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Actuala conducere a Primăriei Golăiești caută soluții 
pentru achitarea datoriei comunei

Curățenia de primăvară 
-  “Curățăm Romania".

 

 

  

  

 
 

 
 

Golăiești

Primarul Costel Manoliu, a realizat demersuri către Prefectura Iași în scopul identificării unor soluții juste și 
cât mai rapide pentru achiarea datoriei comunei, lasate de la predecesorul primar. 

Această acțiune este una foarte importantă, fără achitarea acestei datorii comuna va avea o întârziere în 
dezvoltare, iar proiectele europene vor întârzia să apară dacă este un rău platnic la bugetul de stat.

Cele mai vechi datorii sunt din anul 2007, iar ultima somație de executare silită a venit în urmă cu două zile, 
pentru o sumă de 200 000 de euro pe care autoritățile locale o datorează de 9 ani, unei firme de construcții. 

Singura speranță ca datoriile să poată fi plătite stă într-o hotărâre de Guvern prin care să se aloce suma 
necesară din fondul de rezervă al statului. 

În acest sens, primarul comunei a depus deja documentația care reprezintă  nota de fundamentare pentru 
un viitor proiect. Această documentație a fost transmisă către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 

Primăria Comunei Golăiești în 
parteneriat cu Școala Gimnazială 
Golăiești și Ocolul Silvic s-a impli-
cat în Campania Curățăm 
România!

Campanie de curățenie de primă-
vara prin care încurajam partici-
parea activă a membrilor comu-
nității. 

Fiecare gosopdărie primește saci 
menajeri pentru strângerea 
gunoaielor, dar și pliante cu 
privire la modul de reciclare și 
păstrarea și respectarea spațiului 
public al comunei. 

În perioada 20 martie – 4 mai 2022, a fost inițiată 
campania „Iași Mai Verde”, de către Consiliul 
Județean. Această  campanie are ca scop  organiza-
rea unor acțiuni de protejare a mediului înconjurător 
pe întreg teritoriul județului Iași: împăduriri, acțiuni 
de informare și educare, ecologizări ale cursurilor de 
apă și pădurilor. Mai mulți elevi din județ vor putea 
beneficia de tururi ghidate la Centrul de Management 
Integrat al Deșeurilor Țuțora, concepute drept lecții 
interactive, în care principalul obiectiv va fi reciclarea 
și colectarea deșeurilor. 

Iași Mai Verde, 
Golăiești Mai Verde!

Mulțumiri pentru contribuția adusă revistei: Prof. Biologie Ioniu Angela, 
Director Școala Gimanzială Golăiești Florică Stela și Pr. Paroh Ion Claudiu Stănoi



''Stimați locuitori
ai comunei Golăiești,

Tranzităm o perioadă încărcată cu foarte mulltă 
treabă, comuna noastră are nevoie de toată susți-
nerea dumneavoastră. Este o perioadă de timp de 
când încerc toate căile posibile pentru a reuși să 
achit datoria pricinuită de anterioara conducere. 

Am făcut mai multe demersuri în acest sens, și am 
promisiuni că în cele din urmă cu răbdare se vor 

rezolva toate.
Cu toate că aveam aceste datorii, voi incerca să 

demarez proiecte care să ne ducă cu un pas înainte 
spre dezvoltare.

Astfel, am încredere că voi face tot cee ce ține de 
mine pentru a aduce bunăstarea în această 

comună. 
V-am promis în campanie că vom susține reabili-

tarea drumurilor. Și mă voi ține de cuvânt, în 
curând vom moderniza drum comunal km 13+700 

13+800 sat Golaiești, comuna Golaiești. Vom primi 
finanțare de la Programul Național de Investiții 

Anghel Saligny.
Muncim în continuare pentru proiectele comunei și 
bunăstarea locuitorilor ei, pentru fiecare sat în mod 
egal. Bunăstarea locuitorilor din fiecare sat este la 

fel de importantă pentru noi. Prioritățile echipei 
mele sunt refacerea drumurilor comunale și sătești 
și realizarea de investiții în școlile și grădinițele din 

satele comunei Golăiești.
Nu în ultimul rând, doresc și vă transmit și pe 

această cale ca sărbătorile să vă găasească 
sănătoși, iar dacă aveți nevoie de mine știți foarte 

bine că ușa mea e deschisă permanent pentru 
toată lumea!

Hristos a Înviat!

Cu apreciere, 
Costel Manoliu,

Primar al Comunei Golăiești
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Deschidere apel PNRR - PNRAS 

 

 

 

 

 
 

 
 

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), 
Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)

Școala Gimanzială Golăiești a aplicat pentru această oportunitate de 
finanțare și a obținut punctaj maxim, 10 puncte!
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii din ciclul gimnazial, personalul 
didactic, nedidactic și auxiliar din Școala Gimnazială Golăiești, precum și 
părinții elevilor.

Beneficiarii indirecți ai proiectului: Primăria Comunei Golăiești; Comuni-
tatea locală; ONG-uri; Instituții publice; Mass-media.
Programul își propune ca grup țintă, pe de o parte, elevii cu prezența 
scăzută (nivel gimnazial în risc de abandon școlar), elevii cu rezultatele 
scăzute la învățătură, elevii care au repetat cel puțin un an sau doi ani 
școlari, elevii care au un istoric școlar de sancțiuni și, pe de alta parte, 
cadrele didactice și personalul auxiliar. În cadrul școlii noastre avem o rată 
de abandon scolar în învățământul gimnazial de 6,53%.
Elevii din grupul țintă prevăzut în proiect vor  beneficia de activități MATE 
obligatorii, activități de prevenire obligatorii, activități de intervenție oblig-
atorii, și de digitalizarea procesului educațional. Activitățile prevăzute în 
cadrul proiectului și care se adresează grupului țintă, contribuie la 
reducerea abandonului școlar și părăsirea timpurie a școlii, precum și la  
îmbunătățirea rezultatelor școlare.

•Cei 161 elevi vor beneficia de: măsuri de monitorizare pentru prevenirea 
riscului de abandon școlar, de cursuri de remediere, cluburi de lectură, de 
teatru, de arte, sportiv și de informatică, Școala de vară cu diferitele  activ-
ități extracurriculare, dezvoltarea competentelor digitale, clase inteligente 
dotate cu echipamente și software;

•Cele 20 cadre didactice vor beneficia de: clase inteligente dotate cu echi-
pamente și software, și cursuri autorizate pentru formare continuă de tip 
“Coaching” si Trainer parental;

•Cei  100 de părinți vor beneficia de cursuri de educație parentală;

Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi ceilalți elevi ai școlii noastre, cad-
rele didactice ale unității școlare, părinții elevilor implicați în proiect, mem-
brii comunității locale, partenerii educaționali. Comunitatea va fi cea care 
va beneficia de rezultatele proiectului, prin copii bine pregătiți, comporta-
mente îmbunătățite devenind modele de urmat pentru ceilalți. 

Comunitatea școlară va contribui la implementarea activităților proiectului 
și atingerea obiectivelor propuse prin utilizarea infrastructurii școlare 
existente și implicarea directă a cadrelor didactice, educatori parentali, 
voluntari, părinți resursă. UAT va sprijini prin specialiștii proprii procesul 
de achiziții publice și monitorizarea legalității acestora. După finalizarea 
grantului o parte din activitățile de educație remedială vor fi continuate  
accesând fondurile puse la dispoziție de alte organizații nonguvernamen-
tale(Fundația Nouă ne pasă). Cadrele didactice vor continua activitățile de 
monitorizare a riscului de abandon, reducerea absenteismului și recuperar-
ea și reintegrarea elevilor care au înregistrat eșec școlar, abandon școlar, 
educație remedială, consiliere.
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În luna ianuarie am depus toate documentele catre CNI spre modernizarea acestui segment care reprezintă un pericol la 
adresa comunității din cauza alunecării de teren.
A fost avizată documentația investiției prin CNI 4.019.338,69
Valoarea lucrărilor avizate și finanțate de UAT Golăiești este de 380.508,48 lei .
Durata de proiectare 2 luni
Durata de execuție 5 luni

Proiect cu �nanțare de la Compania Națională de Investiții Modernizare
drum comunal km 13+700 13+800 sat Golăiești comuna Golăiești județul Iasi 
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Modernizare Școală Golăiești

Semnarea contractului pentru Modernizarea 
Școlii Gimnaziale Golăiești din județul Iași pe 
data de 22.03.2022. 
Continuă lucrările la acest obiectiv prin 
modernizarea parterului.
 
Finalizarea obiectivului fiind estimată în maxim 
6 luni, astfel elevii vor putea învăța în condiții 
decente începând cu luna septembrie a acestui 
an. 

Achiziție remorcă

Am depus în perioada 06.10.2021 - 04.11.2021 
proiect de finanțare nerambursabilă prin inter-
mediul GAL ȘTEFAN CEL MARE pentru 
MĂSURA 4.4/6B finanțată din măsura 19.2, 
pentru proiectul cu titlul “Achiziție remorcă de 
către comuna Golăiești, județul Iași”. 

Ca răspuns din partea Agenției pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale proiectul a fost 
acceptat pentru a primi finanțare în valoare de 
8.600.00 euro. 

PNRR - Depunere proiect pentru piste de biciclete

Prin component C10 Fondul Local primăria comunei 
Golăiești va depunde proiect pentru piste de bici-
clete 

 

Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule 
electrice ușoare la nivel local/metropolitan

A. Activități eligibile:

• Lucrări de construcție pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru 
biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje
 și poduri de-a lungul acestora. 
• Lucrări de construcție pentru refacerea străzilor/trotuarelor în zona adiacentă în 
care au fost realizate pistele pentru biciclete (refacerea carosabilului/înlocuirea 
bordurilor) - în limita a 10% din valoarea proiectului. 
• Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție. 
• Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare. 
• Obținerea și amenajarea terenului. 
• Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare. 
• Activități de proiectare și asistență tehnică: cheltuieli pentru (documentaţii suport) 
şi obținere avize, acorduri, autorizații.

• Infrastructura va � realizată conform prevederilor Ghidului privind infrastructura
 pentru biciclete care prevede cerinţele generale de calitate a infrastructurii pentru 
biciclete şi trotinete electrice – trasee, parcaje – în vederea asigurării viabilității 
acesteia. 
• Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană 
Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism, 
aprobate sau în curs de elaborare /aprobare. Este obligatoriu ca pista să aibă 
continuitate (minim 1,5 km) și să asigure conexiunea a cel puțin două puncte de 
interes la nivel local.

B. Condiții ce trebuie îndeplinite:



- INFORMAŢII - 

Prin Hotărarea nr 432 din 22.12.2021 CJ Iași a inițiat 
demersurile în vedera înființării Asociației de Dezvol-
tare Intercomunitară Iași Infrastructură. Comuna 
Golăiești este membru fondator în această asociație. 

Primăria Comunei Golăiești în parteneriat cu Școala Gimna-
zială Golăiești și Ocolul Silvic s-a implicat în Campania 
Curățăm România!

Campanie de curățenie de primăvara prin care încurajam par-
ticiparea activă a membrilor comunității. Fiecare gosopdărie 
primește saci menajeri pentru strângerea gunoaielor, dar și 
pliante cu privire la modul de reciclare și păstrarea și respect-
area spațiului public al comunei. 

În acest sens sunt încurajați prestatorii de ajutor social să iasă 
la aceste acțiuni. Elevii din școală sunt informați cu privire la 
protejarea mediului și a beneficiilor reciclării și selectării 
deșeurilor. 

Comuna Golăiești trebuie să găsească soluții eficiente de 
reciclare și colectare a deșeurilor pentru a putea păstra 
mediul curat. 

Pădurea din zona comunei este o sursă importantă de oxigen 
și spațiu de recreere pentru noi toți. Prin astfel de acțiuni 
dorim educarea cetățenilor,transmiterea unui model de bună 
practică prin care cu toții să contribuim la respectarea medi-
ului înconjurător. 

S-au implicat activ membri ai comunității, asistați social dar și 
fiecare cetățean care a primit brosură cu informații utile cu 
privire la modalitatea de ridicare a gunoiului săptămânal și 
modul în care trebuie selectat fiecare deșeu.

S-au stabilit acțiunile de ecologizare și plantare de puieți 
în cadrul campaniei intitulată „Iași Mai Verde”. 

În perioada 20 martie – 4 mai 2022, a fost inițiată cam-
pania „Iași Mai Verde”, de către Consiliul Județean Iași. 

Această  campanie are ca scop  organizarea unor acțiuni 
de protejare a mediului înconjurător pe întreg teritoriul 
județului Iași: împăduriri, acțiuni de informare și educare, 
ecologizări ale cursurilor de apă și pădurilor. 

Mai mulți elevi din județ vor putea beneficia de tururi 
ghidate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 
Țuțora, concepute ca niște lecții interactive, în care prin-
cipalul obiectiv va fi reciclarea și colectarea deșeurilor. 

Școala Gimnazială Golăiești alături de Primăria Golăiești 
a răspuns acestei inițiative. Această activitate vine în 
completare celor deja demarate unde am implicat elevii 
din școală. Educația despre protecția mediului și modul 
de selectare deșeuri este foarte importantă. 

Fiecare elev trebuie să înțeleagă circuitul deșeurilor, și 
cum pot fi refolosite în alte scopuri.  21 de elevi au par-
ticipat la acest tururi interactive unde au avut ocazia să 
vadă modul în care este adus deșeul din comunitățile în 
care locuiesc, cât durează procesul de sortare, cum sunt 
alese deșeurile și cum lucrează angajații ca fiecare deșeu 
să ajungă în locul potrivit. 

Educația este baza dezvoltării unei întregi comunități, 
școala trebuie să fie sursa prin care transmitem infor-
mațiile prețioase, elevul de azi este viitorul comunității!

INFORMAȚIA COMUNEI GOLĂIEȘTI
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Aderare la ADI TRANSPORT IAȘI

Achiziție remorcă

Curățenia de primăvară -  “Curățăm 
Romania"

Iași Mai Verde, Golăiești Mai Verde!

Poți plăti electronic taxele, impozitele și amenzile online pe site.
www.golaiesti.ro

Plată electronică a impozitelor



Proiectul “Educație pe tabla de șah” 2021-2022 în 
parteneriat cu Inspectorajul Școlar Județean Iași

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Pionii Regelui - Scopul nostru este de a educa prin șah. Vrem să întărim: 
responsabilitatea, competitivitatea, concentrarea, viziunea, strategia și nu 
doar. Încercăm pe cât posibil să oferim și alte oportunități: lecții în IT, 
tabere, cantonamente, expediții montane, diverse sporturi. Intenția noas-
tră este de-a oferi posibilitatea performanței, însă îi susținem și pe cei care 
joacă doar de plăcere.
Elevii scolii Gimnaziale Golăiești alături de elevi din alte 15 comunități au 
participat pe data de 19 Martie la Căminul Cultural Golăiești la consursul 
Boris Spaaski. 
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Turneul lunii martie, din cadrul proiectului ,,Educație pe tabla de șah”, s-a 
desfășurat în localitatea Golăiești situată în estul județului, în apropiere de 
Raionul Ungheni din Republica Moldova. “Am mers la Golăiești deoarece 
domnul director adjunct, Tănase Vasile și domnul primar, Manoliu Costel 
și-au dorit enorm desfășurarea unui eveniment pentru copiii din comună.”

Căminul Cultural Golăiești a fost gazda celor 104 șahiști care și-au etalat 
cunoștințele timp de 7 runde. Aceștia provin din 15 localități, și anume: 
Golăiești, Bosia, Popești, Românești, Podu Iloaiei, Oțeleni, Hândrești, 
Butea, Bodești, Erbiceni, Vânători (Pașcani), Sinești, Pietrărie, Lețcani și 
Iași.

Turneul a fost câștigat de eleva Argeanu Gabriela-Flavia de la Școala 
Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Podu Iloaiei care s-a impus în toate 
cele 7 partide, deși era favoritul numărul 4. Podiumul a fost completat de 
elevii Dodoi Matei-Teodor de la Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” 
Popești, favoritul numărul 1 care a pierdut în ultima rundă partida decisivă 
cu Gabriela și Sabarez Iulian de la Școala Gimnazială Oțeleni. 

Iulian este campionul primelor 2 ediții din acest an, dar a trebuit să se 
mulțumească cu locul 3 din cauza unui moment de neatenție din partida 
cu Matei pe care a pierdut-o la timp într-un final relativ egal.

“Dorim să mulțumim gazdelor, Primăria comunei Golăiești, Școala Gimna-
zială Golăiești și Bisericii Cuvioasa Parascheva-Golăiești care s-au mobili-
zat și au rupt din timpul lor pentru a oferi condiții de joc excelente. Spon-
sorii locali au decis să contribuie substanțial astfel, la finalul turneului toți 
elevii au servit o masă caldă. De asemenea, apa din timpul turneului nu a 
lipsit. “

 A fost primul concurs în care zâmbetele copiilor nu au fost ascunse sub 
atât de necesara mască, iar bucuria lor a fost capturată de Maria Miriam 
Events. 

Exprimăm sincere mulțumiri Editurii Gama pentru susținerea proiectului 
„Educație pe tabla de Șah”. Ne bucură faptul că un nou partener a decis să 
se alăture cauzei noastre, iar aportul lor a adus substanță premiilor 
oferite. De asemenea, mulțumim din nou partenerilor noștri: Inspectoratul 
Școlar Județean Iași, Rotary Copou Iași, Finastra și Shatter.
 Concluzionăm comunicatul prin a transmite sincere felicitări domnilor 
profesori, directori și părinților care susțin necontenit acești copii     
minunați.



 

 

 

Tinerii zilelor noastre au dificultăți în a-și gestiona corespun-
zător timpul. Le lipsește direcția, nu se cunosc pe sine, și deci 
folosesc timpul într-un mod care nu îi avantajează întotdeuna. 
Asta se reflectă destul de mult în situații neplăcute precum 
șomajul, de exemplu.

Un raport al Institutului Național de Statistică emis în iunie 2019 
arată că tinerii cu vârsta cuprinsă între de 15-24 ani sunt per-
soanele cel mai grav afectate de fenomenul șomajului.

Astfel, în țara noastră, în anul 2018, rata șomajului în rândul 
tinerilor a fost de 16,2%. Tocmai, de aceea trebuie să ajutăm 
copiii/adolescenții să învețe să dezvolte abilități precum: stabili-
re de obiective, disciplină, responsabilitate, gândire optimistă, 
flexibilitate și adaptare, cooperare, disponibilitatea la efort, etc.

Soluția pe care o propunem este programul „Super-puterea 
mea este încrederea!”, în care o să-i susținem în demersul lor de 
a-și descoperi pasiunile și a conștientiza importanța timpului. 
Programul se compune din 10 sesiuni săptămânale.

PROIECT DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
,, Super-puterea mea este încrederea”   

Proiect “Nouă ne pasă!”

 

-
 

 
-

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Școala Gimnazială Golăiești a devenit, începând cu 
17 ianuarie 2022 unul din Centrele after-school 
ale Fundația Nouă Ne Pasă. Astfel, 2 grupe de 
elevi, 2 cadre didactice și un consilier asigură ore 
remediale celor 20 de elevi înscriși în program. Se 
asigură 3 ore de matematică, 2 ore de limba și 
literatura română, o oră de consilire. 
Programul va urmări cum evoluează fiecare elev 
implicat în program până la finalul clasei a VIII-a. 
Fiecare elev înscris în program care participă la 
orele remediale, primește și o masă caldă.
https://www.nouanepasa.ro/centre-after-school
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II.SCOPUL PROIECTULUI:

Ne propunem să creștem gradul de conștientizare a elevilor legat 
de ei înșiși, de calitățile lor, precum și de modul în care își vor 
folosi timpul.

Tematica sesiunilor:

- Cunoașterea reciprocă - prezentări și introducere
- descoperirea comorii interioare (interese/punctelor forte/pasi-
uni)
- alegerile zilnice – importanța alegerilor/gândurilor
- setarea de obiective SMART
- planificarea obiectivelor
- obiceiuri sănătoase și nesănătoase
- stima de sine
- importanța comunicării în transmiterea mesajului
- recapitulare practică - cum aplică planul creat
- sesiune finală - feedback și acordarea de diplome



Școala din 
Valiză 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

În luna septembrie, 2020 Școala Gimnazială Golaiești a intrat in proiectul 
Școala din Valiză, coordonat de către Wolrd Vision România.

Atât profesorii, cât și elevii au acces în platforma www.scoaladinvaliza.ro. Ce 
înseamnă asta? 
În platformă, profesorii sunt sprijiniți să își creeze propriile lecții și să le predea 
folosind infrastructura digitală pusă la dispoziție prin proiect. Școala din Valiză 
ajută cadrele didactice să își dezvolte competențele digitale de care au nevoie 
prin cursuri de formare.

De asemenea, profesorii pot interacționa cu ceilalți colegi din rețeaua proiectu-
lui, pentru a face schimb de bune practici și pentru a se bucura de avantajele pe 
care le oferă tehnologia.

Astfel, elevii vor fi încurajați să participe activ la ore și își vor dezvolta, la rândul 
lor, competențele de care au nevoie pentru a face față unei societăți în care 
tehnologia este o normalitate.
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                                                   Acest document atestă că instituţia de învăţământ 

____________________________________________________________ 

din localitatea ______________, judeţul ____________ este parteneră din _____a Şcoala din Valiză, program de 
educaţie care susţine profesorii şi elevii din mediul rural să îşi dezvolte abilităţile digitale. 

Şcoala din Valiză este desfăşurat din 2018 de către Fundaţia Vodafone România şi World Vision România. 

 

Director  
Anca Lazăr                                                                                                                                                                                    Victoria Dumitru 
Project manager Şcoala din Valiză                                                                                                                                             Project manager Şcoala din Valiză 
Fundaţia Vodafone România                                                                                                                                                       World Vision România 
 

                                                                                                                                                                                  

 , 2020

Campania de curățenie: Implică-te și tu pentru o comună mai bună

Campanie de curățenie de primăvara prin care încurajam participarea 
activă a membrilor comunității. 
Fiecare gospodărie primește saci menajeri pentru strângerea gunoaielor, 
pliante cu privire la modul de reciclare și păstrarea și respectarea spațiului 
public al comunei. 
În acest sens sunt încurajați prestatorii de ajutor social să iasă la aceste 
acțiuni. 
Elevii din școală sunt informați cu privire la protejarea mediului și a benefi-
ciilor reciclarii și selectării deșeurilor. 
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''Iubiți credincioși!

Cuvânt de Paști,

Intrați toți întru bucuria Domnului nostru. Cei ce v-ați 
înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua. Cei ce ați postit și cei ce 
n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă 
toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând”. (Sfântul 
Ioan Gură de Aur, Cuvânt de învățătură pentru Sfânta și 
Dumnezeiasca Înviere a Domnului și Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos).
Iubiți credincioși!

Anul acesta, fiecare dintre noi speram să avem inima 
liniștită și plină de bucurie, după cei doi ani de pandemie de 
Covid, și să petrecem Sfântul Post cu gândul la Ziua Învierii. 
Iată dar că vrăjmașul și pizmașul a găsit o nouă ispită, 
poate chiar mai rea decât prima, războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, noi creștinii, am dat dovadă de iubire și 
dragoste frățească potrivit cuvântului Domnului: ,, Să vă 
iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi 
unii pe alții” (Ioan 13:34).

Vă mulțumim pe această cale pentru ajutor, implicare și 
gând bun spre cele ale lui Dumnezeu!

Știm că postul nu a fost ușor, dar nici imposibil pentru cel 
ce-și dorește mântuirea sufletului și liniștea familiei, însă 
răsplata este la sfârșitul acestei încercări. Bucuria se vede 
în ziua Sfintelor Paști, căci Mântuitorul ne spune: ”Cel ce va 
răbda până la sfârșit acela se va mântui”( Matei 24:13).

Auziți ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur! ,,De este cineva 
binecredincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de 
acest praznic frumos și luminat”.

Iar despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, Cel ce a 
trimis pe singurul Său Fiu la moarte, și moarte pe cruce 
pentru păcatele noastre, tot Sfântul Ioan zice: ,,Cei ce ați 
postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este 
plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă 
flămând”.

Iar despre cele ce avem de pătimit aici pe pământ, chiar de 
va fi și moartea, acesta spune: ”Nimeni să nu se teamă de 
moarte, că ne-a izbăvit pe noi din moarte Mântuitorul”.

Iată cât de mult ne iubește Hristos și de aceea ne așteaptă 
pe toți la Înviere. De aceea vă dorim Sfinte Sărbători cu 
bucurie, cu masa îmbelșugată, cu cei dragi alături și toți 
împreună cu Hristos, în biserică, de ziua Învierii
  

Fiți Bincuvântați,
Pr. Paroh Ion Claudiu Stănoi

Oportunități de angajare - LEAR

Ne dormim creșeterea nivelului de trai al locuitorilor comu-
nei Golăiești. În acest sens ne dorim ca fiecare să benefi-
cieze de un loc de muncă decent. Numărul persoanelor 
asistate social este destul de ridicat la nivelul comunei și ne 
dorim încurajarea acestora de a face acest pas spre anga-
jare. 

Am primit vizita reprezentanților firmei LEAR, care doresc 
să angajeze personal în cadrul firmei cât mai mulți oameni 
pe post de croitori, confecționeri textile, operatori de cali-
tate. 

Au fost prezentate beneficiile locului de muncă și asigura- 
rea formării la locul de muncă. S-au prezentat o parte 
dintre persoanele asistate social. 
De asemenea, cei doritori au avut ocazia de a merge în tur 
organizat la sediul firmei pentru a vedea condițiile de 
muncă. 

S-au prezentat 14 persoane asistate social, dar această 
oportunitate este deschisă tuturor celor interesați de ocu-
parea unui loc de muncă în acest domeniu.
Le urăm success, și vom mai veni cu astfel de oportunități!


