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  PRIMAR,                                                                                  
Ing. Aristică Paicu

Consiliul Local 
al comunei Bălești, 
întrunit în ședință 
publică de îndată la 
data de 20.04.2018, 
a adoptat Hotărâ-
rea nr.46 prin care 
a aprobat imple-
mentarea proiectu-
lui ”Înființare bază 
sportivă în satul 
Tălpășești, comu-
na Bălești, județul 
Gorj”.

Cheltuielile afe-
rente proiectului se 
prevăd în bugetul 
local pentru peri-
oada de realizare a 
investiției, în cazul 
obținerii finanțării 
prin Programul 
Național de Dez-

voltare Rurală – P.N.D.R. – axa LEADER – Măsura 7.4 GAL Cheile So-
hodolului.

Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției 
”Înființare bază sportivă în satul Tălpășești, comuna Bălești, județul 
Gorj”:

Slaba dezvoltare a infrastructurii fizice este una din cauzele care 
limitează dezvoltarea serviciilor de bază (facilități de îngrijire a copi-
ilor, a bătrânilor, servicii culturale, recreaționale, etc.). Serviciile so-
ciale, culturale, educaționale constituie un ansamblu care nu poate 
funcționa disparat dacă se dorește îmbunătățirea condițiilor de viață 
a locuitorilor din comuna noastră și implicit a teritoriului GAL Chei-
le Sohodolului. Activitatea sportivă este activitate fizică și recreativă 
desfășurată individual, în grup, sau pe echipe, menită să întărească 
condiția fizică a participanților sau practicată în scop recreativ.

Comuna Bălești, prin reprezentantul legal al acesteia, în persoa-
na domnului primar Ungureanu Mădălin Ion, s-a orientat asupra 
înființării unei baze sportive, deoarece, suntem într-o epocă în care 
un complex sportiv poate să atragă, altfel decât înainte amatorii 
de sport, copii, sportivii de performanță. Acum este o problemă să 
atragi oamenii spre sport. Și pentru cei cu posibilități, o bază sporti-
vă, îngrijită, atractivă, frumoasă, e o competiție față de mall-uri. Când 
te duci la mall nu găsești un loc liber liber în parcare. Toată lumea este 
înnebunită după mall-uri. Și nu în totalitate este vina celor ce merg 
acolo. Este vina societății, a mediului care nu oferă alternativă.

Considerăm că dacă am crea o bază sportivă atractivă, unde oa-
menii să-și petreacă timpul liber într-un mod sănătos, practicând di-
verse sporturi în aer liber în loc să meargă în cafenele și mall-uri, am 
deveni mai utili comunității contribuind la creșterea unei generații 

În ședința ordinară publică din data 
de 27.04.2018, Consiliul Local al comu-
nei Bălești a adoptat Hotărârea nr.53 
prin care a aprobat alocarea sumei de 
1.000 lei din bugetul local al comunei 
Bălești pentru organizarea competiției 
sportive ”Bălești Open 2018”.

Competiția sportivă se va desfășura 
în perioada 18-20 mai 2018 și reprezintă 

primul turneu de tenis organizat 
la nivelul comunei Bălești. Locul de 
desfășurare al acestei competiții este 
baza sportivă cu teren sintetic din satul 
Ceauru, locație ce se află în imediata ve-
cinătate a stadionului echipei locale de 
fotbal C.S. INTERNAȚIONAL Bălești.

Tenisul este un sport de excepție 
atât la nivel de performanță cât și atunci 
când îl practicăm ca hobby cu prietenii 
sau familia, tenisul implică un mod săna-
tos, chiar frumos, de viaţă. Este un sport 
care îţi dezvoltă agilitatea, viteza, rezis-
tenţa, spiritul de competiţie, fair-play-ul. 
Este activitate ideală prin care tinerii îşi 
fac prieteni noi, îşi dezvoltă aptitudini-
le sociale şi interpersonale, învaţă cum 
să rezolve singuri probleme, cum să fie 
responsabili şi să înveţe din greşelile lor, 
cum să înveţe să piardă sau/şi să câştige, 
cum să se bucure de o victorie, sau să 

treacă cu capul sus printr-o înfrangere. 
Dar, mai mult decât orice, tinerii (și nu 
doar ei) vor avea oportunitatea de a se 
simţi bine printre mingi, rachete, şi mulţi 
prieteni de aceeaşi vârstă cu ei. 

Scopul acestei competiţii este să 
promoveze sportul în rândul tinerilor şi 

poate trage un sem-
nal de alarmă în rân-
dul părinţilor. Cre-
dem că prin astfel 
de competiţii putem 
contracara tendinţa 
copiilor de a-şi pe-
trece o mare parte 
din timpul liber în 
faţa televizorului 
sau a calculatorului, 
în timp ce sportul şi 
mişcarea în general 

nu mai reprezintă o prioritate pentru ei.
Spre deosebire de alte abordări, 

această competiţie aduce un plus la ca-
pitolul 

distracţie pe teren, însă nu o face în 
detrimentul elementelor care compun 
jocul de tenis, astfel încât caracterul re-
alistic se păstrează, inclusiv în ceea ce 
priveşte ideea de competiţie şi meciurile 
în sine.

Cu toate că tenisul adevărat înseam-
nă competiţie, scopul acestei competiţii 

nu este, însă, acela de a încorona 
campioni sau a stabili ierarhii, ci de a-i 
ajuta pe tineri să deprindă strategia şi 
tactica jocului. Concret, cu cât vor dispu-
ta mai multe meciuri, cu atât vor ajunge 
să cunoască mai multe despre tenis.

Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți la 
această frumoasă competiție!

  Secretarul comunei Bălești,
  Jr. Constantin-Cristi Baldovin

BĂLEȘTI OPEN 2018

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

 ' Continuare în pag a II-a
  Citiți în pag.VII - VIII
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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:

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 pet imp 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 
populației, plantațiile agricole, fondului 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;

-	 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 pet imp 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 focarele.

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 respect 

regulile și măsurile de apărare 
împotriva incendiilor specific 
utilizării focului deschis pentru 
arderea miriștilor, vegetației uscate 
și resturilor vegetale, cetățenii 
riscă primirea unor sancțiuni 
contravenționale care uneori nu 
sunt foarte mici. Astfel,pentru 
neluarea măsurilor pentru stingerea 
jarului rezultat în urma arderilor 
miriștilor, amenda contravențională 
este în cuantum de la 100 la 500 
lei. 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.

  Șef Serviciul pentru Situații de Urgență,
  Insp. Dumitru Năstăsoiu

de tineri sănătoși. Astfel, vom veni în sprijinul 
părinților din cadrul comunei, care nu știu unde 
să-și ducă copii pentru a se dezvolta în mod plăcut 
și armonios, îndemnându-i să participe la diverse 
competiții ce se vor organiza la nivel de comună. 
În plus, vom putea elimina diferențele între rural și 
urban contribuind astfel la stoparea migrării de la 
sat la oraș.

Identificându-se posibilitatea de accesare a fon-
durilor europene nerambursabile pentru dezvolta-
rea sectorului sanitar, social, cultural și educațional, 
pentru accesul la informație al tuturor locuitorilor, 
am propus înființarea unei baze sportive în satul 
Tălpășești, comuna Bălești, județul Gorj, accesând 
măsura 7.4 lansată de GAL Cheile Sohodolului, în a 
cărui teritoriu se regăsește și comuna Bălești.  

Sprijinul acordat prin măsura 7.4, prin investițiile 
în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 
locale de bază destinate populației rurale, inclusiv 
a celor de agrement și culturale și a infrastructu-

rii aferente, va contribui la 
îmbunătățirea condițiilor 
de trai pentru populația 
rurală și la stoparea feno-
menului de depopulare din 
mediul rural prin reducerea 
decalajelor rural-urban.

Măsura contribuie la 
prioritățile prevăzute la 
art.5, Reg.1305/2013 P6: 
Promovarea incluziunii so-
ciale, a reducerii sărăciei și 
a dezvoltării economice în 
zonele rurale, domeniul de 
intervenție DI 6B – Încura-
jarea dezvoltării locale în 
zonele rurale.

Având în vedere că nu există un loc adecvat 
pentru practicarea sporturilor decât în curtea 
școlii, înființarea unei baze sportive reprezintă o 

oportunitate pentru locuitorii tineri ai comunei, 
rezolvând problema cu care se confruntă comuna 
referitor la desfășurarea activităților sportive loca-
le, pentru a se putea creea condiții conform stan-
dardelor europene.

INCENDIILE LA VEGETAȚIA USCATĂ

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN SATUL TĂLPĂȘEȘTI
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S-a simplificat documentația prin care fermierii 
fac dovada utilizării terenului în 

sensul în care se solicita doar adeverința emisă 
de unitatea administrativ teritorială pe raza căreia 
sunt situate terenurile, 
conform înscrisurilor din 
registrul agricol, aferente 
anului curent de cerere; 

Fermierii au obligația 
să rezolve litigiul de su-
pradeclarare în 30 de zile 
calendaristice 

de la notificarea APIA 
în caz contrar suprafaţa 
de teren supradeclarată 
nu este eligibilă la plată 
în anul curent de cerere, 
pentru niciunul dintre 
fermieri, cu excepţia ca-
zurilor în care litigiul este 
soluţionat în instanţă ju-
decătorească; 

3. A fost redefinită noțiunea de “pârloagă”, care 
înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, 
întreținut în bune condiții agricole şi de mediu, pe 
care se efectuează activitatea minimă. Perioada în 
care terenul este lăsat în pârloagă este de minim 6 
luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie-
septembrie; 

4. A fost, de asemenea, redefinită noțiunea de 
“teren în pregătire pentru culturi permanente” care 
înseamnă teren pe care urmează să se înființeze cul-
turi permanente și pe care se desfășoară activitate 
Agricola minimă. Regimul de teren în pregătire pen-
tru culturi permanente poate fi menținut pe o peri-
oadă de maximum 3 ani, care începe cu anul primei 
declarări a acestuia pentru schema de plată unică pe 
suprafață; 

5. Incepand cu campania 2018, fermierii nu mai 
pot accesa pachete din Masura 214, apartinând 

PNDR 2007-2013; 
6.  Pe zonele declarate de către fermieri ca zone 

de interes ecologic cultivate cu culturi fixatoare de 
azot sau cu strat vegetal, se interzice utilizarea pro-

duselor pentru protecția plantelor; 
7. În cazul solicitării sprijinului cuplat în cazul 

legumelor din sere și solare, suprafaţa minimă a 
exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a 
parcelei este de 0,03 ha; 

8. Orice fermier care solicită sprijin financiar afe-
rent schemelor de plăţi directe şi măsurilor de sprijin 
trebuie să respecte normele privind ecocondiţiona-
litatea pe întreaga exploataţie agricolă şi pe tot par-
cursul anului calendaristic în cauză; 

9. In cazul Asociațiilor crescătorilor de animale 
înființate în temeiul OUG 26/2000 care au concesi-
onat teren de la UAT sau ADS si nu si-au schimbat 
forma de organizare conform OUG 34/2015, benefi-
ciarii plăților vor fi membrii acestora; 

10. Fermierii au obligația să identifice și localize-
ze parcele agricole în cadrul blocului fizic în aplicația 
electonică GIS pusă la dispoziție de către APIA, fără a 

se suprapune peste parcelele declarate de alți fermi-
eri și să nu depășească limita blocului fizic Fermierii 
care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 
0,1 ha, nesolicitate la plată, au posibilitatea să nu le 

declare cu condiția ca respectivele 
parcele să nu depășească un hectar; 

11. Rezultatele verificărilor preli-
minare încrucişate realizate de APIA 
se notifică în 26 de zile calendaristi-
ce de la data limită de depunere a 
cererii unice de plată, iar în termen 
de maxim 35 de zile calendaristice, 
fermierul poate modifica cererea 
unică de plată în aplicaţia IPA Onli-
ne, fără penalități; 

12. Dreptul la primă, obţinut în 
anii anteriori, pentru schema ANTZ 
7 si ANTZ 8, poate fi cedat în aceeaşi 
exploataţie cu cod ANSVSA, în urma 
schimbării formei de organizare sau 
între soţi, cu condiţia respectării cu-
mulative a condiţiilor de eligibilita-

te; 
13. Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pen-

tru ANTZ 8, poate fi cedat, pe baza unei declaraţii 
notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, în-
fiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost 
stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a 
animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respec-
tării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru 
exploata- ţiile nou-înfiinţate. 

14. Începând cu anul 2018, a fost eliminată con-
diţia de eligibilitate conform căreia beneficiarii, Pa-
chetului 8, din Masura 10, trebuie să fie utilizatorii 
unor suprafeţe agricole pe care să asigure o densi-
tate minimă a şeptelului. Fermierii pot solicita plata 
aferentă acestui pachet fără solicitarea pentru sec-
torul vegetal. 

  ȘEF SERVICIUL AGRICULTURĂ,
  ec. Pompilia Spineanu

PRINCIPALELE NOUTĂȚI LEGISLATIVE ȘI PROCEDURALE, ÎN 
ACCESAREA PLĂȚILOR, ÎN CAMPANIA 2018

ASIGURAREA ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale 

(PAID) este o societate 
comercială de asigurare-reasigurare, cu ca-

pital privat, formată prin asocierea societăților 
de asigurare pentru încheierea de asigurări 
obligatorii de locuință, în conformitate cu pre-
vederile Legii nr.260/2008. 

Activitatea principală a PAID cuprinde emi-
terea, negocierea și încheierea de polițe 

de asigurare obligatorie pentru locuințe îm-
potriva riscului de cutremur, alunecări de te-
ren și inundații, aflându-se sub supravegherea 
Autorității de Supraveghere Financiară. De 
asemenea, compania realizează încasarea de 
prime și decontează asigurătorilor cheltuielile 
efectuate cu activitatea de constatare și evalu-
are a prejudiciilor rezultate în urma producerii 
riscurilor asigurate obligatoriu, modalitatea de 
repartizare a acestora și determinarea plafonului ma-
xim pentru asigurarea obligatorie fiind stabilite prin 
normele Autorității de Supraveghere Financiară.

 PAID România a simplificat procesul de des-

păgubire în cazul daunelor produse de cutremure. Re-
cent, PAID România a încheiat un acord de colaborare 

cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Fizică a 
Pământului (INCDFP), cu scopul de a veni în întâmpina-
rea nevoilor asiguraților săi. Prin urmare, în cazul în care 
aceștia au înregistrat daune ale locuinței ca urmare a 

unui cutremur, nu vor mai trebui să solicite personal de 
la INCDFP documentul de confirmare a evenimentului 

ce trebuie inclus în dosarul de daună. Conform le-
gii, asiguratul era obligat să solicite în scris, de la 
INCDFP, o adresă în care reprezentanții instituției 
menționau intensitatea macroseismică resimțită 
în localitatea în care este amplasat imobilul asigu-
rat. Acest document trebuia inclus în dosarul de 
daună transmis către PAID România.

„Urmarim în permanență să venim în spri-
jinul asiguraților, iar simplificarea procedurilor 
pe care aceștia trebuie să le îndeplinească pen-
tru realizarea dosarului de daună reprezintă 
doar unul din pașii pe care îi facem în această 
direcție. Inițierea unei colaborări între PAID și 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului înseamnă un aspect 
birocratic în minus pentru asigurații ale căror 

locuințe au fost afectate de un cutremur”, a declarat 
Nicoleta Radu, Director General, PAID România.  

  Insp. Cristina Găvan
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Conform datelor statistice din anul 1971, 
comuna Bălești era situată în partea de Nord-Vest 
a județului cu o suprafață de 84 kmp și se afla la o 
distanță de 6 km față de orașul Tg. Jiu.

Vatra comunei deținea o suprafață de 314 ha 
repartizată pe sate astfel: satul Bălești-reședința 
comunei-80 ha; satul Ceauru 48 ha; satul Cornești 
20 ha; satul Găvănești 20 ha; satul Rasova 40 ha; 
satul Stolojani 40 ha; satul Tălpășești 30 ha; satul 
Tămășești 30 ha; satul Voinigești 6 ha.

Rețeaua hidrografică a comunei este 
reprezentată prin pârâul Șușița și pârâul Jaleș.

Populația comunei la 1 iulie 1970 era de 6637 
locuitori, numărul bărbaților fiind de 3172 iar al 
femeilor de 3465.

La recensământul populației din 1966, numărul 
locuitorilor comunei era de 6632, repartizarea 
pe sate componente prezentându-se astfel: satul 
Bălești 1397 locuitori; satul Ceauru 1993 locuitori; 
satul Cornești 402 locuitori; satul Găvănești 297 
locuitori; satul Rasova 593 locuitori; satul Stolojani 
493 locuitori; satul Tălpășești 606 locuitori; satul 
Tămășești 743 locuitori; satul Voinigești 108 
locuitori.

În anul 1970, exista un număr de 526 salariați, din 
care 325 salariați aveau domiciliul stabil în comună.

Numărul total al meșteșugarilor din comună era 
de 18 (din aceștia 7 erau meșteșugari 
necooperativizați) repartizați după 
meseria practicată astfel: 6 croitori, 1 
cizmar, 3 tâmplari, 7 zidari, 1 tinichigiu.

Suprafață agricolă era de 6267 ha 
arabil și 1182 ha fond forestier.

Din suprafața agricolă, 3723 ha 
reprezintă suprafața arabilă, 1933 ha 
pășuni și fânețe naturale, 611 ha vii și 
livezi.

Suprafața agricolă amenajată pentru 
irigat este de 581 ha.

În anul 1970, suprafața agricolă și 
arabilă, pe categorii de gospodării, era 
repartizată după cum urmează: 

- total comună: suprafața agricolă 
6267 ha, suprafața arabilă 3723 ha

- unități agricole de stat: suprafața agricolă 1202 
ha, suprafața arabilă 481 ha

- cooperative agricole de producție: suprafața 
agricolă 4253 ha, suprafața arabilă 2561 ha

- gospodării personale ale membrilor CAP: 
suprafața agricolă 624 ha, suprafața arabilă 610 ha

- gospodării agricole individuale: suprafața 
agricolă 188 ha, suprafața arabilă 71 ha

Suprafețele cultivate cu principalele culturi pe 
categorii de gospodării, în anul 1970, se prezentau 
astfel:

Cereale pentru boabe: total 3106 ha din care: 
CAP 2030 ha, gospodării personale ale membrilor 
CAP 574 ha, gospodării agricole individuale 60 ha.

Grâu: total 844 ha din care: CAP 844 ha, 
gospodării personale ale membrilor CAP - ha, 
gospodării agricole individuale - ha.

Porumb: total 2149 ha din care: CAP 1073 ha, 
gospodării personale ale membrilor CAP 574 ha, 
gospodării agricole individuale 60 ha.

Cartofi: total 38 ha din care: CAP 20 ha, gospodării 
personale ale membrilor CAP 18 ha, gospodării 
agricole individuale - ha.

Legume: total 264 ha din care: CAP 246 ha, 
gospodării personale ale membrilor CAP 17 ha, 
gospodării agricole individuale 1 ha.

La recensământul din 4 ianuarie 1971, efectivul 

de animale pe total comună a înregistrat: 2592 
bovine-total, din care 1241 vaci și 187 juninci; 
2070 porcine, din care 222 scroafe de prăsilă peste 
9 luni; 3535 ovine, din care 3051 oi și mioare (din 
total ovine: 1535 ovine cu lână fină și semifină); 
46 caprine; 164 cabaline; 16465 păsări; 271 stupi 
(familii de albine).

La nivelul comunei își desfășurau activitatea 
următoarele unități agricole socialiste: 3 cooperative 
agricole de producție și o fermă I.A.S.

Activitatea desfășurată în anul 1970 de 
cooperativele agricole de producție, era 
caracterizată în principal, de următorii indicatori:

Familii: C.A.P. ”Șușița” Bălești 675; C.A.P. 
”Dumbrăvița” Ceauru 950; C.A.P. ”Cornești” Cornești 
650.

Cooperatori apți de muncă: C.A.P. ”Șușița” 
Bălești 562; C.A.P. ”Dumbrăvița” Ceauru 1136; C.A.P. 
”Cornești” Cornești 852.

Din care – participanți la lucrări: C.A.P. ”Șușița” 
Bălești 470; C.A.P. ”Dumbrăvița” Ceauru 637; C.A.P. 
”Cornești” Cornești 490.

Suprafața agricolă în folosință obștească: C.A.P. 
”Șușița” Bălești 1433 ha; C.A.P. ”Dumbrăvița” Ceauru 
1202 ha; C.A.P. ”Cornești” Cornești 1675 ha.

Proprietatea obștească: C.A.P. ”Șușița” Bălești 
3531 mii lei; C.A.P. ”Dumbrăvița” Ceauru 2850 mii lei; 

C.A.P. ”Cornești” Cornești 2352 mii lei.
Industria din comună cuprinde activitatea 

desfășurată de următoarele unități: sonde 
petroliere în satele Bălești, Ceauru și Tămășești; 
gură de exploatare în satul Bălești; atelier croitorie 
în satul Bălești; atelier cizmărie în satul Bălești; 
atelier tâmplărie în satele Stolojani și Ceauru; atelier 
reparații radio în satul Bălești; secție imprimeuri 
satul Bălești; secție geamuri în satul Cornești; secție 
sifoane în satul Bălești; frizerie în satul Bălești; 3 
mori; 4 cazane de fabricat țuică.

Rețeaua comercială a cooperației de consum 
era formată din următoarele unități: magazine 
alimentare 1; magazine mixte 6; bufete și bodegi 2.

Activitatea de învățământ se desfășoară în 
următoarele unități: 5 grădinițe și 10 școli generale.

În anul școlar 1970/1971, în această rețea de 
școli erau cuprinși: 150 copii în grădinițe și 882 elevi 
în școli generale.

În școlile existente în comună își desfășurau 
activitatea un număr de 31 cadre didactice.

Unitățile culturale care funcționau pe teritoriul 
comunei erau: 3 cămine culturale; 3 cinematografe 
și o bibliotecă publică.

În anul 1970, în comună existau 679 abonamente 
la radio, 83 la televiziune, existau de asemenea 3 
unități P.T.T.R.

Pentru ocrotirea sănătății populației, în comună 
existau: 1 circumscripție medico-sanitară și o 
farmacie.

Aceste unități erau deservite de următoarele 
cadre medico-sanitare: 2 medici, 7 personal mediu-
sanitar, 2 personal elementar sanitar, 1 farmacist.

Fondul de locuințe, la recensământul din anul 
1966 cuprindea un număr total de 2149 locuințe cu 
4865 camere, acestea având o suprafață de 52331 
mp.

Pe sate situația se prezenta astfel:
Satul Bălești: total locuințe 454, numărul 

camerelor 1073, suprafața camerelor 11636 mp.
Satul Ceauru: total locuințe 611, numărul 

camerelor 1345, suprafața camerelor 13204 mp.
Satul Cornești: total locuințe 169, numărul 

camerelor 353, suprafața camerelor 4206 mp.
Satul Găvănești: total locuințe 110, numărul 

camerelor 236, suprafața camerelor 2597 mp.
Satul Rasova: total locuințe 193, numărul 

camerelor 468, suprafața camerelor 5187 mp.
Satul Stolojani: total locuințe 217, numărul 

camerelor 496, suprafața camerelor 5502 mp.
Satul Tălpășești: total locuințe 154, numărul 

camerelor 344, suprafața camerelor 3779 mp.
Satul Tămășești: total locuințe 211, numărul 

camerelor 498, suprafața camerelor 5735 mp.
Satul Voinigești: total locuințe 

30, numărul camerelor 52, suprafața 
camerelor 485 mp.

În perioada 1966-1970 au fost 
construite din fondurile proprii ale 
populației 644 locuințe cu o suprafață 
locuibilă de 20585 mp.

Pentru serviciile prestate populației, 
pe raza comunei existau un număr de 10 
unități cooperatiste format din: 2 ateliere 
croitorie; 1 atelier cizmărie; 2 ateliere 
tâmplărie; 1 atelier reparații radio; 1 secție 
imprimeuri; 1 secție geamuri; 1 secție 
sifoane; 1 frizerie.

Comuna era electrificată parțial.
Pe fiecare sat electrificat, numărul 

gospodăriilor care consumă energie 
electrică față de numărul total al gospodăriilor, 
se prezintă astfel: satul Bălești dispunea de 
360 gospodării electrificate din totalul de 453 
gospodării; satul Ceauru dispunea de 150 gospodării 
electrificate din totalul de 655 gospodării; satul 
Cornești dispunea de 70 gospodării electrificate din 
totalul de 140 gospodării; satul Găvănești dispunea 
de 45 gospodării electrificate din totalul de 105 
gospodării; satul Rasova dispunea de 213 gospodării 
electrificate din totalul de 216 gospodării; satul 
Stolojani dispunea de 70 gospodării electrificate 
din totalul de 309 gospodării; satul Tălpășești 
dispunea de 69 gospodării electrificate din totalul 
de 243 gospodării; satul Tămășești dispunea 
de 81 gospodării electrificate din totalul de 
408 gospodării; satul Voinigești dispunea de 0 
gospodării electrificate din totalul de 29 gospodării.

Ca și perspectivă se preconiza ca în perioada 
1971-1975 să se construiască și să se dea în folosință 
următoarele obiective mai principale: 1 cămin 
cultural cu 400 locuri în satul Bălești; 1 complex 
intercooperatist pentru creșterea vacilor în satul 
Bălești; 1 brutărie în satul Bălești; 1 magazin mixt în 
satul Tămășești; 1 magazin mixt în satul Găvănești; 
1 baie comunală în satul Bălești-Ceauru și 5 km 
trotuare în satul Bălești.

  Jr. Daniel Cismașu

DATE STATISTICE PRIVIND COMUNA BĂLEȘTI 
ÎN ANUL 1971
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Compartimentul Promovarea Sănătății 
din cadrul Direcției de Sănătate Publică 
Gorj ne-a transmis câteva informații ce 
trebuie cunoscute privind bolile ce pot fi 
prevenite prin vaccinare.

RUJEOLA este o boală extreme de 
contagioasă cauzată de un virus care se 
transmite print use și strănut, contact 
direct cu o persoană infectată sau contact 
direct cu secreții infectate ale nasului 
sau gâtului. O persoană infectată poate 
transmite rujeola începând cu patru zile 
înainte de debutul erupției cutanate, până 
la patru zile după apariția acesteia.

Semne și simptome
Primele semne include:
•	 febră mare;
•	 curgerea nasului (rinoree);
•	 tuse;
•	 înroșirea corneii (înroșirea ochilor) 

și lăcrimarea;
•	 mici pete albe care se dezvoltă 

în stadiul initial în cavitatea bucală pe 
mucoasa obrajilor.

După mai multe zile, apare erupția 
cutanată de obicei pe față și pe partea 

superioară a gâtului. Aceasta se extinde 
apoi eventual către mâini și picioare și 
durează cinci-șase zile. Complicațiile cele 
mai grave includ:

•	 orbirea;
•	 encefalita (o infecție care 

provoacă congestionarea creierului);
•	 diaree severă și deshidratarea 

consecutive;
•	 infecții ale urechii;
•	 infecții respiratorii severe, precum 

pneumonia.
În cazurile cele mai grave complicațiile 

rujeolei pot fi fatale. E

epidemiile de rujeolă din Regiunea 
Europeană au provocat asemenea decese.

RUBEOLA este o boală virală care se 
transmite prin contact direct cu o persoană 
infectată, tusea sau strănutul acesteia. 
Boala este cel mai mult contagioasă pe 
durata erupției cutanate, dar deja se poate 
transmite cu 7 zile înainte de erupție. 
Persoanele devenite asimptomatice pot 

totuși transmite rubeola.
Semne și simptome
Infecția cu virus rubeolic poate debuta 

cu febră ușoară timp de 1-2 zile și mărirea 
în dimensiuni a ganglionilor limfatici retro-
auriculari (după urechi) și partea dorsală a 
gâtului (la ceafă), care devin Fermi. Apare 
apoi o erupție pe față care se propagă pe 

restul corpului. Totuși, unele persoane cu 
rubeolă nu au niciun symptom sau semn.

La copii, rubeola este de obicei o 
boală ușoară care durează 1-2 zile și 
deși în cazuri rare pot apărea și problem 
grave. Acestea include infecții cerebrale 
(ale creierului) și sângerării. Rubeola 
este cea mai periculoasă pentru fetușii 
gravidelor infectate: sindromul rubeolei 

congenitale poate provoca avort spontan 
sau malformații congenitale, cardiac de 
exemplu, conducând uneori la surditate și 
dizabilități intelectuale.

OREIONUL se transmite prin tusea, 
strănutul sau saliva persoanei infectate 
cu virusul specific. Oreionul se poate 
transmite înainte de mărirea în dimensiuni 
a ganglionilor limfatici și încă cinci zile 
după aceasta. 

Semne și simptome
Simptomele obișnuite ale oreionului 

include: febra, pierderea poftei de 
mâncare, oboseala, durerile musculare, 

durerile de cap, urmate de umflarea 
ganglionilor limfatici din fața urechilor 
sau de sub maxilare. Unii bolnavi au și 
orhită (inflamarea testiculelor) iar alții sunt 
asimptomatici. 

La cei mai mulți copii oreionul este 
destul de ușor, dar alții poate cauza 
problem grave, de durată. Acestea, include 
meningita (o infecție gravă a membranelor 
ce învelește creierul și măduva spinării) și 
surditatea, în cazuri rare oreionul poate 
devein fatal.

POLIOMIELITA (POLIO)
Poliomielita este cauzată de un virus 

care invadează sistemul nervos. Virusul 
pătrunde în organism prin gură ți se 
multiplică în intestine. Traseul infecției 
este de obicei fecal-oral. Alimentele sau 

Condițiile climatice din ultimele zile 
pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și 
dăunătorilor  care pot cauza pierderi importante la 
culturile de :

 
LEGUME SPAȚII PROTEJATE (TOMATE, 

CASTRAVEȚI, VINETE, ARDEI)
Boli tomate: mana de sol (Phytophora 

parasitica), alternarioza (Alternaria solani), pătarea 
cafenie a frunzelor (Cladosporium fulvum), pătarea 
albă a frunzelor (Septoria lycopersici).

Dăunători: musculița albă de seră 
(Trialeurodes vaporariorum), musculița albă a 
tutunului (Bemisia tabaci), trips (Thrips), păduchele 
solanaceelor (Macrosiphum euphoribiae).

Boli castraveți: mana (Pseudoperonospora 
cubensis), pătarea unghiulară (Pseudomonas 
syringae pv. lachrimans, făinare (Sphaerotheca 
fuliginea).

Dăunători:  musculița albă de seră, păduchele 
verde, thripsul.

Boli vinete: manaPhytophtora sp.), făinare 
(Leveillulla), septorioza, alternarioza.

Dăunători: musculițele albe de seră 
(Trialeurodes și Bemisia t.).

Boli ardei: mana (Leveilulla), pătarea și 
bășicarea frunzelor (Xanhonomas vesicatoria), 
ofilirea ardeiului (Fusarium oxysporum).

Dăunători: musculițele albe de seră, 
păduchele verde al solanaceelor, thripsul.

Pentru prevenire și combatere se recomandă 
executarea tratamentului numai pe parcelele pe 
care s-au realizat următoarele condiții:

Boli – infecție primară
Dăunători – prezența dăunătorilor.
Folosiți unul dintre produsele sau amestecurile 

de mai jos după caz:
-BRAVO 500 SC = 1,5 – 2 l/ha (0,2%) + ACTARA 

25 WG = 0,02% (0,2 kg/ha) sau
-DITHANE NEOTEC 75 WG = 0,20 % + POLECI 

= 30-50 ml/hl apă (0,03%-0,05%) sau (2-2,5 kg/ha)

BULETIN DE AVERTIZARE
,,A preveni este mai simplu decat a vindeca’’

-ORTIVA TOP = 1 l/ha    +   NUPRID 200 SC = 
0,075% (0,75 l/ha) sau 

-MELODY COMPACT 49 WG = 0,2 %  + JUVINAL 
10 EC = 0,05 % sau

-RITUAL = 40-60 ml/hl   +   MAVRIK 2F = 0,05%.
Aplicați alt tratament la 8-10 zile de la cel 

anterior și alternați tot timpul produsele de 
protecția plantelor. Respectați timpul de pauză 
pentru fiecare produs.

Citiți cu atentie prospectele produselor  de 
protectia plantelor  inainte de utilizare .

Se pot utiliza  și alte produse de protecția 
plantelor omologate ce se gasesc 

in  PEST EXPERT cu actiune similara pentru 
agentii de daunare avertizati. Referinte :http://www.
madr.ro/ro /fitosanitar:html-htpps: //aloe.anfdf.
ro, apoi tastati la UTILIZATOR - guest iar la PAROLA 
–guest  si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi 
echipament de protectie (halat, ochelari, manusi) la 
manuirea produselor de protectia plantelor.

Luați măsuri pentru protecția mediului, 
a animalelor, respectati  normele de  lucru cu 
produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate 
și securitate în munca.  Să respecte condițiile de 
depozitare, manipulare si utilizare a produselor de 
protectia plantelor in exploatatiile agricole conform 
„ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare 

a  ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fito-
sanitara, Referinte:http://www.madr.ro/ norme 
–de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.
html.” Să păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani 
documentele de evidența contabilă a ppp. depo-
zitate și utilizate în exploatație. 

Pentru  protecţia familiilor de albine împotriva 
intoxicatiilor cu  ppp, respectaţi  masurile prevăzute 
prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, 
nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 
al Departamentului pentru Administraţie 
Lo cală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului 
Trans  porturilor si nr. 127/1991 al Asociaţiei 
Crescătorilor de Albine din Romănia,Legea 
nr.383/2013 a apiculturii completate cu Pro
to colul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 
încheiat intre M.A.D.RAutoritatea Nationala 
Fitosanitara si Federatia  Asociatiilor Apicole 
din Romania–ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 
privind implementareaAgenţia Naţională Fito-
sanitară și Asociatia Crescătorilor de Albine din 
Romănia, privind implementarea legislaţiei, în 
vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva 
intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare: Fiecare utilizator de ppp 
(persoane fizice sau juridice) trebuie să deţină:

Registrul privind evidenţa tratamentelor 
fitosanitare după următorul model:

 Data 
efectuarii 
tratam.
(ziua,
Luna, 
Anul)

Cultura
Şi locul
unde
este 
situat
terenul

Timpul
aplicarii

Tratamentul efectuat Nume,
Prenume

pers.
responsa-

bile de efect.
tratament.
Semnatura

Data 
inceperii
Recoltarii
produsului 

agricol

Nr. si Data
Documentului 

prin care
s-a dat in 
consum

populaţiei

Agentul
de daunare:
Boli/
Daunatori/
buruieni

Denu-
mirea
Ppp
folosit

Doza 
Omo-
logata
/doza
folo-sita

Su-
pra-
fata
(ha)

Cantit.
Utili-
zate
(kg,l.)

 (Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1) 

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini 
conţine registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

  referent Liliana-Victorița Bălănescu

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A VACCINĂRII
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apa potabilă contaminate, igiena personal precară sau 
sanitația deficient reprezintă adesea sursele de infecție. 
Virusul polio este răspândit de asemenea prin tuse și 
strănut.

Semne și simptome
Simptomele inițiale includ:
•	 febra;
•	 oboseala;
•	 durerile de cap;
•	 vărsăturile;
•	 rigiditatea gâtului și durere la nivelul membrelor;
•	 paralizie.
Poliomielita afectează în principal copiii, dar poate de 

asemenea produce 
paralizie la adolescenți și adulți neimunizați. Paralizia 

totală se poate produce în câteva ore, prin afectarea 
măduvii spinării și/sau a creierului; aceasta poate fi 
ireversibilă. Mușchii respiratori pot fi afectați de paralizie, 
provocând decesul. Nu există un tratament specific 
împotriva poliomielitei.

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B (HIB)
Hib este o bacterie ce poate cauza îmbolnăvire. De 

obicei, bacteria Hib localizată în nasul și gâtul unei persoane 
nu provoacă boala. Dacă însă bacteria se răspândește în 
plămâni sau în sânge, persoana se poate îmbolnăvi. Hib se 
răspândește print use sau strănut. 

Semne și simptome
Simptomele depind de traseul infecției, febra fiind 

prezentă în toate formele Hib. Cel mai cunoscut tip de 
Hib este meningita; simptomele include torticollis (durere 
și contractură musculară la nivelul gâtului), 
durerile de cap, vărsăturile și alterarea tonusului 
neuropshic (confuzie). Alte tipuri de Hib pot 
provoca dificultăți de respirație și înghițire, tuse, 
dureri în gât, dureri de piept și dureri de cap.

Boala cauzată de Hib este foarte periculoasă. 
Complicațiile pot include:

•	meningita;
•	epiglotia (congestioarea severă a cartilajului 

la baza limbii);
•	pneumonie (infecție a plămânilor);
•	osteomielită (inflamație a oaselor și 

articulațiilor);
•	celulită (inflamație a țesutului subcutanat, al 

feței în speță).
Aceste complicații se pot dezvolta rapid, iar 

meningita și epiglotita pot fi
fatale. Copiii care supraviețuiesc meningitei 

Hib pot rămâne cu leziuni ale creierului sau surzi. 
Majoritatea copiilor cu boala Hib necesită îngrijire 
spitalicească care nu înlătură însă riscul de deces.

Vaccinul combinat DTP (anti-difterie, tetanus, tuse 
convulsive) sau vaccinul anti-poliomielitic pot cauza 
sindromul morții subite la sugar?

NU. Nu există o corelație documentată între această 
vaccinare și sindromul morții subite la sugar. Pe de altă 
parte, aceste patru boli pot cauza risc semnificativ de 
deces la copiii neimunizați.

Tusea convulsivă – boală uitată?
NU. Tusea convulsivăeste o boală infecțioasă foarte 

contagioasă. Rata de transmitere în rândul contacților 
familiali susceptibili este de până la 90 %. Complicațiile 
posibile ale bolii sunt grave: encefalita, deces. Tusea 
convulsivă nu mai este doar o boală a copilului, ci și a 
adolescentului și adultului, în prezent, în Europa și în lume 
asistăm la o recrudescență a bolii la sugari, dar incidența 

este în creștere și la adolescenți și adulți, la care 
boala se manifestă mai discret. Tusea prelungită 
este adesea singurul semn al bolii. De asemenea, 
adolescenții și adulții reprezintă sursa principală 
de bacterie pe care o transmit sugarilor prea mici 
pentru a fi vaccinați sau complet vaccinați. Din acest 
motiv, membrilor de familie (părinți, frați, bunici) ai 
unui sugar ar trebui să li se administreze un rapel de 
vacin care să îi protejeze atât pe ei, cât și, indirect, 
pe micuț. Vaccinul se poate găsi în farmacii, iar 
administrarea lui se face la cabinetul medicului de 
familie.

Vaccinarea multiplă la o singură prezentare 
poate crește riscul efectelor adverse la copii? 

NU. Sistemul imunitar al copilului gestionează 
mai multe sute de corpi străini în fiecare zi și poate 
suporta mai multe vaccinuri administrate în același 
timp. Anticorpii sunt protein menite să recunoască 
micro-organismele invadante. Anticorpii creați prin 
vaccinarea copilului sunt cantitativ nesemnificative față de 
de cei ”fabricați” în mod natural în timpul unei răceli sau 
simple dureri în gât.

Bolile infecțioase și epidemiile mai fac victime în zilele 
noastre?

DA. Continuă să existe boli infecțioase care produc 
suferințe și decese, precum rujeola, rubeola, tusea 
convulsive (Pertussis) și tetanosul neonatal. Potrivit OMS, 
se înregistrează 1,4 milioane decese prin boli care pot fi 
prevenite prin vaccinare, la copii dub 5 ani, în ultimii ani, 
țări din Regiunea Europeană/OMS s-au confruntat cu 
epidemii sporadice, în special de rujeolă și rubeolă. Aceste 

epidemii continua să amenințe Europa, având drept 
consecințe și decese în rândul copiilor și adulților.

Oamenii se deplasează cu ușurință dintr-un loc în altul, 
așa că virusurile nu cunosc granite.

În condițiile actuale de igienă și sanitație, mai sunt 
necesare vaccinările?

DA. Bolile împotriva cărora se face vaccinarea vor 
reapare dacă oprim 

programele de vaccinare, în timp ce o igienă mai 
bună, spălatul pe mâini și apă curate pot proteja oamenii 
împotriva unor boli ca gripa și holera, cei mai mulți viruși 
se răspândesc indifferent de cât de curați suntem. Dacă 
oamenii nu sunt vaccinați așa-numitele boli vechi vor 
reapare rapid, ca de exemplu rujeola.

Se mai poate spune astăzi că vaccinarea salvează vieți?

DA. Conform estimărilor OMS, vaccinarea salvează 
annual viața a mai mult de 3 milioane de persoane din 
întreaga lume. Atunci când este introdus un nou vaccin, 
iar acoperirea vaccinală este mare , se produce o scădere 
importantă a numărului de persoane infectate. Când 
acoperirea vaccinală scade, bolile reapar. Imunozitățile 
pot, de asemenea, să îi protejeze și pe cei nevaccinați 
prin prevenirea răspândirii bolilor infecțioase: cvând sunt 
efficient de multe persoane vaccinate într-o comunitate, 
bolile nu se mai pot răspândi.

Este mai bine să capeți imunitate de la boală decât prin 
vaccinare?

DA. Vaccinurile oferă sistemului imunitar informații 
suficiente  pentru a lupta împotriva unui virus și pot preveni 

complicații grave și decesul. Este adevărat că bolile 
oferă sistemului imunitar mai multe informații 
decât vaccinurile. Sistemul imunitar necesită însă 
numai o anumită cantitate de informație pentru 
a recunoaște un micro organism invadant, în 
consecință vaccinurile sunt pe deplin capabile să 
ofere imunitate pe termen lung.

Este adevărat că vaccinările sunt însoțite de 
multe efecte adverse iar în unele cazuri chiar de 
decese?

NU. Vaccinările au efecte, darnici unele 
dintre acestea nu sunt atât de severe ca bnolile. 
Toate tratamentele medicamentoase inclusive 
vaccinarea, pot avea efecte adverse. Dar durerea, 
febra moderată și chiar unele efecte adverse 
grave extreme de rare trebuie să fie comparate 
cu consecințele contactării bolii împotriva căreia 
se vaccinează; în cazul poliomielitei, de exemplu, 
aceste consecințe pot include paralizia; unele 
boli prevenibile prin vaccinare pot avea drept 
consecință chiar decesul.

Reprezintă vaccinarea o procedură cost-eficientă?
DA. Imunizarea este, fără îndoială, cea mai cost-eficientă 

realizare în domeniul sănătății din epoca modernă. Este 
unul dintre puținele categorii de servicii care costă foarte 
puțin, dar oferă beneficii immense pentru sănătatea 
populației. Un studio realizat în 11 țări vest-europene arată 
că pentru tratamentul rubeolei se cheltuie 209-480 Euro 
pe caz, în timp ce vaccinarea împotriva rubeolei costă 0,17-
0,97 Euro/persoană.

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A VACCINĂRII

  Asistent medical comunitar, Carmen Monica Homescu
  Asistent medical comunitar, Ionelia Enea

  Asistent medical comunitar, Daniela Aninoiu
  Asistent medical comunitar, Ionela Ecaterina Giorgi

  Mediator sanitar, Angela Mirela Cidoiu


