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EXPLOATAȚII POMICOLE

 ' VI-a

 Având în vedere creșterea 
numărului de incendii la vegetația 
uscată ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare a focului deschis 
pentru arderea vegetației uscate 
și resturilor vegetale, Ispectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Lt. col. 
Dumitru Petrescu” al județului Gorj 
ne-a înaintat, pentru informarea 
cetățenilor, recomandările specific 
ce trebuiesc respectate pe timpul 
desfășurării acestor activități. În 
perioada următoare, personalul 
serviciului voluntar pentru situații 
de urgență va intensifica controalele 

de prevenire la gospodăriile popu-
lației pentru a verifica modul de 
respectare a legislației în vigoare, 
iar atunci când va fi cazul va aplica 
sancțiunile contravenționale conform 
competențelor conferite de lege.

Arderea miriștilor se poate face 
cu respectarea următoarelor reguli și 
măsuri de prevenire a incendiilor:

- este interzisă arderea miriștilor 
pet imp de vânt;

- desfășurarea activității de 
ardere se poate efectua numai pe timp 
de zi și obligatoriu supravegheată 
permanent pentru a putea stinge 
eventualele incendii;

- înainte de ardere, miriștile se 
parcelează în fâșii arate, izolând zona 
de ardere în scopul preîntâmpinării 
propagării focului la gospodăriile 
po pulației, plantațiile agricole, fon-
dului forestier, rețelele electrice, de 
comunicații, conductele de transport 
gaze natural, ș.a.m.d. Atunci când 

suprafața de ardere depășește 5 ha 
se va asigura la fața locului un plug, o 
cisternă cu apă precum și mijloace de 
tractare corespunzătoare;

INCENDIILE LA 
VEGETAȚIA USCATĂ

La nivelul județului Gorj, 
comuna Bălești este apreciată 
ca o comună dezvoltată durabil 
având în vedere că în ultimii ani 
s-au realizat un număr mare de 
investiții. Toate acestea le-am făcut 
împreună cu Consiliul Local Bălești, 
cu aparatul meu de specialitate și, 
nu în ultimul rând, cu cetățenii cu 
care am ținut permanent legătura, 
aceștia venind cu propuneri 
și sugestii pentru dezvoltarea 
localității noastre. 

Experiența pe care am 
acumulat-o până în prezent, m-a 
învăţat că o idee, o strategie de 
dezvoltare nu se poate realiza dacă 
nu este însuşită de către cetăţeni. 

Și în anul 2019, la nivelul 
comunei Bălești, eu, în calitate de 
primar, am planuri ambițioase. 
Mai exact, avem în derulare lucrări, 
sau care vor începe în această 
primăvară, care vor contribui 
la ridicarea nivelului de trai al 
cetățenilor comunei Bălești, astfel:

- se lucrează la reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Căminului 
Cultural Stolojani;

- începând cu luna martie a 
acestui an se vor începe lucrările 
și la reabilitarea, modernizarea 
și dotarea Căminului Cultural 
Rasova;

- s-au început lucrările de 
reabilitare, modernizare și dotare 
a Grădiniței din satul Ceauru, 
acestea fiind în desfășurare;

- în luna martie a.c. se vor 
demara lucrările de canalizare 
în satele Cornești, Găvănești, 
Stolojani, Tălpășești;

- la finalul lunii martie, 
începutul lunii aprilie, se va finaliza 
lucrarea de introducere a gazelor 
naturale în satul Corneștii Noi;

- extinderea capacității alimen-
tării cu apă, prin realizarea unui 
nou foraj în pct. ”Tălpășești”;

- în luna aprilie a acestui an 
se va realiza lucrarea de asfaltare 
a tronsonului de drum din zona 
”Gurguleu”, cca.500 m;

- finalizarea lucrărilor de 
canalizare în satul Ceauru.

Programul de lucrări poate 
fi îmbunătățit cu propunerile și 
sugestiile primite de la cetățenii 
comunei Bălești mai ales că 
sloganul meu este: ”APROAPE DE 
OAMENI, ÎMPREUNĂ CU EI”. 

Sunt conștient că sunt multe 
lucrări de făcut în Comuna Băleşti 
dar până la urmă acestea vor fi  
duse la îndeplinire. 

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

Lucrări de interes  
local în anul 2019

  Șef Serviciul pentru Situații de Urgență,
  Insp. Dumitru Năstăsoiu

 ' Continuare în pag. II-a

Dragobete, traditii 
și obiceiuri
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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 ilumi-
natului public, spaţiile de joacă cât şi cul-
turile agricole.

S-a răspuns la un nr. de 20 sesizări, 
s-au eliberat un nr. de  10 Autorizații de 
Funcționare privind desfășurarea  unor 
activități  comerciale şi un nr. de 5 Auto-
rizaţii pentru tăierea nucilor.

Au fost identificate şi verificate un nr. 
de 20 de  persoane care din diferite moti-
ve nu au preschimbat actele de identitate 
și s-a ridicat  poșta militară de la Postul de 
Poliție Bălești. 

S-a asigurat ordinea şi liniştea publică 
la școlile de pe raza comunei Bălești.

În data de 04.02.2019, între orele 
16:00-17:30, agenții Gugu Nicolae Adrian 
și Băzăvan  Sorin Vasile au acordat sprijin 
Poliției Rutiere la accidentul de circulație 
produs pe raza comunei noastre, în zona 
Fântâna lui Coșbuc.

La data de 04.02.2019, între orele 
16:00-17:30, agenții Gugu Nicolae Adrian și Băzăvan 
Sorin Vasile au acordat sprijin Poliției Rutiere la acci-
dentul de circulație produs în zona intersecție DN 67 cu 
satul Tămășesti.

În data de 08.02.2019, agenţii  Nanu Cristinel și Gu-
ran Vasile au supravegheat lucrările care se execută  la 

Căminul Cultural Stolojani și au asigurat paza la utilaje-
le ce forează puțul de apă de la Tămășești de Sus.

La data de 09.02.2019, între orele 23:00-00:30, 

agenții Stăniloiu Costinel şi Găvan Gheorghe au par-
ticipat, împreună cu pompierii de Inspectoratul pen-
tru Situații de Urgență ”Lt. Col. Dumitru Petrescu” al 
județului Gorj, la stingerea incendiului  din satul Sto-
lojani. 

În data de 13.02.2019,  între orele 16:00-18:00, 

agenţii Băzăvan Sorin Vasile şi Gugu Nicolae Adrian au 
identificat două țevi la numitul P.D din satul Buduha-
la, comuna Telești, care fuseseră furate de la societatea 

care realizează lucrarea de introducere a 
gazelor naturale în satul Corneștii Noi.

La data de 22.02.2019, între orele 
22:00-23:00, agenţii Băzăvan Sorin Vasile 
şi Gugu Nicolae Adrian au înștiintat locu-
itorii satului  Ceauru să îndepărteze auto-
vehiculele de pe partea carosabilă pentru 
a se putea interveni cu utilajele de desză-
pezire.

În data de 23.02.2019,  între orele 2:40-
6:00, agenţii Băzăvan Sorin Vasile şi Gugu 
Nicolae Adrian au participat la acțiunea 
de deszăpezire.

S-a acordat sprijin Şefului Postului de 
Poliție Bălești în efectuarea  activităţii de 
patrulare şi control rutier pe raza Comu-
nei Bălești. 

Au  fost verificați, împreună cu agen-
tul de la Postul de Poliție Bălești,  Bogdan 
Șerban, mai mulți conducători auto de pe 
raza comunei și pe D.N 67,  aplicându-se 
sancțiuni pentru nereguli la normele ruti-

ere.
Asigurăm Consiliul Local Bălești și cetățenii comu-

nei că, și pe viitor, ne vom face datoria conform preve-
derilor legale în vigoare și atribuțiilor ce ne revin.

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

R A P O R T 
privind activitatea desfășurată de către Poliția Locală 

Bălești în luna februarie 2019

- pe terenurile în pantă arderea miriștilor se 
poate face numai pornind din partea de sus către 
partea de jos a suprafeței respective.

Arderea vegetației uscate și resturilor vegetale 
se poate face numai cu respectarea următoarelor 
prevederi specific:

- este interzisă arderea vegetației uscate și 
resturilor vegetale pe timp de vânt;

- pentru ca arderea să poată fi controlată, 
vegetația uscată și resturile vegetale se colectează 
în grămezi în jurul cărora se curăță vegetația pe o 
suprafață de aproximativ 5 m.p;

- arderea vegetației uscate și resturilor 
vegetale se face numai pe timp de zi, activitatea fiind 
permanent supravegheată până la terminare;

- arderea se efectuează numai în zone care 
să nu permit propagarea focului la gospodăriile 
populasției, plantațiile agricole, fondul forestier, 
rețelele electrice, de comunicații, conductele de 
transport gaze natural, ș.a.m.d;

- la terminarea activității se va urmări stingerea 
totală a focului înbainte de a părăsi locul arderii, fiind 
interzisă acoperirea cu pământ a focarelor.

Cetățenii trebuie să cunoască faptul că pentru 
arderea miriștilor și  vegetației uscate de pe terenurile 
agricole sau oricăror alte spații în afara curților și 
grădinilor este nevoie de obținerea în prealabil a 
permisului de lucru cu foc.

Emiterea acestuia se face prin grija primarului 
de către șeful serviciului voluntar pentru situații de 
urgență din localitate, documentul se eliberează 

gratuit și nu implică niciun fel de taxe.
Atunci când nu se respectă regulile și măsurile 

de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării 
focului deschis pentru arderea miriștilor, vegetației 
uscate și resturilor vegetale, cetățenii riscă primirea 
unor sancțiuni contravenționale care uneori nu sunt 
foarte mici. Arderea miriștilor, vegetației uscate și 
resturilor vegetale fără obținerea  permisului de 
lucru cu foc, neluarea tuturor măsurilor pe timpul 
arderii pentru împiedicarea propagării focului la 
vecinătăți, precum și neamenajarea corespunzătoare 
a locurilor unde se utilizează focul deschis în condiții 
și la distanțe ce favorizează propagarea focului 
reprezintă contravenâii fiind sancționate de lege cu 

amendă contravențională în cuantum de la 1000 la 
2500 lei.

De asemenea, vă informăm că, potrivit art.14, 
lit.c) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor aveți obligația să coordonați organizarea 
permanent a intervenției în caz de incendiu la 
nivelul unității administrativ-teritoriale, asigurând 
participarea la intervenție a serviciului voluntar 
de urgență cu mijloacele din dotare și conducerea 
intervenției, până la stingerea incendiului ori până 
la sosirea forțelor inspectoratului. Nerespectarea 
obligației mai sus menționate constituie contravenție 
care se poate sancționa cu amendă contravențională 
în cuantum de la 5.001 la 10.000 lei.  

INCENDIILE LA VEGETAȚIA USCATĂ
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Una   din  cele  mai  importante  realizări  în  
privinţa  creşterii transparenţei instituţiilor publi-
ce, a controlului societăţii civile asupra acestora şi 
implicit a consolidării democraţiei a constituit-o 
adoptarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public. Această lege a 
creat premisele pentru ca articolul 31 din Consti-
tuţia României, care garantează dreptul cetăţeni-
lor de a avea acces la informaţiile publice, să fie cu 
adevărat respectat.

Dând eficienţă acestui principiu constituţio-
nal, art.1 al Legii nr.544/2001 statuează că acce-
sul liber la informaţiile de interes public, definite 
astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre 
principiile fundamentale ale relaţiilor dintre per-
soane şi autorităţile publice, 
în conformitate cu Constitu-
ţia României şi cu documen-
tele internaţionale ratificate 
de Parlamentul României. 

Autorităţile şi instituţiile 
publice au obligativitatea 
de a fi transparente în activi-
tatea lor şi de a informa ce-
tăţenii despre proiectele şi 
strategiile derulate, despre 
regulamentele de organiza-
re şi funcţionare, structura 
organizatorică, atribuţiile 
compartimentelor, sursele 
financiare, bugetul şi bilan-
ţul contabil.

Aplicarea corectă a aces-
tei legi este cu atât mai nece-
sară cu cât ea reglementează 
ceea ce putem numi primul 
contact dintre autoritățile 
publice şi cetățeni: proce-
se precum transparenti-
zarea şi responsabilizarea 
instituțiilor publice şi par-
ticiparea cetățenilor la pro-
cesul de luare a deciziilor publice sunt interme-
diate de prevederile legii privind liberul acces la 
informațiile de interes public.

Prin informaţie de interes public se înţelege 
orice informaţie care priveşte activităţile sau re-
zultă din activităţile unei autorităţi publice sau 
instituţii publice, indiferent de suportul ori de for-
ma sau modul de exprimare a informaţiei. 

Orice persoană are dreptul de a fi informată 
cu privire la activităţile şi atribuţiile instituţiilor/
autorităţilor publice, adică a acelor unităţi a căror 
funcţionare este finanţată prin bani publici rezul-
taţi din plata taxelor şi impozitelor contribuabili-
lor faţă de stat. Mai mult, acest drept la informare 
este asigurat şi de procesul democratic prin care 
cetăţenii îşi aleg reprezentanţii în forurile legisla-
tive şi administrative ale ţării. Astfel, se creează 
cadrul care permite oricărui cetăţean-contribua-
bil să se informeze şi să fie informat cu privire la 
interesele sale şi, prin aceasta, să exercite un con-
trol inter-electoral cu privire la utilizarea adecvată 
a votului său/contribuţiei sale financiare.

Autorităţile şi instituţiile publice generează, 
administrează şi stochează o cantitate impresio-
nantă de informaţii. Acestea au obligaţia de a fi 
transparente în activitatea lor şi de a informa ce-
tăţenii despre proiectele şi strategiile derulate, 
despre regulamentele de organizare şi funcţio-
nare, structura organizatorică, atribuţiile compar-

timentelor, sursele financiare, bugetul, bilanţul 
contabil, etc.

În conformitate cu prevederile art.5, alin.3 din 
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la infor-
maţiile de interes public, autorităţile publice sunt 
obligate, cel puţin anual, să dea, din oficiu, publi-
cităţii un raport periodic de activitate.

Subsemnatul Ijac Gheorghe, consilier juridic 
în aparatul de specialitate al primarului comunei 
Băleşti, am fost desemnat de către acesta, prin 
dispoziţie, ca responsabil pe linia informării şi re-
laţiilor publice.

Prin Legea nr.544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare şi H.G. nr.123/2002 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
acesteia, s-a creat cadrul pentru accesul liber şi 
neîngrădit al persoanelor la orice informaţie care 
priveşte activităţile sau rezultă din activităţile in-
stituţiei publice.

Instituţia publică are obligaţia să îşi desfăşoare 
activitatea într-o manieră deschisă faţă de public 
în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de 
interes public să constituie regula iar limitarea ac-
cesului la informaţie să constituie excepţia.

Accesul la informaţiile de interes public s-a fa-
cut din oficiu sau la cerere, prin intermediul meu 
care am fost  desemnat în acest scop. Orice per-
soană poate solicita informaţii verbal (răspunsul 
fiind comunicat imediat sau în cel mult 24 de ore) 
sau în scris (legea prevede ca răspunsul să fie co-
municat în 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 
de zile de la înregistrarea solicitării în funcţie de 
dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor de 
documentare şi de urgenţa solicitării). În cazul în 
care durata necesară pentru identificarea şi difu-
zarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răs-
punsul va fi comunicat solicitantului în maximum 
30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris 
despre acest fapt în termen de 10 zile.

În conformitate cu prevederile legii, instituţia 
are obligaţia să comunice din oficiu informaţiile 
de interes public referitoare la: actele normative 
care reglementează organizarea şi funcţionarea 

instituţiei publice; structura organizatorică; atri-
buţiile compartimentelor; programul comparti-
mentelor; programul de funcţionare; programul 
de audienţe; numele şi prenumele persoanelor 
din conducerea autorităţii şi ale funcţionarului 
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; co-
ordonatele de contact (denumirea, sediul, nume-
rele de telefon, fax); sursele financiare; bugetul şi 
bilanţul contabil; programele şi strategiile proprii; 
lista cuprinzând documentele de interes public; 
lista cuprinzând categoriile de documente pro-
duse şi/sau gestionate; modalităţile de contestare 
a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se 
consideră vătămată în acest drept. 

Ca la începutul fiecărui an, şi în anul 2018 am 
afişat pe panoul din incin-
tă, care este permanent 
accesibil publicului (con-
form procesului verbal 
de afişare înregistrat sub 
nr.944/18.01.2018),  Bule-
tinul Informativ cu infor-
maţiile de interes public 
care se comunică din ofi-
ciu (cea mai mare parte 
a acestor informaţii) cu 
menţiunea că restul pot 
fi consultate oricând la 
sediul Consiliului Local 
Băleşti.

Pe parcursul anului 
2018, în registrul special 
pe care l-am creat pentru 
înregistrarea cererilor şi 
răspunsurilor privind ac-
cesul la informaţiile de in-
teres public, conform mo-
delului prezentat în anexa 
nr.5 la H.G. nr.123/2002 
(devenită anexa nr.9 con-
form H.G. nr.478/2016), au 
fost înregistrate până la 

data de 31.12.2018 un număr de 121 cereri (toate 
formulate de către persoane fizice) iar dintre cele 
121 cereri, 119 au fost formulate pe suport de hâr-
tie şi două (2) pe suport electronic (Trotea Sorin şi 
Enăşel Florica Mădălina).  

Cererile pe suport de hârtie au fost formulate 
de către: Diaconescu Ion; Busuioc Felicia (2); Do-
vlete Maria (2); Anuțoiu Elena (2); Florea Dumitru; 
Grecu Ioana (7); Bordeiaşi Ionuț Viorel (2); Măgdo-
iu Elena; Haidău Ioan; Marinescu Constantin; 
Craioveanu Cornel; Toader Nicolae; Ciulavu Ilea-
na; Spineanu Gheorghe; Mihu Valeria; Țavoc Me-
lania; Lăzăroiu Popescu Elena; Sanda Laurențiu 
Marius; Goşa Ecaterina; Leuştean Maria; Stroe 
Constantin (6); Trotea Sorin; Stolojanu Cătălin-Ion 
(2); Lăzăroiu Maria; Coiculescu Alexandru Sorin; 
Udriştioiu Maria (3); Popescu Grigore; Dobrotă 
Aurelian; Tivig Vasile; Bordînc Ion (4); Nistor Re-
veca; Tudorescu Ion (2); Stănică Zenovia (5); Ior-
ga Florentina Cristina; Pătraşcu Ion (5); Popescu 
Maria (8); Popescu Andrei Marius; Mircea Ana 
Cornelia; Măgdoiu Gheorghe; Măgdoiu Ion Li-
viu (2); Popescu Mădălina Elena; Spineanu Nico-
lae; Băluță Luminița; Enăşel Florica Mădălina (2); 
Marcoci Ioana; Rogobete Aurora (2); Papuc Florin; 
Măgdoiu Ion; Cismaşu Dumitru; Măgdoiu Silviu 

RAPORT  DE  ACTIVITATE
privind liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de  interes public pe anul 2018

  Cons. juridic Ijac Gheorghe
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) demarează, vi-
neri, 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 
2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai.

Cererile unice de plată se depun la centrele judeţene APIA în cazul fermie-
rilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 de hectare de teren agricol şi la 
centrele locale APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau 
egală cu 50 de hectare de teren agricol.

Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de te-
ren în diferite localităţi sau judeţe. Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau 
comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul sau animalele arendate, 
concesionate, închiriate şi/sau împrumutate spre folosinţă.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de 
fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/
ajutoarelor naţionale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor 
agricoli, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistri-
butivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata 
pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în 
sectorul vegetal şi zootehnic.

De asemenea, fermierii români primesc subvenţii pentru măsurile com-
pensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 - Agromediu şi climă, Măsura 11 
- Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020), dar 
şi ajutoare naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zo-
otehnic. 

Suma totală alocată României din Fondul European de Garantare Agricolă 
(FEGA) în 2019 se ridică la 1,94 miliarde de euro.

Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea 
cererilor în campania 2019, fermierii sunt rugaţi să se prezinte la data şi ora la 
care sunt programaţi conform invitaţiei primite.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a declarat recent că termenul în 
care se depun cererile, respectiv 1 martie - 15 mai, nu se schimbă nici în 2019, 
iar regula trebuie respectată.

CAMPANIA DE PRIMIRE A CERERILOR        UNICE DE PLATĂ PENTRU ANUL 2019
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Fermierii care înființează sau modernizează o 
exploatație pomicola, pot accesa Submasura 4.1a – 
Investiții în exploatații pomicole, în valoare de până 
la 1.050.000 euro. Deținătorii de ferme mici care acce-
seaza sprijinul aferent submăsurii pentru achiziții sim-
ple, pot primi până la 100.000 euro.

Prin această submăsură se urmărește creșterea 
competitivității în pomicultură, creșterea calității 
produselor obținute, diversificarea producției și 
îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor 
pomicole. De asemenea, se urmărește și creșterea va-
lorii adăugate a produselor prin sprijinirea 
procesării fructelor la nivel fermei și a co-
mercializării directe a produselor obținute. 
După caz, submăsura își propune să ajute la 
eficientizarea costurilor de producție prin 
promovarea producerii și utilizării energiei 
din surse regenerabile în cadrul fermei și 
prin reducerea consumului de energie.

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, 
proiectele care vizează investiții pentru 
obținerea de material de înmulțire și pen-
tru material de plantare fructifer (pepinie-
re) vor beneficia de alocare distinctă pre-
cizată în anunțul de lansare a apelului de 
proiecte pentru sesiunea respective.

Solicitanții eligibili pentru sprijinul 
acordat prin submăsura 4.1 a sunt fermie-
rii definiți conform art.4 din Regulamentul 
(UE) 1307/2013, ca fiind persoane fizice au-
torizate conform O.U.G. nr.44/2008, apro-
bată cu modificări și completări prin Legea 
nr.182/2016, sau persoane juridice sau un 
grup de persoane fizice sau juridice, indi-
fferent de statutul juridic pe care un astfel 
de grup și membrii săi îl dețin în temeiul 
legislației naționale, ale căror exploatații 
se situează pe teritoriul României și care 
desfășoară o activitate agricolă.

Solicitantul trebuie să respecte urmă-
toarele:

Să desfășoare activități economice, sub 
formă de întreprindere individual, întreprindere fami-
lială, persoană fizică autorizată sau persoană juridică 
română;

Să acționeze în nume propriu;
Să asigure surse financiare stabile și suficiente pe 

tot parcursul implementării proiectului.
Este important ca înainte de depunerea Cererii de 

finanțare, să identificați, 
obiectiv, punctajul pe care aceasta îl întrunește 

și să-l menționați în Cererea de finanțare, secțiunea 
A ”Date despre tipul de proiect și beneficiar”. Pentru 
dovedirea îndeplinirii condițiilor specifice proiectului 
dumneavoastră este necesar să prezentați în cadrul 
Studiului de fezabilitate toate informațiile conclu-
dente în acest sens, iar documentele justificative vor 
susține aceste informații.

 Solicitantul trebuie să se încadreze în catego-
ria beneficiarilor eligibili. Îndeplinirea acestui criteriu 
se va demonstra în baza documentelor de înființare a 
solicitantului, verificărilor în ONRC, a Certificatelor care 
atestă lipsa datoriilor restante fiscal și locale prezen-
tate la semnarea contractului, a însușirii obligațiilor și 
angajamentelor menționate în Declarația F.

 În cadrul submăsurii 4.1a sunt sprijinite 
investițiile la nivelul întregului teritoriu al Români-
ei pentru pepiniere și culture în spații protejate și cu 
respectarea zonării speciilor pomicole pentru celelalte 
tipuri de investiții conform Anexei aferente Subpro-
gramului Tematic Pomicol din cadrul national de im-
plementare.

 Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli 
eligibile cât și cheltuieli neeligibile. Fondurile ne-
rambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea 
cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând 
a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile 
neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie de ase-
menea finalizate până la data depunerii ultimei Cereri 
de plată. 

 Evaluarea proiectelor se realizează lunar pen-
tru proiectele ce au un punctaj estimate mai mare 
sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în 
anunțul licitației depunerii de proiecte. Punctajul esti-
mate (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria 
răspundere a solicitantului. 

 Pentru această submăsură, pragul minim 
este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanțare. Toate activitățile 
pe care solicitantul se angajează să le efectueze în 
cadrul Studiului de fezabilitate și pentru care a primit 

punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru 
menținerea sprijinului pe toată perioada Contractului 
de finanțare (perioada de implementare și monitoriza-
re a proiectului).

 Este important ca înainte de depunerea Ce-
rerii de finanțare, să identificați, obiectiv, punctajul 
estimate (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl 
întrunește și să-l menționați în Cererea de finanțare, 
secțiunea A ”Date despre tipul de proiect și beneficiar”, 
precum și încadrarea corectă a proiectului din punct 
de vedere a alocării financiare a măsurii/submăsurii/
componentei.

 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabi-
le. Prin măsura 4,1a se acordă fonduri nerambursabile 
în proporție de 50% până la maximum 90%, astfel:

Ferme mici, medii și obținere material de înmulțire 
și material de plantare fructifer.

Ferme mici 4.000-11.999 SO
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
100.000 euro pentru achiziții simple;
300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de 

producție (utilaje, înființare, reconversie, etc.);
450.000 euro pentru investițiile care conduc la un 

lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole 
(producție, procesare, comercializare).

Ferme medii 12.000-250.000 SO
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile, fără a a depăși:
200.000 euro pentru investițiile care presupun 

achiziții simple;
600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de 

producție (utilaje, înființare, reconversie, etc.);
900.000 euro pentru investițiile care conduc la un 

lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole 
(producție, procesare, comercializare).

Obținere material de înmulțire și material de plan-
tare fructifer

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 1.050.000 euro în cazul investițiilor în activitatea 
de producție (utilaje, înființare). În acest caz, proiectul 
trebuie să fie destinat exclusive obținerii de material 
de înmulțire și/sau material de plantare fructifer, inclu-
sive achiziția de utilaje, echipamente, etc.

 În cazul fermelor mici, medii și pentru 
obținerea de material de înmulțire și material de plan-
tare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil 
pentru întregul proiect (cheltuieli eligibile) se va pu-

tea majora cu 20 de puncte procentuale 
pentru:

Investiții realizate de tinerii fermieri, 
cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, la 
data depunerii Cererii de finanțare (așa 
cum sunt definiți la art.2 din R 1305/2013 
sau care s-au instalat în ultimii 5 ani ante-
riori solicitării sprijinului.

Obținere material de înmulțire și mate-
rial de plantare fructifer: Intensitatea spri-
jinului este de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile, fără a depăși:

– 600.000 euro în cazul investițiilor în ac-
tivitatea de producție (utilaje, înființare).

Ferme mari:
Intensitatea sprijinului este de 50 % 

din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 
depăși:

– 250.000 euro pentru investițiile care 
presupun achiziții simple;

– 750.000 euro în cazul investițiilor în 
activitatea de producție (utilaje, înființare, 
reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care 
conduc la un lanț alimentar integrat, la ni-
velul exploatației agricole (producție, pro-
cesare, comercializare).

Forme asociative :
Intensitatea sprijinului este de 50% din 

totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 350.000 euro pentru investițiile care 

presupun achiziții simple;
– 600.000 euro pentru obținere material de 

înmulțire și material de plantare fructifer;
– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de 

producție (utilaje, înființare, reconversie);
– 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la 

un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agri-
cole* (producție, procesare, comercializare).

În acest caz, proiectul trebuie să fie destinat exclu-
siv obținerii de material de înmulțire 

și/sau material de plantare fructifer, inclusive 
achiziția de utilaje, echipamente, etc.

  ȘEF SERVICIUL AGRICULTURĂ,
  Pompilia Spineanu

FONDURI EUROPENE PENTRU INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE

EPIGRAME
Griparea

Pe-delete sau în pripă
Ne-a cuprins frica de gripă.
Dragii mei români și frați!
Noi suntem demult ”gripați”.

Înghețarea

Ne-ntristăm cu toți că vine
Iarna cu înghețurile
E de rău, da-i și de bine
Că-”ngheață” și prețurile.

”STRIGĂTUL” alungă spiritele rele din zonă
care aduceau accidente

Drag conducător auto
Ce virezi spre Tălpășești
Uită frica ce-ai avut-o 
Căci binecuvântat ești.
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Cosmin (2); Corcoveanu Maria; Gugu Angela; Dede-
oniu Elena Carmen; Grecu Viorica; Zîmboc Dumitru; 
Laiu Daniel Ion; Ochea Maria; Mălăescu Toma; Vă-
duva Vasile; Holt Adela Nicoleta; Măgdoiu Mădă-
lina; Tudorescu Maria; Ghimiş Dorina; Călin Vasile; 
Măgdoiu Ionuț Gabriel; Brăiloiu Ion; Cîrstea Mihai 
Mădălin (2); Roşoiu Maria; Mogoşi Nicolae Gabriel; 
Baldovin Dumitru (2); Ciocioi Maria; Priescu Lilica 
Teodora; Stamatoiu Gheorghe; Busuioc Ion; Ostro-
veanu Toma; Bălăşoiu Ion Claudiu; Popescu Ion şi 
Toader Ion.

Majoritatea cererilor depuse vizează domeniul 
agricol, solicitându-se copii de pe: titluri de propri-
etate, adeverinţe de proprietate şi procese verbale 
de punere în posesie, cereri pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate, registrele agricole ale ani-
lor 1959-1963, procese verbale ale şedinţei Comisi-
ei Locale de Fond Funciar Băleşti, hotărâri ale Comi-
siei Judeţene însoţite de anexe, cereri de înscriere în 
C.A.P., schiţele terenurilor, planuri parcelare, decla-
raţii de la vecini de recunoaştere a limitelor propri-
etăţii, propunerile Comisiei Locale Băleşti înaintate 
Comisiei Judeţene. S-au mai solicitat copii de pe: 
certificate de moştenitor; acțiuni depuse la instanță; 
certificate fiscale; petiții; sesizări; autorizații de con-
struire; certificate de urbanism; bilanț contabil; etc.

Cererile depuse au fost rezolvate în termen legal, 
eliberându-se copiile solicitate chiar şi în aceeaşi zi 
în care s-a făcut solicitarea (la majoritatea dintre 

ele). Au existat şi cereri la care actele solicitate erau 
inexistente sau parţial inexistente (8) dar şi acestea 
au primit răspuns în termenul prevăzut de lege.

Numărul de solicitări rezolvate favorabil a fost 
de 113 iar diferenţa până la 121 o reprezintă numă-
rul solicitărilor în care informaţiile erau  inexistente  
sau parţial inexistente. În anul 2018 nu s-a înregis-
trat nicio reclamație administrativă. 

Pentru serviciile de copiere (xerox) a documen-
telor solicitate pe tot parcursul anului 2018 s-a în-
casat întreaga sumă de bani (218,5 lei) de către per-
soana responsabilă cu aparatul xerox. 

În anul 2018, instituţia a asigurat, pe loc, cetă-
ţenilor comunei Băleşti, foarte multe informaţii de 
interes public solicitate verbal, programul fiind ace-
laşi cu al instituţiei iar numărul anual estimativ de 
vizitatori ai punctului de informare-documentare a 
fost de 2000.

Asigurarea accesului liber la informaţiile de 
interes public a avut în vedere şi faptul că Legea 
nr.544/2001 exceptează de la acest acces următoa-
rele informaţii:

a) informaţiile din domeniul apărării naţiona-
le, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din 
categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
 b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, 
precum şi cele care privesc interesele economice şi 
politice ale României, dacă fac parte din categoria 
informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau 
financiare, dacă publicitatea acestora aduce atinge-

re dreptului de proprietate intelectuală ori industri-
ală, precum şi principiului concurentei loiale, potri-
vit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, po-
trivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul an-
chetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 
rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale 
ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, să-
nătatea unei persoane în urma anchetei efectuate 
sau în curs de desfăşurare;

f ) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă 
publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui 
proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia 
dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază mă-
surile de protecţie a tinerilor.

După cum se poate observa din monitorizarea 
solicitărilor în baza Legii nr.544/2001 cererile provin 
în majoritate din partea persoanelor fizice ceea ce 
conduce la ideea că cetăţenii îşi cunosc drepturile şi 
uzează de acestea. 

În concluzie, apreciez că şi în anul 2018, s-a asi-
gurat accesul cetăţenilor la informaţiile de interes 
public, în conformitate cu prevederile legii şi ale 
normelor metodologice şi vă garantăm că şi în con-
tinuare, vom asigura accesul liber şi neîngrădit al 
persoanelor la informaţiile de interes public, acesta 
fiind unul dintre  principiile fundamentale al relaţii-
lor dintre persoane şi autorităţile publice.

RAPORT  DE  ACTIVITATE
privind liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de  interes public pe anul 2018

Oficiul Fitosanitar Gorj ne-a transmis buletinul 
de avertizare nr.3/18.02.2019, întocmit de către 
ing. Ungureanu Constantina prin care ne informa 
că, condițiile climatice din ultimile zile cât și cele 
de microclimate din spațiile protejate (sere, solaria) 
pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor: făinare 
(Uromyces spp.), putregaiul cenușiu (Botrytiss spp.) 
și dăunătorilor: păduchii verzi (Macrosiphum rosae), 
păianjenul roșu (Tetranychus urticae), musculița 
alba de seră (Trialeurodes vaporariorum) care pot 
cauza pierderi importante la următoarele specii de 
plante ornamentale:

FLORI LA GHIVECE (PRIMULE, MUȘCATE, BEGONIA, LA-
LELE, TRANDAFIRI, CRIZANTEME)

Pentru prevenire și combatere se recomandă 
executarea tratamentului fitosanitar în spații prote-
jate numai când s-au îndeplinit următoarele condiții:

prezența dăunătorilor și infecție primară la boli.
Folosiți unul din amestecurile de produse de 

protecția plantelor de mai jos 
recomandate în codexul PEST-EXPERT, omologa-

te pentru agenții de dăunare enumerați mai sus:
MIRAGE 45 EC = 1 l/ha (0,1 %) + mospilan 20 SP 

(GAZELLE) = 0,0125 sau
CUPROFIX ULTRA = 2,5 – 4 kg/ha + POLECI (DECA 

2,5 EC) = 50 ml/hl apă (0,05 %) sau
DITHANE M 45 = 0,20 % + MAVRIK 2F = 0,04 % 

(0,4 l la 1000 l apă) sau
RITUAL = 40-60 ml/hl apă + NOVADIM PROGRESS 

(SINORATEX 400 EC) = 0,6 l/ha sau
OMIX (EDEGAL) = 10 ML/MP + SANMITE 10SC = 

1,4 l/ha.
Perioada optima de tratament: imediat.
Tratamentele II, III, IV se vor repeat în funcție de 

evoluția bolilor și dăunătorilor la interval de 8-10 zile. 
Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor 
omologate ce se regăsesc în codexul PEST-EXPERT și 

BULETIN DE AVERTIZARE ”A preveni este mai simplu decât a vindeca”

Data
efectuării
tratam.
(ziua,
Luna,
Anul)

Cultura
şi

locul
unde
este
situat

terenul

Tim
pu

l a
pli

că
rii

Tratamentul efectuat
Nume,

Prenume
pers.

responsa bile de 
efect, tratament. 

Semnătură

Data
inceperii
Recoltării
produsului

agricol

Nr. si Data
Documen

tului
prin care
s-a dat in
consum

populaţiei

Agentul
de

daunare:
Boli/

Dăunători/
buruieni

Denu 
mirea
Ppp

folosit

Doza
Omo logata

/doza
folo sita

Su pra faţa
(ha)

Cantit.
Utili zate
(kg,L)

cu acțiune similar pentru agenții de dăunare avertizați.
Referințe: htpp://www.madr.ro/ro/fitosanitar: html-

htpps:  //aloe..anfdf.ro, 
apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLĂ-guest 

și dați căutare în PEST-EXPERT. Folosiţi echipament de 
protecţie (halat, ochelari, mănuşi) la mânuirea 

produselor de protecţia plantelor. Citiți cu atenție 
prospectele produselor de protecția plantelor înainte 
de utilizare.

Luați măsuri pentru protecția mediului, a animale-
lor, 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 
practice de utilizare și depozitare a ppp., elabora-
te de Autoritatea Națională Fitosanitară. Referințe: 
http://www.madr.ro/norme - de - eco-conditionali-
tate-in-domeniul- fitosaniar.html.” 

Să păstraţi o perioadă de cel puţin 3 ani docu-
mentele de evidenţă contabilă a ppp. depozitate şi 
utilizate în exploataţie.

Pentru protecţia familiilor de albine împotriva 
intoxicaţiilor cu ppp, respectaţi măsurile prevăzu-
te prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 
68/1992 al M.Mediului, nr.l5b/3404/1991 al De-
partamentului pentru Administraţie Locală, nr. 
1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din 
România, Legea nr.383/2013 a apiculturii completa-
te cu Protocolul de colaborare nr.3242/F/21.10.2016 
încheiat între Autoritatea Naţională Fitosanitară şi 
Federaţia Asociaţiilor Apicole din România, privind 
implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei fa-
miliilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu ppp.

 Atenţionare! Fiecare utilizator de ppp (per-
soane fizice sau juridice) trebuie să deţină registrul 
privind evidenţa tratamentelor fitosanitare după ur-
mătorul model

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

gistrului. La spatele registrului (pe ultima pagină) se 

menţionează câte pagini conţine registrul, purtând 
semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau ad-
ministratorului societăţii.  ref. Liliana-Victoriţa Bălănescu
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Sărbătorim la 8 Martie ziua internațională a femeilor și 
această sublime sărbătoare ne face să analizăm dintr-un 
unghi favorabil pe partenerele noastre de viață, pe fiicele, 
mamele și bunicile noastre.

Subliniem cu sinceritate că ele ne 
înfrumusețează viața tocmai pentru că-s 
frumoase, se îmbracă frumos, îngrijesc și iu-
besc florile. Deci, promovează frumosul prin 
tot ce fac. Orice bărbat e tulburat și aproape 
blocat când se află în situația de a admira 
mișcările grațioase și corpul perfect, sculp-
tat de natură, al unui top model. Cu riscul de 
a fi catalogați naționaliști vom rosti adevă-
rul că româncele noastre sunt (printer) cele 
mai frumoase femei din lume.

Femeile, pe lângă că-s frumoase, sunt 
și foarte importante pentru că ele sunt, în 
principal, responsabile de perpetuarea spe-
cie umane.

După consumarea actului de iubire, 
unde bărbatul are o ”mica contribuție” ur-
mează ca femeia să-și ducă la bun sfârșit 
sarcina în termenul de nouă luni fixat de 
natură. Nu e ușor deloc, ca să nu mai vor-
bim de suferințele de la naștere care se 
află la limita superioară a rezistenței ființei 
umane, suferințe pe care bărbații n-au cum 
să le știe.

Nici, în continuare, nu e prea ușor pen-
tru că proaspăta mămică trebuie să hrănească și să îngri-
jească bebelușul cu așa de multă grijă încât acesta să aibă 
un start perfect în viață. Se poate spune că sănătatea fizică 
și morală a societății e asigurată, în bună parte, de doam-
nele noastre.

Desigur că și satisfacțiile sunt pe măsură când trăiește 
minunea (alături de soț) de a a admira propriiile lor trăsă-
turi fizice și temperamentale aflătoare la urmașul care este 
carne din carnea lor și sânge din sângele lor.

 Ce ne-am face noi fără micul dejun și cafeaua 
servite pe masa dimineața, fără cele două feluri de mân-
care servite la prânz, fără balsamul lenjeriei de pat și a 
cămășilor spălate, fără hainele călcate pe care le îmbră-
căm când plecăm plecăm la service!? Fiind fapte cotidiene 

s-ar putea ca unora să li se pară banale, dare le sunt foarte 
importante.

Că femeile sunt și puternice și capabile au dovedit-o 
Nadia Comăneci, Simona Halep, Anca Aslan și multe altele.

De ce nu există și o zi a bărbatului? Tocmai 
de aceea …

Din păcate sunt și cazuri când femeile nu 
sunt appreciate la valoarea lor și au mult de 
suferit dar acest subiect nu-l putem dezvolta 
în momente de sărbătoare. Ne mărginim la a 
regret profund aceste situații și a protesta cu 
vigoare.

Așadar, vă sărutăm mâinile doamenlor 
și domnișoarelor și vă mulțumim pentru că 
existați și pentru că ne faceți viața frumoasă.

Dați-ne voie să vă comparăm cu zilele stră-
lucitoare de primăvară și cu florile frumoase din 
grădină.

Dați-ne voie să vă oferim (imaginar) un 
mare buchet de flori aranjat ikebana și să vă 
urăm să rămâneți mereu tinere și frumoase.

 Dați-ne voie să vă admirăm și să vă iu-
bim pentru că numai astfel ne putem adduce 
aminte de toate lucrurile frumoase de pe pă-
mânt.

Noi vă iubim seara și dimineața
Vă iubim cum iubești viața
Vă iubim și suntem beți de iubire
Vă iubim în știre și în neștire

Dar mai mult și mai tare iubim pe UNA
În fiecare zi și întotdeauna.
Transmitem aceste sincere gânduri și urări doamnelor 

din Bălești, celor de pretutindeni și în veci tuturor.
Semnat:  BĂRBAȚII

Sarut mâna, doamna!ˇ ˇ

La data de 24 februarie, românii sărbătoresc Drago-
betele. Ziua lui Dragobete, zeul tinereții, al veseliei și al 
iubirii are origini stravechi.

Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci și 
transformat ulterior într-un protector al tinerilor și patron 
al iubirii. Dragobete (numit și “Cap de primăvară”, “Năval-
nicul” sau “Logodnicul Păsărilor”) este fiul babei Dochia. 
Dragobete a rămas până în ziua de astăzi ca simbolul su-
prem al dragostei autohtone.

“Dragobetele saruta fetele”
În vremuri de demult, în această zi de mare sărbătoare, 

tinerii îmbrăcați în straie frumoase, cuvincioase obișnuiau 
să se strangă în păduri și să culeagăă în buchetele cele 
dintâi flori ale primăverii.

La ceasul prânzului, fetele porneau în fugă către sat, 
iar băieții le fugăreau, încercând să le prindă și să le dea 
un sărutat. Dacă baiatul îi era drag fetei, aceasta se lăsa 
prinsă, ulterior având loc și sărutul considerat echivalent 
al logodnei și al începutului iubirii între cei doi. Înspre 
seară, logodna urma să fie anunțată comunității satului și 
membrilor familiei.

Cei care participau la sărbătoare, respectând tradiția, 
erau considerați a fi binecuvântați în acel an. Ei vor avea 
parte de belșug, fiind feriți în schimb de boli și febră. 
Conform anumitor superstiții din bătrâni, cei care nu 
sărbătoreau această zi erau pedepsiți să nu poată iubi în 
acel an. Acest obicei a dat naștere celebrei strigături sau 
amenințări glumețe “Dragobetele sărută fetele!”.

Dacă vremea era mohorată în această zi, dacă era foar-
te frig, ploua sau ningea, tinerii se strângeau într-o casă 
“să facă de Dragobete”, să petreacă, să lege prietenii, să se 
țină de jocuri și ghidușii.

În anumite zone, fetele tinere obișnuiau să arunce 
acuzatii pentru farmecele de urâciune făcute împotriva 
rivalelor în iubire. De asemenea, tinerii flăcăi își crestau 
ușor brațul în forma unei cruci și își atingeau tăieturile 
rostind jurământul de a rămâne pe viață frați de sânge.

Cu ocazia acestei zile, bătrânii satului acordau o îngriji-
re specială animalelor din ogradă, dar și păsărilor. Bătrânii 

credeau ca în această zi păsările își aleg perechea pe viață 
și se urnesc în construirea cuiburilor.

La sfârsit de iarnă și început de primăvară, Dragobete 
oficia nuntirea păsărilor în cer. Sacrificarea animalelor este 
interzisă în această zi. În anumite zone ale țării, în această 
zi, tinerii își unesc destinele prin logodnă, promițându-și 
credință și iubire.

În vremuri de demult există obiceiul că fetele tinere 

necăsătorite să strângă zăpada rămasă pe alocuri, zăpa-
dă cunoscută drept “zăpada zânelor”. Apa rezultată prin 
topire era considerată ca având proprietăți magice în 
iubire și în descântecele de iubire, dar și în ritualurile de 
înfrumusețare. Se credea că această zăpadă s-a născut din 
surâsul zânelor.      

Fetele își clăteau chipul cu această apă pentru a deve-
ni la fel de frumoase și atrăgătoare ca și zânele. În aceas-
tă zi, fetele trebuie să se întâlnească cu persoane de sex 
masculin. Altfel nu vor avea deloc parte de iubire de-a 
lungul întregului an… Totodata, în sate se credea că fe-
tele care ating un bărbat dintr-un sat învecinat vor fi dră-
găstoase tot timpul anului. Este obligatoriu ca în această 
zi bărbații să se afle în relații cordiale cu persoanele de sex 
feminin. Bărbații nu au voie să necajească femeile și nici 
să se angajeze în gâlcevi căci astfel îi așteptă o primăvară 
cu ghinion și un an deloc prielnic. Atât băieții, cât și fetele 
au datoria de a se veseli în aceasta zi pentru a avea parte 
de iubire întreg anul. Dacă vor ca iubirea să rămână vie 
de-a lungul întregului an, tinerii care formează un cuplu 
trebuie să se sărute în această zi.

Lucrările câmpului, țesutul, cusutul, treburile grele 
ale gospodăriei nu sunt permise în această zi. În schimb, 
curățenia este permisă, fiind considerată aducătoare de 
spor și prospețime.

Nu ai voie să plângi în ziua de Dragobete. Se spune ca 
lacrimile care curg în această zi sunt aducătoare de neca-
zuri și supărări în lunile care vor urma.

Fetele tinere, curioase să își afle ursitul, își pun busuioc 
sfințit sub pernă, având credința ca Dragobetele le va aju-
ta să găsească iubirea adevărată.

  BIBLIOTECAR, Ana-Corina Popescu

Dragobete, traditii și obiceiuri


