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Cel mai mare Parc fotovoltaic din ţară

Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti- 120 de ani de existenţă
Singurul spital orăşenesc din ţară care are statutul de unitate medicală de urgenţă, fiind la acelaşi nivel cu Spitalul Judeţean Târgu-Jiu, a împlinit 120 
de ani de existenţă. Aniversarea a fost marcată pe 20 octombrie, în prezenţa Mit-
ropolitului Olteniei, autorităţilor locale şi judeţene, Prefectul judeţului Gorj, Claudiu 
Teodorescu, Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Gorj, Călin Alexandru, reprezentant 
al Ministerului Sănătăţii, precum si alţi oameni importanţi de pe scena politică dar şi 
din cea medicală. Manifestările au început cu o slujbă de sfinţire a bisericii clădite în 
curtea interioară a Spitalului Orăşenesc din Târgu-Cărbuneşti, care a fost oficiată de 
Mitropolitul Olteniei, Înalt Preafericitul Părinte Irineu, alături de un sobor de preoţi. 
Toţi cei prezenţi în cadrul acestui eveniment au apreciat calitatea actului medical 
desfăşurat în cadrul spitalului, precum şi modul spectaculos în care a evoluat acest spi-
tal. Astfel trebuie precizat că, de la 18 medici, acum 6 ani, la 78 în prezent; 63 dintre 
aceştia lucrează, iar 15 sunt rezidenţi, asigurându-se astfel şi “schimbul de mâine” al 
specialiştilor. Un alt exemplu al evoluţiei spitalului este acela că, de la 180 de paturi, acum 
6 ani, astăzi s-a ajuns la aproape 400 de paturi. De precizat că în fiecare secţie, regimul 

hotelier, este cam 
de trei stele. În 
fiecare secţie 
există rezerve de 
două sau trei paturi, televizor, grup sanitar, frigider. Un alt aspect demn de luat în 
seamă referitor la evoluţia spitalului este acela că: de la 2 linii de gardă, acum 6 ani, 
s-a ajuns la 9 linii de gardă. Au mai apărut Cardiologia, ATI, Chirugie, Obstretică-
Ginecologie, Balneofizioterapie. Tot în acest sens echipa managerială are în vedere 
înfiinţarea, pe viitor, a câtorva compartimente care nu există în judeţ. Spre exemplu: 
chirurgie plastică, chirurgie toracică şi neurochirurgie.
Echipa managerială a spitalului a mulţumit autorităţii publice locale, reprezentată de  
domnul primar Mihai Mazilu, că a fost alături de spital, la toate eforturile acestuia 
de a-şi atinge ţelul, contribuind atât financiar cu sume de la bugetul local, cât şi cu 
oferirea specialiştilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul spitalului, a unei locuinţe 
în cadrul programului ANL, în viitorul apropiat.

Primăria Târgu Cărbuneşti a inaugurat, lucrările la cel mai mare parc fotovoltaic din ţară, investiţie ce se ridică la 46 milioane de euro.
Lucrările la parcul de panouri fotovoltaice au fost inaugurate în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, dar şi a unor înalte feţe bisericeşti, în frunte 

cu Mitropolitul Olteniei, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, care a susţinut o slujbă 
religioasă. Panourile se vor întinde pe o suprafaţă de peste 50 de hectare, care se află 
pe teritoriul oraşului Târgu-Cărbuneşti, mai precis la Tupşa chiar la graniţa cu lo-
calitatea Jupâneşti. Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Primarul oraşului, Mihai Mazilu 
şi prefectul de Gorj, Claudiu Teodorescu au pus câte un cancioc cu mortar pe prima 
platformă amenajată  unde va fi amplasat un panou fotovoltaic.
Investiţia se ridică la suma de 46 milioane de euro şi este asigurată de un om de afac-
eri gorjean, Vir-
gil Kappes, sta-
bilit de mai mult 
timp în Germa-
nia, împreună cu 
mai mulţi parten-
eri nemţi. Put-
erea de producţie 
a acestui parc de 
panouri solare se 

ridică la 20 de Megawaţi şi va fi cel mai mare parc din ţară care foloseşte razele solare 
pentru producerea de energie electrică. Se estimează că lucrările vor fi finalizate în 
trei luni, investitorii sperând ca până la sfârşitul lunii decembrie să cupleze la reţeaua 
electrică, panourile fotovoltaice. De precizat că această investiţie a putut fi realizată 
în Târgu Cărbuneşti, în special efortului depus de primarul oraşului nostru, de a aduce 
investitorii, şi de a-i convinge să investească aici, fiind singurul care a crezut în acest 
proiect, în ciuda tuturor celor care nu credeau acest lucru realizabil. Avantajele aces-
tei investiţii pentru administraţia locală, sunt reprezentate de concesiunea terenului, înfiinţarea câtorva zeci de locuri de muncă, cam 50 de locuri de 
muncă după spusele investitorilor, impozite pe salarii, clădire şi teren, sume de bani care se varsă la bugetul local.Şi cel mai important aspect este acela 
că un teren care nu avea valoare a devenit acum o sursă de venit la bugetul local.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Septembrie 2012

 HOTĂRÂRE
privind darea in folosinţa gratuita pe o perioada 

de 3 ani a unor spatii Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
          - raportul de specialitate biroului Adminis-
trarea Domeniului Public si Privat;
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;   
          - Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala , republicata, art. 124 : ,, Consili-
ile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă 
gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile 
proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, 
după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, 
care desfăşoară activitate de binefacere sau de utili-
tate publică ori serviciilor publice” ;
          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica  cu modificările si completările ulterioare;
          - Solicitarea cu nr.13953/06.09.2012 din 
partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor 
Vladimirescu” Gorj;
     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
      Art.1.- Se aprobă darea în folosinţă gratuită 
pe o perioada limitata de 3 ani, Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj a 
următoarelor spaţii din sediul nou SPCLEP, oraş 
Tg.Cărbuneşti: -o încăpere in suprafaţa de 19,4 mp 
pentru comandantul structurii situata in subsolul 
clădirii SPCLEP;
              -o încăpere in suprafaţa de 3,9 mp 
pentru păstrarea armamentului si muniţiei situata la 
parterul clădirii SPCLEP;
             -o încăpere in suprafaţa de 46 mp 
pentru echiparea si pregătirea efectivelor de jan-
darmi situata in subsolul clădirii SPCLEP;
             -o încăpere in suprafaţa de 32 mp 
cu destinaţia dispecerat situata la parterul clădirii 
SPCLEP;
            - doua spatii de parcare pentru mijlo-
ace auto de patrulare si intervenţie;
       Art.2.- Predarea-primirea încăperilor 
menţionate se va face in baza unui proces-verbal de 
predare-primire intre părţi.
       Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de 
resort din cadrul primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind  validarea mandatului de consilier local al 

domnului SĂVESCU GRIGORE 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :
       - adresa nr. 2036/26.08.2021 din partea 
ORGANIZAŢIEI  JUDEŢENE GORJ a PDL, 
înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu 
nr. 14.213/10.09.2012;
        - prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulte-
rioare;
      - prevederile Legii nr.393/2004 privind Stat-
utul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare;
       - prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei

 publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
       - procesul verbal întocmit de comisia de validare 
a consiliului local; 
         În temeiul art.31 alin.(5 )şi  art.45 din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei 
hotărâri se validează mandatul de consilier local al 
domnului SĂVESCU GRIGORE,  candidat pe lista 
Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 
iunie 2012.
    Art.2.- Domnul  Săvescu Grigore va fi membru 
în comisia de specialitate a consiliului local pentru 
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriu-
lui şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului şi turism.
    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei 
Prefectului judeţului Gorj, primarului oraşului, şi 
persoanelor interesate.

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
       Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului contabili-
tate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi con-
ducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.  293/2011- privind legea bugetului 
de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice 
locale cu completările şi  modificările ulterioare;
- adresa nr. 1/10593 / 20.08.2012, emisa 
de Consiliul Judeţean Gorj – alocare sume pentru 
drumuri , conform HG 577 / 1997;
- decizia nr. 642 / 30.08.2012- emisa de 
Direcţia Generala a Finanţelor Publice Gorj – privind 
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale;
- decizia nr. 644 din 04.09.2012 – privind 
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor pentru finanţarea 
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaţii lunare;
- decizia nr. 645 /06.09.2012- privind modifi-
carea si repartizarea sumelor defalcate din TVA pen-
tru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor , municipiilor;
- referat nr.14.188 / 10.09.2012 – întocmit de 
Corici Sorin, sef birou Administrarea Domeniului 
Public si Privat;
- referat nr. 13.293 / 27.08.2012, întocmit de 
Ciontescu Constanta – consilier superior in cadrul 
biroului Administrarea Domeniului Public si privat ;
- adresa nr. 550 / 29.08.2012, emisa de 
Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata 
la Primăria Oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 13.400 / 
29.08.2012;
- referat nr. 13.162 / 23.08.2012 , întocmit de 
Dobrota Vasile – sef serviciu Centrul Cultural Tudor 
Arghezi ;

- referat nr. 12.739 / 14.08.2012 – întocmit de 
Luntraru Cristian – delegat la C. S Gilortul , privind 
suplimentarea creditelor aprobate prin HCL nr. 3 / 
2012;
- contul de execuţie la data de   31.08.2012;     

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  Se aprobă rectificarea  bugetului lo-
cal de venituri şi cheltuieli  pe anul 2012, pe 
capitole bugetare, cu suma de + 386,79 mii lei şi 
modificările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi 
buget, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi 
formular cod 11/01).
    Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii pro-
puse a se realiza în anul 2012, conform anexei nr. 2 
(formular cod 14).
    Art. 3. – Se aprobă rectificarea bugetului de veni-
turi si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 
proprii si subvenţii  pe anul 2012 cu suma de  + 
39,71 mii lei  pe capitole bugetare  şi modificările 
de credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget, con-
form anexei nr.3 (formular cod 11/02).
    Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
    Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala 
generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Fi-
nanciar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de 
Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Cărbuneşti) vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind  avizarea  documentaţiei  P.U.Z.  „CEN-

TRALA FOTOVOLTAICA 6 MW” Amplasament: 
oraşul Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj 

   Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
          - raportul de specialitate al Serviciului Urban-
ism şi Amenajarea Teritoriului;   
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;   
          - Cererea d-lui Drăgulescu Vasile  repr-
ezentant al SC ENERGO ENERGY  S.R.L 
Tg.Cărbuneşti, în calitate de  administrator, 
înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti sub 
nr. 13.362/28.08.2012;
         - prevederile Ordinului 176/N/2000 al 
M.L.P.A.T – Ghidul privind metodologia de elabo-
rare si conţinutul  cadru al P.U.Z indicativ GH-010-
2000;
        - art.25, alin.1, art. 37 alin.5 si art. 47 din Le-
gea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterio-
are;
 - art.2, alin.2  si art 23 alin (2) si (3) din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
         - art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e şi 
art.121, alin.3 şi 4 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată , actualizată;

HOTĂRĂŞTE
 Art.1.- Se avizează documentaţia PLAN URBAN-
ISTIC ZONAL „CENTRALA FOTOVOLTAICA 6 
MW”,  întocmit de S.C PROREDRUM  S.R.L,  ar-
chitect  Iulian S. Camui, în conformitate cu proiect 
nr.19/2012.  
      Art.2.-  Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
compartimentele de resort din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta 
hotărâre.
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Biroul asistenţă socială vă informează

Părinţii şi emoţiile lor negative
Ce poţi să faci ca părinte pentru a controla furia? 

1. Înţelege că  furia este o emoţie acceptabilă. Nu încerca “să nu te enervezi”- pentru că nu o să reuşeşti! -  ci încearcă să exteriorizezi aceasta 
emoţie şi să o exprimi într-un fel care să nu îi rănească (nici fizic, dar nici emoţional!) pe cei din jur. 
2. Încearcă să recunoşti semnele care te atenţionează că eşti pe cale să ai un acces de furie: te înroşeşti, ai senzaţia că nu mai ai aer, îţi tremură 
mâinile,  nu-ţi găseşti cuvintele, etc. Atunci când simţi că ţi se întâmplă asta într-o discuţie cu copilul , ia neapărat o pauză de la discuţie.
3. Ia decizia de a lua o pauză la începutul accesului, pentru că mai târziu o să  fie  mai greu sau chiar imposibil să o faci şi rişti să pierzi controlul 
raţional asupra comportamentului tău, verbal sau fizic. 
4. Cel mai bine e să părăseşti locul „conflictului” şi să cauţi un loc liniştit. E de preferat să te implici într-o activitate care sa te liniştească : te 
poţi plimba, poţi face sport, poţi face ordine sau curăţenie, important este să oferi posibilitatea eliberării energiei fizice şi psihice care însoţeşte furia. 
Întoarce-te şi reia discuţia numai când simţi ca te-ai liniştit , iar dacă aceasta poate fi amânată, caută un moment cât mai favorabil de a o relua. Astfel 
reduci posibilitatea   izbucnirii unui nou conflict şi creşti şansele unei rezolvări pozitive.
5. Poziţionează-te din când în când în afara situatiei sau aşa cum se mai spune”ieşi din câmpul acţiunii”. Aminteşte-ţi de metafora trenului. Într-
un fel priveşti lucrurile atunci când te afli în tren şi într-un alt fel dacă te afli în exterior şi priveşti trenul de la depărtare. Uneori pentru a evalua corect 
situaţia în care ne aflăm este necesar să o privim cu ochii unui observator extern. Este foarte important să observi care sunt reacţiile  copilului, ceea ce 
spune el dincolo de cuvinte : este supărat, speriat, dezamăgit sau furios? Dar tu?
6. Uneori izbucnirile de furie ale părinţilor sunt expresia unor nemulţumiri legate de noi înşine. Dacă poţi, analizează cu luciditate care sunt 
lucrurile care te nemulţumesc la propria persoană. Furia noastră nu este, de multe ori, nimic altceva decât un semn al frustrării interioare. Ceea ce 
copilul face sau spune este doar un comportament şi un pretext, o supapă de eliberare a furiei noastre.  Reacţia emoţională, de furie sau enervare este 
una personală, decizia de a acţiona într-un fel sau altul ne aparţine. În mod sigur, există persoane care la  acelaşi tip de comportament al copilului ar 
reacţiona într-un mod diferit de al tău sau chiar total opus.
Conştientizarea propriilor emoţii şi asumarea responsabilităţii pentru acestea dovedeşte un grad ridicat de inteligenţă emoţională şi reprezintă un prim 
pas în controlul lor. 
7. Cel mai bun lucru posibil este să te concentrezi asupra soluţiilor şi nu asupra a ceea ce s-a întâmplat deja şi nu mai poate fi schimbat. Astfel 
putem ieşi din cercul vicios creat de ineficienta gestionare a furiei parentale : copilul face greşeli , părintele se enervează. Dacă eviţi ca furia să preia 
controlul şi să îţi consume energia fizică şi psihică de care dispui şi te concentrezi pe găsirea unor soluţii (consiliere psihopedagogică, comunicarea cu 
profesorii, îmbunătăţirea relaţiei cu copilul),  rezultatele vor fi mult mai bune. Poţi extinde acest model  de gândire şi la alte situaţii de relaţionare : cu 
partenerul de cuplu, cu şefii sau subordonaţii tăi.
8.  Nu ezita să recunoşti atunci când situaţia te depăşeşte şi caută sprijin la partenerul de viaţă sau la orice altă persoană în care ai încredere şi 
care, uneori, îţi pot oferi soluţii ingenioase la problemele tale sau, cel puţin , un sfat bun.                                                       Profesor psiholog
                                                                                                                                                                                                       Văduva Elena

Pierdut carnet şomaj pe numele Fota Marin, localitate Bucşana , chitanţa nr. 18380; din 15-10-2012.

Anunţ

LISTA cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

1.BUNURI IMOBILE:
-clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
2.BUNURI MOBILE:
1.mijloace de transport: autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de 
apă, iahturi, autobuze, microbuze;
2.utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
3.utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
4.utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
5.depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

3.TERENURI:
Terenuri                                                         Familii cu 1-3 persoane                                             Familii cu peste 3 persoane
1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară şi de şes
- arabil şi fâneaţă                                                       2,00 ha                                                                    3,00 ha
- forestier                                                                   2,00 ha                                                                    3,00 ha
- vii, livezi, grădini de legume şi flori                              1,00 ha                                                                    1,50 ha
3. Terenuri în zona montană
- forestier                                                                   2,00 ha                                                                   3,00 ha
- vii, livezi                                                                   1,50 ha                                                                   2,00 ha
- păşuni şi fâneţe                                                       4,00 ha                                                                   5,00 ha

4.CATEGORII DE ANIMALE / PĂSĂRI:
1.peste 3 bovine;
2.peste 5 porcine;
3.peste 20 de ovine/caprine;
4.peste 15 familii de albine.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru 
încălzirea locuinţei
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Campionatul Mondial de karate IMAF 2012

Conferinţa finală a proiectului ANSI- Antreprenoriat pentru şomeri

 Elevii Clubului de karate Gilortu Tg.Carbuneşti au obţinut numeroase pre-
mii la Campionatul Mondial de Karate IMAF, campionat care s-a desfaşurat 
în perioada 13-14.10.2012, în localitatea Antwerp din Belgia. În această 
competiţie au participat zeci de cluburi din lume, care şi-au disputat locurile 
de pe podium la Kata si Kumite.
Timp de două zile, alaturi de alţi 600 de sportivi din 25 de ţări, cei 31 de 
sportivi români, cât a numărat delegaţia românească prezentă la acest cam-
pionat mondial, au câştigat o mulţime de premii şi titluri de campioni şi vice-
campioni mondiali. Din delegaţia Clubului de karate Gilortu Tg.Carbunesti, 
toţi cei 6 sportivi de diferite vârste, din care a fost formată, au urcat pe po-

dium. Locuri obţinute de sportivii noştrii sunt:
Nume si Prenume                 Kata          kumite      echipe
1.Bastorin Florin                    III                I                           Tg,Carbuneşti
2.Ilinca Denis                          I                                               Stoina
3.Mazilu Gabriela                   II                                              Tg.Carbuneşti
4.Tulpea Ramona                    II                                III          Stoina
5.Safta Alexandru                   II                                              Stoina
6.Tulpea Remus                      IV                                             Stoina 
Sportivii au fost insoţiţi de sensei Simion Baluta 5 dan, antrenorul Clubului 
si arbitru internaţional, şi încurajati de domnul ing.jr.Mazilu Mihai, primarul 
oraşului Tg.Carbunesti. După această importantă competiţie mondială, în 

calendarul competiţional urmează Cupa Romaniei pe data de 27.10.2012 la Alba Iulia.
Congresul Federaţiei Europene IMAF a aprobat desfaşurarea în anul viitor a Campionatului European IMAF la Alba Iulia pe data de 19-20.10.2013. 

Proiectul ANSI - Antreprenoriat pentru şomeri derulat de Asociaţia Mereu pentru Europa  în perioada 
noiembrie 2010 - octombrie 2012, a avut conferinţa finală în acestă lună.
Scopul acestui proiect a fost acela de a facilita integrarea pe piaţa muncii pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de munca, cu precădere şomeri tineri şi şomeri de lungă durată din judeţele Gorj şi 
Mehedinţi, prin oferirea de servicii integrate, care să conducă la cresterea capacităţii de ocupare prin 
începerea unei activităţi independente sau prin iniţierea unei afaceri.
Pentru înlesnirea accesului la acest proiect a celor vizati, au fost înfiinţate 2 centre locale de consultanţă 
în afaceri, unul în orasul Târgu Cărbuneşti si unul în orasul Strehaia (judetul Mehedinti), în cadrul 
cărora expertii Asociaţiei Mereu pentru Europa au oferit un set complex de servicii: consiliere 
individuală si de grup, organizarea de cursuri, oferirea de consultanţă si furnizarea de servicii pre-
start-up. Cu alte cuvinte acest program a avut mai multe etape:
1. Campanii de promovare a antreprenoriatului
În acest sens au fost derulate 3 campanii de informare si constientizare pentru promovarea culturii 
antreprenoriale.
2. Infiinţarea a doua Centre locale pentru consultanţă în afaceri
Respectiv cele 2 centre din Strehaia si Târgu Cărbuneşti.
3. Informare si consiliere pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de munca sau şomeri
Au fost identificate şi selectate pentru a participa la activitatea de informare şi consiliere 268 de per-
soane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată.
Asociatia Mereu pentru Europa a oferit servicii acreditate de cunoaştere şi consiliere psihopedagogica 
si vocaţionala, cât şi de orientare a carierei, realizate individual sau colectiv.
4. Cursurile acreditate CNFPA – 
Competenţe antreprenoriale

Prin proiectul ANSI, 100 de şomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de munca au 
beneficiat de un curs de formare gratuit în domeniul antreprenoriatului.
5. Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente
La aceasta activitate au participat absolvenţii cursului de competenţe antreprenoriale, 
aceştia beneficiind de:
-informaţii relevante pentru cunoaşterea pieţei: legislaţie, studii, etc
-acces la resurse umane şi capital: informaţii privind sistemul educaţional, calificari, 
formare profesională şi furnizarea de informaţii relevante privind principalele surse de 
finanţare pentru mediul de afaceri, pentru diferite stadii de dezvoltare a intreprinderilor.
6. Sesiuni de realizare a planurilor de afaceri, consiliere şi tutoriat pre-startup
Astfel rezultatele obţinute în urma derulării acestui program: 81 de persoane deţin 
abilitaţi şi competenţe antreprenoriale de bază sau o minimă experienţă pentru iniţierea 
unei activităţi independete, 14 persoane au demarat o activitate independentă.


