împlinirea feminităţii şi dezvoltarea 
instinctelor materne.

• realizează o legătură strânsă cu copilul.
• economie pentru familie.
Beneficiile pentru societate:
• economisire de valută consumată pentru 

achiziţionare de lapte praf.
• scad cheltuielile pentru tratarea bolilor acute şi 

cronice ale copilului.
• are efect ecologic pozitiv.
• populaţie sănătoasă.
Dezavantajele alimentaţiei artificiale:
• îmbolnăviri mai frecvente (infecţioase, boli 

cronice).
• alergie la proteinele laptelui de vacă (diareea 

cronică, scădere în greutate, erupţii alergice).

• mai greu digerabil.
• încărcare osmotică mare.
• obezitate.
• risc de rahitism sau anemie.
• creşte riscul diabetului zaharat.
• nu conţine substanţe biologice.
• prepararea inadecvată creşte riscul malnutriţiei 

şi infecţiei.
• poate produce probleme dentare (datorită 

tetinei).
• nu produce schimbări biologice în organismul 

mamei, nu stimulează afecţiunea.
• încarcă bugetul familiei.
Cei 10 pași pentru o alăptare de succes:
	 Este importantă crearea unei politici de 

alimentație la sân scrisă care este în mod repetat 
comunicată întregului staff din domeniul sănătății.

	 Antrenarea și pregătirea întregului staff în 
abilitățile și cunoștințele necesare implementării 
acestei politici.

	 Informarea tuturor mamelor despre 
management și beneficiile alimentației la sân.

	 Ajutarea și împuternicirea mamelor de a 
începe alimentația la sân într-un interval de până la 
o jumătate de oră de la naștere.

	 Învățarea mamelor cum să alăpteze și să 
mențină lactația, chiar și dacă sunt separate de 
copii.

	 Să nu se ofere nicio formă de mâncare sau 
băutură în afară de laptele de mama (cu excepția 
cazurilor în care acestea sunt recomandate medical).

	 Încercarea de a menține mama și copilul 
împreună cțt mai mulți în timpul zilei, dacă se poate 
chiar pe întregul parcurs al zilei.

	 Încurajarea alimentației la sân la cerere.
	 A nu se oferi suzete sau sâni falși copiilor ce 

încă sunt hrăniți cu lapte la sân.
	 Încurajarea creării grupurilor de support 

pentru alăptarea și informarea mamelor despre 
acestea după externarea din spital sau clinică. 

	 Nivelele de subnutriţie şi de anemie care 
persistă printre copii, aşa cum sunt identificate de 
Studiul privind Statusul nutri ţional al copiilor în 
vârstă de până la 5 ani‚ 2005 sprijinit de UNICEF, 
indică obiceiuri de hrănire necorespunzătoare 
şi sugerează de asemenea un nivel scăzut de 
alimentaţie la sân. 

Asistent medical comunitar, Carmen Monica Homescu
Asistent medical comunitar, Daniela Aninoiu

Asistent medical comunitar, Ionelia Enea
Asistent medical comunitar, Ionela Ecaterina Giorgi

Mediator sanitar, Angela Mirela Cidoiu

SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A ALIMENTAȚIEI LA SÂN

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru 
POR 2014-2020, vă informează că Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional (POR) 
a publicat Ghidul solicitantului – Condiții specifice 
de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 
proiecte P.O.R./8/8.1/8.3./A/2, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 – 
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 
Grup vulnerabil: persoane vârstnice, apelul 2.

Proiectele pot fi depuse în perioada 03 august 
2018 – 03 decembrie 2018, prin aplicația electronică 
MySMIS.

Alocarea financiară aferentă Regiunii Sud-Vest 
Oltenia este de 3.272.598 euro.

Solicitanții de finanțare pot fi:
Unități administrativ-teritoriale, alte entități de 

drept public;
Entități de drept privat: asociații și fundații, 

unități de cult;
Parteneriate între oricare dintre entitățile 

menționate mai sus.

Solicitantul de finanțare sau unul dintre 
parteneri, trebuie să fie furnizor de servicii 
sociale acreditat în condițiile legislației 
naționale aplicabile în vigoare și să aibă o 
vechime de cel puțin un an de la înființare, la 
data depunerii cererii de finanțare.

Investițiile eligibile prin acest apel se referă 
la: reabilitarea/modernizarea/extinderea/
dotarea infrastructurii de servicii sociale 
fără componentă rezidențială, destinată 
persoanelor vârstnice. Intervențiile se vor 
concentra asupra înființării de servicii sociale 
prin centrele de zi, unitățile de îngrijire la 
domiciliu și/sau cantine sociale acolo unde 
nu există asemenea servicii sau sunt slab 
reprezentate, iar nevoia pentru asemenea 
servicii este motivată de starea de sărăcie/
excluziune socială sau altă situație de 
vulnerabilitate.

Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este de 
50.000 euro cu TVA, iar valoarea eligibilă maximă este 
de 950.000 euro cu TVA. Cererile de finanțare depuse 
vor parcurge etapele de verificare a conformității 

administrative și eligibilității și evaluare tehnică și 
financiară, urmând a fi contractate în ordinea în care 
ajung la etapa de contractare și care se încadrează 
în 200% din alocarea financiară regională aferentă 
obiectivului specific și grupului vulnerabil.

Insp. Cristina Găvan

PROIECTE ADRESATE GRUPULUI VULNERABIL PERSOANE VÂRSTNICE
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Joi, 6 septembrie 2018

Ora 12.00 PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEȘTI
	 Ședință festivă a Consiliului Local 

Bălești dedicată împlinirii a 50 de 
ani de la nașterea  comunei Bălești 
în actuala configurație teritorială. 
Deschiderea ediției a XII-a a 
manifestărilor ”ZILELE COMUNEI 
BĂLEȘTI”.

Ora 15.00  BAZA SPORTIVĂ CEAURU
	 Întreceri sportive
	 Campionatul Comunal de Minifotbal 

pe teren sintetic.
	 Festivitatea de premiere a 

campionatului de fotbal pe comună.

Ora 20.00  BAZA SPORTIVĂ CEAURU
	 Hora satului la Bălești.
	 Recital al formației Dorinel 

Dinculeană.
	 Recital al unor interpreți locali.

Vineri, 7 septembrie 2018

Ora 10.00  CĂMINUL CULTURAL BĂLEȘTI
	 Simpozion istoric județean  

”COMUNA BĂLEȘTI, LEAGĂN DE 
CIVILIZAȚIE ȘI ISTORIE” dedicat 
aniversării unei jumătăți de secol 
de la înființarea comunei în actuala 
formulă:

Parteneri:  Societatea de Științe Istorice, 
filiala Gorj.
Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”.
Serviciul Județean Gorj al Arhivelor 
Naționale.
Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina 
Maria”, filiala Gorj.
Asociația ”Școala Gorjeană”.

	 Decernarea unor diplome de merit 
pentru foștii edili ai comunei de către 
actuala conducere a Primăriei Bălești 

cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de la 
înființarea comunei.
	 CENTENAR Lansarea 

revistei ”BĂLEȘTIUL 
EROIC”, numărul 2, în 
parteneriat cu Asociația 
”Școala Gorjeană” 
și Asociația cultural-
istorică ”Dumitru și 
Maria Pleniceanu”.
	 Vernisaj Expoziția 

”Gorjul în Războiul 
pentru Intregirea 
Națională”, cu piese 

descoperite prin detecția de metale 
(Asociația Detecții Gorj).

Ora 12.00  GRĂDINIȚĂ BĂLEȘTI
	 Inaugurarea localului nou al 

Grădiniței Bălești și ceremonia 
religioasă  de sfințire.

Ora 13.00 ZONA ”FÂNTÂNA LUI COȘBUC”
	 Inaugurarea operei artistice 

”STRIGĂTUL”, semnată prof. Ion 
Mălăescu.

	 Lansare carte ”Strigătul, operă 
militantă”(Apel la dialog și 
normalitate), autor Ion Mălăescu.

Ora 20.00 BAZA SPORTIVĂ CEAURU
	 Festivalul de datini și obiceiuri 

”ZESTREA GORJENILOR”, ediția a IV-
a. Organizatori: Școala Gimnazială 

”Antonie Mogoș” și Căminul Cultural 
”Ion Teotoi” Bălești.

	 Spectacol de dans popular: 
Ansamblul ”Brâulețul”. 

	 Spectacol de dans modern al elevilor 
de la Școala Gimnazială ”Antonie 
Mogoș”.

Ora 22.00 BAZA SPORTIVĂ CEAURU
	 Hora satului la Bălești.
	 Recital al formației Dorinel 

Dinculeană.
	 Recital al unor interpreți locali
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Ora 12.30  BISERICA CEAURU
	 Slujbă religioasă dedicată Sărbătorii 

”Nașterea Maicii Domnului”.
	 Decernarea unor diplome de 

fidelitate pentru cetățenii comunei 
Bălești care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie.

Ora 18.00 BAZA SPORTIVĂ CEAURU
	 Spectacol extraordinar de folclor 

oferit de Consiliul Local Bălești.
Ora 18.00        ION DRĂGAN
                        NICOLETA LĂCĂTUȘU
                        MAGDALENA MUSTĂȚEA
                        DANIELA RUSU
                        ELENA POPESCU LĂZĂROIU
                        PAULA TIȚA

Ora  20.30       MARIA GHINEA
                        ILEANA LĂCEANU
                        ORNELA PASĂRE
                        EMIL BADEA
                        DUMITRU VASILESCU

Programul va fi prezentat de Codruța 
Florescu.

Ora 23.50  BAZA SPORTIVĂ CEAURU
	 Încheierea festivă a manifestărilor. 

Foc de artificii.

PROGRAM ”ZILELE COMUNEI BĂLEȘTI”, 
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