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Isãrescu trebuie judecat!

Mafioþii din politicã ºi finanþe au creat un sistem legislativ care permite furtul perfect pentru bancheri, unde adevãraþii infractori îi considerã infractori
pe românii care nu-ºi mai pot achita ratele mereu crescînde ºi sufocante pînã la axfisiere. Justiþia a devenit paravanul mafiei care numeºte factorii
de conducere în justiþie, ca parte integrantã a regimului politico-mafiot. Profitul din furturi e tot mai mare pentru clasa politicã, iar cetãþeanul de rînd
se zbate în sãrãcie. O mare parte dintre bãnci cîºtigã cu asupra de mãsurã din afacerile cu statul român, împrumutînd Guvernul pe bandã rulantã.
Profit garantat, fãrã riscuri, plãtit de cetãþeni. Bãncile trãiesc bine ºi din dobînzile uriaºe percepute statului ºi clienþilor care s-au împrumutat în anii
de expansiune a creditelor. Isãrescu, ca doctor în finanþe, ar trebui sã mãrturiseascã adevãrul despre bãnci, bancheri ºi recuperatori, pentru cã
oricum va da socotealã în faþa poporului român care, de la sine, este doctor în patriotism, demnitate ºi adevãr.
citiþi în pag. 8
...apoi ar fi Vila lu Ceauºescu de la
Gura, Vãii care o sã mai înghitã
niºte fonduri publice judeþene, ºi
europene, ºi vorba lu nea Mazilu,
se ºtie, mãrturisitã hotãrât ºi cu
sinceritate: „pãi acolo a fost bordel
ºi aºa va rãmâne”
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Pragul RCA
de la care
asiguratorii
obþin profit:
1200 euro/an
pentru un
camion ºi
1300 lei/an
pentru un taxi
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social - politic
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de Sorin Vidan

Halal parlamentarism de Mehedinþi
drumuri judeþene de refãcut sau
ºcoli de reabilitat.
Asta e realitatea acestor vremuri, ºi

Dacã nu ar fi alocãrile de la
bugetul de stat nu cred cã ne-am
descurca, la nivelul comunelor ºi al
micilor noastre oraºe administrate cu
chiu, cu vai. Sau nu ne-am descurca
prea bine. Taxe locale sau
împrumuturi bancare sau accesarea
unor fonduri europene pentru a mai
face una alta –reprezintã cam
singurele posibilitãþi ale
administraþiilor noastre locale.
Mehedinþiul continuã sã fie un
judeþ sãrac, aproape izolat, puternic
afectat de crizã, de absenþa
investiþiilor, ºi fãrã un sprijin
lobbystic puternic la Bucureºti, aºa
cum a fost uneori. De aceea normal
cã sunã destul de prost o veste de
genul guvernul Cioloº nu a alocat
nici mãcar un leuþ judeþului
Mehedinþi la ultima rectificare de
buget, în condiþiile în care alte
judeþe au primit sume substanþiale.
Niciun politician mehedinþean mai
bine înfipt pe picioruºe nu a fost la
urechile tehnocraþilor sã le
ºopteascã ceva despre judeþul
nostru, de parcã noi nu am avea

nu doar a acestora,
mereu a fost aºa,
comunitãþile ºi-au
apãrat ºi susþinut
interesele prin
oamenii politici
puternici,
parlamentari,
miniºtri, prin cei în
mãsurã sã decidã o împãrþire a
bugetului care sã ajute ºi Mehedinþiul.
Tonul amar prin care preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi a
comunicat situaþiunea e elocvent:
„Vã aduc la cunoºtinþã faptul cã
pentru echilibrarea bugetarã,
judeþului Mehedinþi nu i-a fost
alocatã nici o sumã prin rectificarea
de la guvern, ca atare, din pãcate nici
noi nu avem ce sã alocãm mai
departe primãriilor din judeþ. Dacã
în luna iulie a anului trecut,
Guvernul Ponta a alocat direct cãtre
12 unitãþi administrativ teritoriale
suma de 3.320.000 lei, anul acesta

nu s-a alocat nimic. S-a alocat la
vremea respectivã Consiliului

J u d e þ e a n
Mehedinþi suma de 1.284.000 lei,
anul acesta nu s-a alocat nimic
pentru echilibrare. De asemenea, la
vremea respectivã judeþului nostru
i-a fost alocatã suma de 7.481.000
lei pentu drumuri judeþene ºi
comunale, iar noi printr-o hotãrâre
de CJ am alocat aceastã sumã
tuturor primãriilor din judeþ care
au avut nevoie de aceste investiþii,
bani care trebuiau cheltuiþi pânã
la finalul lui 2015. Din pãcate de
data aceasta nu am primit nimic.
Prin urmare, aºteptãm urmãtoarea
rectificare bugetarã”.
În ceea ce spunea Aladin

Ordonanþã de urgenþã privind cadastrarea gratuitã
În cadrul Programului
naþional de cadastru ºi carte
funciarã au loc o serie de mãsuri
care asigurã înscrierea urgentã
ºi gratuitã în folosul cetãþenilor
ºi garantarea proprietãþii statului,
prin înregistrarea sistematicã în
sistemul integrat de cadastru ºi
carte funciarã. Potrivit actului
normativ, unitãþile administrativteritoriale vor înscrie în sistemul
integrat de cadastru ºi carte
funciarã imobilele din extravilan,
indiferent de calitatea titularului

dreptului, respectiv proprietar,
titular al unui drept real asupra
imobilului sau posesor.
„Vorbim de o campanie iniþiatã de
Agenþia Naþionalã de Cadastru, fiind
vorba de o sumã fixã pentru fiecare
primãrie de aproximativ 135.000 lei.
Primarii trebuie sã ºtie exact ce
sectoare cadastrale au nevoie sã
facã cadastre la imobile sau la
terenuri, deoarece trebuie sã se
grãbeascã pentru a beneficia de
aceastã sumã valabilã pânã la
sfârºitul anului; adicã recepþioneazã

ºi plãteºte ANCPI-ul. Majoritatea
litigiilor care le avem pe fond funciar
a Comisiei Locale de Fond Funciar,
care vin la noi, la Comisia Judeþeanã
de Fond Funciar sunt pe mãsurãtori
TOPO, nu bat efectiv marginile
terenurilor, sã spunem, ºi atunci
normal cã este esenþial ca fiecare
comunã sã aibã determinatã
suprafaþa exactã a imobilelor sau a
terenurilor efective”, ne-a declarat
subprefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Andrei Stãniºoarã.
 Biroul de presã

Georgescu e vorba de diferenþele
uriaºe dintre atitudinea lui Ponta ºi a
lui Cioloº vizavi de Severin, e datã
tot cu ºustã, politic, abil, pentru cã
bãtãlia politicã nu se opreºte,
continuã pe mai departe. Acum vin
parlamentarele, cu sau fãrã
rectificarea din august.
Cât despre parlamentarii de
Mehedinþi nu mirã pe nimeni faptul
cã, în privinþa activitãþii,
conform unui organism
de monitorizare a
acesteia, suntem pe
ultimul loc. Halal
parlamentari. Dar cineva
tot trebuia sã fie pe ultimul
loc, de ce sã nu fim noi?
ªi de ce sã ne mirãm cã
guvernul tehnocrat nu a
alocat niciun leu judeþului
nostru, în condiþiile unui
„parlamentarism” mehedinþean de
„calitatea” celui pe care îl avem?
Lucrurile se leagã ºi se explicã de la
sine, pânã la urmã. Sezonul
parlamentar la finele cãruia ne aflãm
a oferit, pentru Mehedinþi, cea mai
precarã formulã din toþi anii de
democraþie, figurile cele mai slabe,
mai incongruente ºi lipsite de vigoare,
adunate de prin toatã þara ºi fãrã vreo
rezonanþã anume cu aceste locuri ºi
oamenii acestor locuri.
Trist spectacol al politicianismului fãrã
niciun ecou durabil în viaþa celor care
te-au votat ºi au avut încredere în tine.
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Întâlnire cu primarii din judeþul Mehedinþi pentru
acþiunea de cadastrare a terenurilor agricole

Conducerea Oficiului Naþional de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã
Mehedinþi s-a întâlnit luni, 22
august, în sala mare a Palatului
Administrativ cu primarii din
judeþul Mehedinþi, scopul
întrevederii fiind furnizarea de
informaþii despre acþiunea de
cadastrare a terenurilor agricole,
precum ºi clarificarea unor situaþii
cu care se confruntã primãriile în
derularea acestui program. Alãturi
de primari, viceprimari, secretari
de primãrii, la întâlnire au
participat prefectul judeþului
Mehedinþi, Cristinel Pavel, ºi
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Sumele aferente cadastrãrii
proprietãþilor situate în extravilan vor
fi achitate de Agenþia Naþionalã de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã

(ANCPI), însã primãriile care nu au
imobile în extravilan, pot beneficia
de realizarea gratuitã a cadastrului
ºi pentru proprietãþile din intravilan.
Pânã în momentul de faþã, 34 de
primãrii din judeþul Mehedinþi sau înscris în acest program.
„D-voastrã trebuie sã trataþi cu toatã
seriozitatea ºi cu toatã implicarea acest
program pentru cã anul acesta este
numai începutul. Pânã în 2023, conform
programului naþional de cadastru ºi
carte funciarã, trebuie sã încheiem toatã
înregistrarea sistematicã a proprietãþilor
imobiliare din România. Cunosc faptul
ca în cadrul aparatului tehnic de la
nivelul primãriilor nu existã specialiºti
care sã se ocupe de aceastã activitate.
De aceea, vã spun sã aveþi în vedere
în viitor ºi recrutarea de specialiºti în
cadastru pentru cã este nevoie
imperioasã de ei. În continuare, aceastã
cadastrare vã va ajuta sã finalizaþi

procesul de restituire a proprietãþilor,
sã rezolvaþi problemele de
suprapunere a terenurilor, sã clarificaþi
delimitarea precisã a proprietãþii de stat
faþã de proprietãþile private”, a declarat
prefectul Cristinel Pavel.
Primãriile care s-au înscris în
program trebuie sã întocmeascã un

Dezvoltarea relaþiilor româno-pakistaneze,
în atenþia Ministerului Economiei
Viceprim-ministrul Costin Borc,
Ministrul Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor cu
Mediul de Afaceri s-a întâlnit în data de 22
august a.c. cu Rana Tanveer Hussain, ministrul
federal pentru producþia de apãrare din
Pakistan.
În cadrul întânirii, cei doi demnitari ºi-au
exprimat speranþa dezvoltãrii relaþiilor românopakistaneze, prin demararea unor proiecte
comune de cooperare în domeniul apãrãrii,
cercetãrii ºi învãþãmântului.
Tot în aceeaºi zi, la sediul Ministerului
Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul
de Afaceri, Rana Tanveer Hussain, ministrul
federal pentru producþia de apãrare din Pakistan
s-a întâlnit ºi cu Neculai Banea, secretar de stat.
În baza relaþiilor de tradiþie care existã între cele
douã þãri, cei doi demnitari au discutat despre
posibilitatea lãrgirii cadrului de cooperare, în
baza oportunitãþilor de afaceri existente precum
ºi despre posibilitãþile de cooperare în
domeniul industriei de apãrare.
Demnitarul român a menþionat oportunitãþile
oferite de industria de apãrare din România,
punând accentul pe domeniile aviaþiei, vehicule
militare, IT ºi securitate ciberneticã.
“Întâlnirea cu ministrul Rana Tanveer Hussain
a reprezentat o ocazie deosebitã de explorare a

oportunitãilor de cooperare dintre industriile de
apãrare ale celor douã þãri, în beneficiul reciproc,
pãrþile stabilind deja sã se concentreze în mod
deosebit pe domeniile aviaþiei, vehiculelor
militare ºi a ºantierelor navale. Sunt optimist în
ceea ce priveºte dezvoltarea acestor relaþii de
cooperare industrialã ºi sper ca acestea sã se
materializeze cât mai curând posibil” a spus
secretarul de stat, Neculai Banea.
La rândul sãu, ministrul Rana Tanveer Hussain
a fãcut o scurtã prezentare a industriei de apãrare
din Pakistan, punctând asupra avantajelor
acesteia ºi precizând deschiderea þãrii sale
privind realizarea de proiecte comune cu
România.
La 30.06.2016, volumul schimburilor
comerciale bilaterale a fost de 22,88 milioane
USD, în creºtere cu 21,49% faþã de aceeaºi
perioadã a anului anterior. Exporturile au crescut
cu 55,80%, în timp ce importurile au scãzut cu
8,94%, faþã de 30.06.2015.
În anul 2015 schimburile comerciale bilaterale
au scãzut cu 77,8% faþã de 2014. Exportul
românesc s-a redus cu 87,0% datoritã scãderii
substanþiale a exportului de seminþe oleaginoase
(care în 2014 se ridicase la 136 mil. USD).
Biroul de Presã al Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Relaþilor cu Mediul de Afaceri

proiect de cadastrare pânã la
finalul anului, astfel încât sã se
încadreze într-o sumã maximã de
135.000 de lei, dar nu mai mult
de 60 de lei pentru cartografierea
ºi intabularea unei proprietãþi.
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

20.767 de participanþi la
proba obligatorie a profilului
din cadrul celei de-a doua
sesiuni a examenului de
Bacalaureat 2016
La probã scrisã E)c) - proba obligatorie
a profilului, din cadrul sesiunii augustseptembrie 2016 a examenului naþional de
Bacalaureat, au participat 20.767 de candidaþi
(dintr-un total de 25.963 de candidaþi înscriºi
sã o susþinã). Ratã de prezenþã înregistratã a fost
de 79,99% 19 candidaþi au fost eliminaþi pentru
tentativã de fraudã. Nu s-au prezentat 5.177 de
candidaþi. Precizãm cã alþi 16.298 de candidaþi
au cerut recunoaºterea în sesiunea curentã a
notelor obþinute la proba E)c) în sesiuni
anterioare, conform reglementãrilor în vigoare.
La proba scrisã E)b) –limba ºi literatura maternã
desfãºuratã marþi, 23 august, au fost prezenþi 546 de
candidaþi (dintr-un total de 626 înscriºi). Alþi 1.583
de candidaþi ºi-au echivalat proba E)b) cu note
echivalate din sesiuni anterioare. Ultima probã scrisã
din aceastã sesiune, proba la alegere a profilului ºi
specializãrii - proba E)d), are loc vineri, 26 august.
Afiºarea primelor rezultate (pânã la ora 16:00)
ºi depunerea contestaþiilor (orele 16:00 –20:00)
sunt programate în data de 29 august. Rezultatele
finale vor fi fãcute publice la centrele de examen
ºi pe bacalaureat edu.ro în data de 1 septembrie.
BIROUL DE COMUNICARE
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SIMFEST

A ÎNCEPUT SIMFEST, UNICUL
FESTIVAL DE TELEVIZIUNE
DIN ÞARÃ

Festivalul Internaþional al
Televiziunilor ºi Producãtorilor
Independenþi „SIMFEST”, aflat la a
XIII-a ediþie se desfãºoarã în
perioada 22-28 august la TârguMureº ºi promite ca în fiecare an, sã
fie nu doar o competiþie menitã sã
identifice ºi sã formeze valori ºi
talente ci ºi un punct de întâlnire a
specialiºtilor din televiziune, a
pasionaþilor de media, o ºcoalã de
presã ºi un eveniment cu un
puternic caracter cultural. Intrarea
este liberã la toate evenimentele.
Preºedintele festivalului SIMFEST,
Ioan Ceauºescu a dezvãluit în cadrul
conferinþei de presã de deschidere cã
ediþia din acest an este cea mai bogatã
de pânã acum ºi a anunþat prezenþa în
premierã la Târgu- Mureº a scriitorilor
participanþi la Festivalul Internaþional
Mystery & Thriller- IMTF, în urma unui
parteneriat între cele douã festivaluri.
Cei mai reprezentativi autori români ºi
nu numai, de literaturã poliþistã ºi-au
lansat cele mai recente volume
publicate ºi au susþinut dezbateri pe
diferite teme în cadrul ºcolii de Varã
pentru jurnaliºti.
“Datoritã relaþiei îndelungate de
prietenie pe care o avem cu domnul
Bogdan Hrib, care ne ajutã de ani de
zile ºi spijinã SIMFEST, am reuºit sã
mutãm ediþia a IV-a a International
Mystery & Thriller Festival la TârguMureº. Pânã acum festivalul s-a
desfãºurat la Bucureºti ºi la Râºnov.
Avem prezenþi autori de renume ai
acestui gen” a declarat Ioan Ceauºescu.
SIMFEST reuneºte talente
ªi cum dincolo de toate manifestãrile
cultural artistice, SIMFEST este ºi o
competiþie, în cadrul conferinþei de
presã au fost prezentaþi ºi cei care vor
juriza creaþiile înscrise în concurs. Geo
Tuicã, director de imagine la SRTV, Ion
Stavre, cadru didactic SNSPA, Leontina
Vatamanu, regizor de film ºi director
artistic al Festivalului Internaþional de
Film Documentar CRONOGRAF
Chiºinãu, Codruþ Pânzaru, producãtor
independent, Dan Curean, cadru
didactic la Universitatea Babeº-Bolyai

din Cluj Napoca ºi câºtigãtor al Marelui
Premiu SIMFEST în 2015 precum ºi
Lucian Ionicã, cadru didactic la
Universitatea de Vest din Timiºoara ºi
preºedinte al juriului, vor decide cine
sunt câºtigãtorii acestei ediþii. “Eu cred
cã un festival cum este acesta, este locul
potrivit unde se poate promova
televiziunea de calitate ºi se pot cãuta
soluþii pentru înlãturarea elementelor
negative care afecteazã televiziunea” a
precizat preºedintele juriului.
Conf. univ. dr. Ion Stavre considerã cã
festivalul poate sã ofere posibilitatea
întâlnirii producãtorilor, realizatorilor ºi
cã este remarcabil cã festivalul are deja
o identitate bine conturatã, lucru care
s-a observat în momentul în care a
devenit un festival cu participare
internaþionalã.
“Vreau sã vãd ce înseamnã ideea,
expresia. Am vãzut foarte mulþi tineri
talentaþi care muncesc cu plãcere, cu
har ºi cu dragoste. Am sã îi sprijin cât
am sã pot, chiar ºi pe începãtori ºi pe
cei care vin pentru prima datã”, a
adãugat Geo Tuicã, directorul de
imagine al SRTV.
Jurnaliºtii ºi pasiunile lor
extraprofesionale
Programul primei zile a SIMFEST a
cuprins ºi un eveniment dedicat
jurnaliºtilor, mai exact o expoziþie de
fotografie artisticã semnatã Ovidiu
Munteanu, cameraman TVR.
“Este foarte greu de explicat ceea ce
fac ºi atunci prefer sã le expun ºi sã tac.
Aºa suntem noi cameramanii, nu prea
vorbim” a precizat autorul.
Ovidiu Munteanu este proaspãt
membru al Uniunii Artiºtilor Plastici.
“Pe autorul fotografiilor, Ovidiu
Munteanu îl cunosc din anul 1990, de
când am început sã lucrãm împreunã
la o televiziune localã. Am fãcut echipã
aproape zece ani la ºtirile TVR, am
trecut prin foarte multe aventuri
împreunã” a mãrturisit preºedintele
festivalului SIMFEST, Ioan Ceauºescu.
Expoziþia de fotografie va putea fi
vizionatã pe durata întregii sãptãmâni
la Cinema Arta.
 Biroul de presã
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“Human Harvest”, documentarul care
a ºocat o lume întreagã,
proiectat la Târgu Mureº
Distins cu numeroase premii printre
care ºi prestigiosul “Peabody”, filmul
documentar “Human Harvest” a fost
vizionat pentru prima oarã în
România, în cadrul Festivalului
Internaþional al Televiziunilor ºi
Producãtorilor Independenþi SIMFEST
Participanþii la Festivalul SIMFEST au avut ocazia sã
vizioneze un film documentar care urmãreºte investigarea jafului
de organe organizat în secret de autoritãþile chineze. “Human
Harvest”, o producþie canadianã din 2015, regizat de
producãtorul Leon Lee, reface parcursul celor doi nominalizaþi
la Premiul Nobel pentru Pace, avocatul pentru drepturile omului
David Matas ºi fostul secretar de stat canadian David Kilgour,
care investigheazã recoltarea ilegalã ºi traficul de organe din
China. Filmul scoate la ivealã una din cele mai îngrozitoare crime
împotriva umanitãþii, o realitate cumplitã care aratã cã sute de
mii de oameni nevinovaþi au fost omorâþi la comandã cu scopul
de a furniza organe maºinãriei ilegale de transplant, pusã la cale
de partidul de stat via spitalele militare. Majoritatea celor uciºi
sunt practicanþi Falun Long, o miºcare bazatã pe îmbunãtãþirea
corpului ºi caracterului moral bazat pe respectarea principiului
adevãr-bunãtate-toleranþã.
“Human Harvest” are la bazã cãrþile “Bloody Harvest”Recoltarea Sângeroasã ºi “Organele Statului”, cãrþi traduse în
limba românã de Gina Sturdza, reprezentantul Organizaþiei
Internaþionale Doctori Împotriva Recoltãrii Forþate de Organe
(DAFOH) ºi managing partner la Epoch Times (timpurile.com).
Înainte de proiecþia filmului la Cinema Arta, Gina Sturdza a
prezentat cãrþile ºi documentarul publicului târgumureºean.
“Nimic nu e întamplãtor. Când mi s-a dat sumarul cãrþii mi-am
dat seama cã trebuie sã o traduc” a mãrturisit acesta adãugând
cã toatã experienþa a lãsat o urmã adâncã asupra sa. “Cred cã
am mult mai multã compasiune decât am avut vreodatã ºi am
realizat pe deplin faptul cã venim goi ºi plecãm goi ºi cã toatã
bogãþia acumulatã, mã refer la culturã, educaþie, etc. ar trebui
pusã în slujba binelui ºi a oamenilor, pentru cã altfel trãim
degeaba” a conchis Gina Sturdza.
Documentarul cuprinde testimoniale impresionante, inclusiv
interviuri cu medici chinezi care au mãrturisit cã au fost fortaþi
sã preleve organe de la prizioneri politici care în momentul
prelevãrii erau în viaþã, este o expunere durã, dar realã a unui
sistem care obligã la donarea de organe.

“Cifra celor omorâþi pentru organele lor, conform ultimului
raport este de aproximativ un milion ºi jumãtate de oameni. Noi
la Organizaþia Doctori Împotriva Recoltãrii Forþate de Organe,
am fãcut estimarea cã sunt în jur de 200.000 de oameni omorâþi
prin prelevearea de organe anual, asta continuã din anul 1999”

a precizat Gina Sturdza.
Aceasta spune cã faptele ºi datele trebuie fãcute cunoscute,
mai mult existã o petiþie pentru stoparea acestei atrocitãþi, pe
dafoh.com, care poate fi semnatã online de oricine iar acesta
va fi trimisã la ONU.
 Biroul de presã
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Acþiuni comune de asigurare a ordinii publice ºi creºterii
gradului de siguranþã la frontiera de Sud-Vest a României
Începând din data de 19
august a.c., în vederea creºterii
gradului de siguranþã la frontiera de
sud-vest a României, poliþiºtii de
frontierã din cadrul Inspectoratului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Timiºoara acþioneazã în comun cu
lucrãtori din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Timiº, Grupãrii Mobile
de Jandarmi Timiº,Inspectoratelor
de Poliþie Judeþene Timiº, CaraºSeverin ºi Mehedinþi, precum ºi
Inspectoratului General de Aviaþie, în
baza unui plan comun de menþinere,
asigurare a ordinii publice ºi creºterii
gradului de siguranþã a cetãþeanului,
aprobat de ministrul Petre Tobã.
În aceastã perioadã, efectivele care
îºi desfãºoarã în mod curent
activitatea în zona de competenþã a
Inspectoratului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Timiºoara sunt sprijinite de
dispozitive comune, formate din

poliþiºti de frontierã de la sediul
I.T.P.F. Timiºoara, jandarmi ºi
poliþiºti, care acþioneazã zilnic la
frontiera verde. Totodatã, echipaje
din cadrul Inspectoratelor de Poliþie
Judeþene Timiº, Caraº-Severin ºi
Mehedinþi acþioneazã în sistem
integrat, numãrul acestora
putând fi suplimentat în funcþie
de situaþia operativã.
De asemenea, echipajele de la sol
beneficiazã de sprijinul unui elicopter
din cadrul Inspectoratului General de
Aviaþie care executã misiuni de
supraveghere aerianã în zona de
competenþã a Inspectoratului Teritorial
al Poliþiei de Frontierã Timiºoara, atât
pe timp de zi cât ºi pe timp de noapte.
Aceste acþiuni au ca scop
asigurarea ordinii publice ºi
combaterea infracþionalitãþii
transfrontaliere la frontiera de sud
–vest a României. Echipajele

mixte sunt dotate cu echipamente
de ultimã generaþie, autospeciale
cu sistem de termoviziune ºi
câini de serviciu.
Astfel de acþiuni de cooperare
inter-instituþionalã
s-au
desfãºurat ºi în alte zone aflate
în competenþa Poliþiei de

Frontierã Române, la frontierele
de nord ºi de sud, contribuind
astfel la creºterea gradului de
siguranþã a cetãþeanului.
Centrul de Informare ºi
Relaþii Publice din cadrul
Inspectoratului General al
Poliþiei de Frontierã

Vara se cutreierã þara cu documentare la curte.
Proiectul Asociaþiei One World România, sprijinit de Grupul CEZ
în România a ajuns ºi la Eibenthal, în judeþul Mehedinþi

Cu sprijinul Grupului CEZ în
România ºi cu implicarea directã a
Asociaþiei One World România,
proiectul Documentare la curte a
poposit pe 18 ºi 19 august, în
localitatea Eibenthal, judeþul
Mehedinþi. Aici, a devenit prilej de
bucurie alãturi de activitãþile din
cadrul Festivalului Banat.
În Banat existã ºase sate cu
majoritatea locuitorilor de origine
cehã sau pemi aºa cum sunt numiþi
în limbaj popular: Garnic, Sf. Elena,
Einbenthal, Ravensca, Bigar ºi
Sumita, aceºtia pãstrându-ºi limba ºi
obiceiurile de aproape 200 de ani.
Festivalul Banat reuneºte
comunitatea localã ºi spectatori veniþi
la eveniment încurajând astfel
dezvoltarea ºi turismul în aceste
sate unice.
One World România la ªcoalã, prin
proiectul Documentare la curte,
sprijinit de Grupul CEZ în România, a
pregãtit pentru vizitatorii Festivalului
ºi sãteni douã proiecþii de filme
documentare, la care au participat

aproximativ 90 de persoane.
30 de tineri au format publicul
documentarului „Aici... adicã acolo”,
regizat de Laura Cãpãþânã Juller,
care a fost proiectat în cãminul
cultural. Aceºtia au vizionat
povestea a douã tinere, Ani ºi Sanda,
din Maramureº, care sunt crescute
de bunici în timp ce pãrinþii lor sunt
plecaþi în Spania în cãutarea unei
vieþi mai bune. Documentarul le-a
oferit celor prezenþi o porþie de
realitate, fiind un punct de plecare
al discuþiilor despre migrarea pentru
un trai mai bun, subiect relevant ºi
pentru comunitatea cehã din zonã.
Al doilea documentar „Toto ºi
surorile lui”, regizat de Alexander
Nanauz le-a fãcut cunoºtinþã celor 60
de participanþi cu povestea de viaþã a
unui copil din Ferentari, a cãrui mamã
este închisã pentru trafic de droguri.
Publicul a urmãrit dezvoltarea
tânãrului ºi a surorilor sale într-un
mediu plin de vicii ºi pericole.
Ambele filme au stârnit discuþii
legate de importanþa protecþiei

copilului, despre ºanse egale la
educaþie, prevenirea consumului de
droguri, dar ºi a a altor probleme cu
care se confruntã societatea actualã.
Helena, una dintre spectatori ºi
participanþi la discuþie ºi învãþãtoare
într-o ºcoalã marginalizatã a afirmat
cã „Aceste filme ºi discuþia de dupã
m-au motivat sã continui munca
mea, arãtându-mi cât este de
important sã îmi dedic timpul ºi
energia copiilor care au pornit în

viaþã cu dezavantaje ºi dificultãþi.”
Proiectul One World România la
ªcoalã, derulat de Asociaþia One World
România, în parteneriat cu Romanian
American Foundation, va beneficia în
continuare de suportul Grupului CEZ
în România, iar doritorii de proiecþii în
aer liber pot gãsi mai multe informaþii
pehttp://scoala.oneworld.ro/ro/filmedocumentare-la-curte/.
Departamentul Relaþii Publice, Brand
ºi Marketing CEZ Romania

Începând cu data de 23.08.2016,
inspectorul ºef al Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã ”Drobeta”
al judeþului Mehedinþi, colonel
Stãnãºel Petre, a trecut în rezervã,
cu drept de pensie ºi port al
uniformei militare, la 30 de ani de la
acordarea primului grad militar.
Totodatã, începând cu aceeaºi datã,
pentru îndeplinirea atribuþiilor funcþiei
de inspector ºef se desemneazã
colonelul Dragomir Florentin, primadjunct al inspectorului ºef.
PURTÃTOR DE CUVÂNT Plt. Raluca TÎRCÃ
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Posteritatea unui mare Profesor

* Cu câteva zile în urmã, mai
exact, luni, 22 august, s-au împlinit

99 de ani de la naºterea marelui istoric
ºi critic literar Al. Piru, PROFESORUL
inegalabil ºi de neuitat al generaþiei
noastre de studenþi filologi ai
Universitãþii craiovene, de la sfârºitul
anilor ‘60 ºi începutul anilor ‘70. Sobru,
sever ºi exact în judecãþile sale de
valoare, neiertãtor cu impostura, cu
veleitarismul, Al. Piru era extrem de
grijuliu ºi de generos cu studenþii sãi.
„Sunt animat de cele mai bune gânduri
faþã de studenþii mei –îi mãrturisea el
lui Adrian Pãunescu, într-un interviu
luat pe la sfârºitul anilor ‘60 ºi
reprodus în volumul Sub semnul
întrebãrii –ceea ce explicã, poate,
larga simpatie de care, la rândul meu,
mã bucur printre ei. Datorez acest lucru
faptului cã studenþii vãd în mine pe
cineva care a stat în preajma lui G.
Cãlinescu, în care alþii se insinueazã,
fãrã adeziunea sa, antumã sau
postumã”. Cât se poate de adevãrat.

De altfel, studenþii i-au rãmas cei mai
devotaþi, mai dezinteresaþi prieteni,
admiratori. Nu neapãrat datoritã
generozitãþii sale, altminteri
proverbiale, cât magnetismului cu
totul special, care-i transforma
cursurile în veritabile reprezentaþii de
idei, alteori în spumoase polemici (sub
acest aspect, Al. Piru era imbatabil) la
distanþã cu detractorii sãi din presa
(viaþa) literarã. Detractori de care
marele om n-a dus lipsã ºi care l-au
urmãrit cu ura lor absurdã întreaga
viaþã. ªi asta, fiindcã, dupã cum
Profesorul însuºi spunea, în acelaºi
interviu, nu aparþinea „nici unei gãºti”.
„Îmi repugnã ideea –adãuga el
imediat –de a mã asocia cu oameni
care practicã politica de coterie;
iubesc pe toþi veritabilii scriitori,
detest sau sunt indiferent faþã de
veleitari, amatori sau mediocri”.
* Ceea ce se ºtie mai puþin despre
Al. Piru este formidabila sa rezistenþã
în faþa numeroaselor ºi gravelor
vicisitudini la care l-a supus viaþa ºi
despre care extrem de puþine
persoane au ºtiut. Asta fiindcã
Profesorul nu numai cã nu s-a plâns
nimãnui în legãturã cu suferinþele,
cu persecuþiile pe care le-a avut de
suportat de-a lungul vremii, dar nu
a fãcut nici mãcar o referire publicã,
o aluzie mãcar, în acest sens. Nici
înainte, nici dupã decembrie 1989.
Dacã ar fi avut C.V.-ul suferinþei lui
Al. Piru, toatã suflarea
intelectualitãþii româneºti de astãzi
ar fi confiscat, pe o perioadã
nedeterminatã, capitolul disidenþei/
rezistenþei româneºti. O serie de

epistole ale lui Al. Piru, date
publicitãþii dupã trecerea sa în
Eternitate (toamna lui 1993), trimise
unor prieteni vorbesc despre
incredibilul abuz al unor... prieteni
de a-l fi pensionat cu forþa, la limitã
de vârstã, de la Universitatea din
Bucureºti, prin anii ‘80. Tocmai pe
el, într-un moment când în
învãþãmântul superior românesc
era, vã daþi seama, o inflaþie de
valori, un aflux de prestigiu
intelectual cum nu se mai vãzuse
pânã atunci! Mai mult decât atât, ºi
dupã 1990 i s-a refuzat statutul de
profesor consultant, în douã rânduri,
ºi asta doar pentru cã acceptase sã
fie directorul ziarului proprezidenþial
(Iliescu) Dimineaþa, funcþie râvnitã
de nu puþini porumbei sãlbatici ai
primului interval postcomunist. Piru
a murit singur, îngrozitor de singur,
într-un noiembrie tenebros al anului
1993. Noi, foºtii tãi studenþi, þi-am
rãmas mereu aproape, Profesore! Un
nou salut în Nemurire!
* Se apropie toamna, nu chiar toatã
lumea s-a întors din vacanþã, excursii
etc., starea generalã este confuzã,
nimic nu se contureazã foarte clar în
ceea ce priveºte aºteptãrile pentru
viitorul apropiat. În Severinul nostru
iubit, unde, figurativ, negura nu s-a
risipit, pluteºte amintirea cu secreþii
nocive a Irefutabilului, cel care ºi-a bãtut
joc... artistic, prin interminabila suitã
de scenete, de aºteptãrile cetãþenilor
Severinului în privinþa asigurãrii
alimentãrii cu cãldurã ºi apã caldã, cel
puþin doi ani la rând ºi acum, eliberat
de obligaþii administrative, le

sugereazã, zâmbind mânzescºmechereºte, noilor ºefi ai oraºului ºi
judeþului, sã vinã la dumnealui sã-i
cearã sfaturile, sã profite, Doamne
iartã-ne, de imensa-i expertizã
acumulatã în numãrul greu de reþinut
de ani în care s-a bucurat de, vorba
aia, omagiile iubiþilor severineni. Dintre
care, mulþi sunt contaminaþi de o
irecuperabilã naivitate, dacã se mai
gândesc ºi acum sã-i dea respectivului
cetãþean mandat de reprezentare a
Mehedinþiului în Parlament, la
alegerile din decembrie. În aceastã
situaþie, sunt sigur cã ne vom
procopsi. Fãrã glumã!
* Cicã Victor Ponta ar vrea sã-ºi
facã un partid. Cu adepþii sãi din PSD,
dar, desigur, ºi de aiurea. Dupã toate
aparanþele, nu ar fi tocmai puþini. Mai
ales cã, dupã toate aparenþele, Liviu
Dragnea, vrea sã facã un pas lateral,
dacã nu unul înapoi, direct la
Bãsescu, cel care i-a dat, primul, o
pâine de mâncat în politicã. Dar,
evident, nici Ponta nu pare a fi tocmai
liniºtit, fiindcã iohanniºtii de extracþie
macovistã par sã-ºi regleze tunurile
pe el. Iar ce voteazã populaþia
României, sigur cã, la o adicã, nici
nu mai conteazã.
* Iar madame Kovesi, despre al
cãrei plagiat din teza de doctorat nici
cã se mai pomeneºte, sfideazã legea
obligativitãþii declarãrii veniturilor
ascunzând, în termenul legal de
depunere a declaraþiilor, niºte sume
obþinute peste hotare în niºte
deplasãri extrem de asemãnãtoare
cu excursiile estivale. C-aºa-i la noi,
cine poate oase roade, cine nu...
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PNL Mehedinþi – un partid care sperã la o revenire în forþã
PNL Mehedinþi a suferit la
scrutinul local din acest an o
înfrângere surprinzãtoare. Acest
partid pãrea sã fie un partid pe val,
având reale posibilitãþi de
impunere, mai ales dupã scrutinul
prezidenþail din anul 2014.
Alegerile locale din acest an ar fi
fost un bun prilej pentru PNL
Mehedinþi de a deveni principala
forþã politicã a judeþului, cu atât mai
mult cu cât propunerea lor pentru
preºedinþia Consiliului Judeþean
Mehedinþi era Marius Bãlu, un
politician care a mai deþinut aceastã
funcþie. PNL Mehedinþi a reuºit sã
câºtige la ultimul scrutin local doar
8 primãrii de comune din judeþ,
rezultat care este prea puþin pentru
un partid de anvergura acestui
partid. Cu siguranþã liderii PNL
Mehedinþi vor trebui sã adopte o
altã tacticã politicã ºi electoralã în
perspectiva alegerilor parlamentare
de la sfârºitul acestui an. Pentru cã,
orice ar spune liderii liberali,
scrutinul local din vara acestui an
a fost un dezastru pentru PNL
Mehedinþi. Poate doar în Drobeta
Turnu Severin, acolo unde scorul
a fost mai strâns ºi, în cele din urmã
a obþinut funcþia de viceprimar,
adjudecatã de Daniel Cîrjan, existã
o justificare, însã în judeþ a fost
un adevãrat dezastru pentru
liberali. De fapt, daca e sã ne
raportãm la prestaþia electoralã a

PNL Mehedinþi, putem spune,
fãrã a greºi, cã pãstrarea fotoliului
de viceprimar al municipiului
Drobeta Turnu Severin a fost cea
mai mare victorie electoralã a
liberalilor mehedinþeni la
recentele alegeri locale.
O evoluþie politicã
neconvingãtoare
PNL Mehedinþi pãrea un partid
pe cai mari dupã rezultatul
scrutinului prezidenþial din anul
2014, existând premise pentru
relansarea în forþã. PNL Mehedinþi
este principalul partid de dreapta
din judeþ. PNL Mehedinþi are ºansa
sã renascã substanþial în judeþ, mai
ales dupã rezultatul final al
scrutinului prezidenþial. Era
imperios necesar ca PNL Mehedinþi
sã adopte o atitudine mult mai
fermã, pragmaticã ºi coerentã,
pentru cã numai în felul acesta
poate reveni în forþã ºi poate deveni
un partid important. Acest partid se
aflã, într-adevãr, în faþa unui demers
politic important, dar în acelaºi
timp necesar, deoarece de strategia
politicã pe care o va adopta depinde
afirmarea sa în judeþ. Fuziunea cu
PDL Mehedinþi nu a avut neapãrat
rolul de a întãri PNL Mehedinþi.
Acest fapt a fost demonstrat atât cu
prilejul alegerilor prezidenþiale din
anul 2014, cât ºi la ultimul scrutin
local. În perioada scursã de la

scrutinul prezidenþial din anul
2014, PNL Mehedinþi a manifestat
o
atitudine
politicã
neconvingãtoare, chiar ºtearsã.
Paradoxal pentru un partid care a
câºtigat scrutinul prezidenþial,
PNL Mehedinþi s-a complãcut
într-o acþiune politicã nefiresc de
necombativã. În mod normal PNL
Mehedinþi trebuia sã fie
principalul opozant al dominaþiei
pesediste din judeþ, principala
voce politicã de dreapta. Asta în
condiþiile în care celelalte partide
din judeþ erau prea mici ºi
neînsemate pentru a emite
pretenþii de opoziþie realã. PNL
Mehedinþi nu a manifestat niciun
fel de opoziþie politicã, pãrând mai
degrabã un partid care aºteaptã
scrutinul local din acest an. Nici

COMUNICAT DE PRESA CU PRILEJUL ROSTIRII SOLEMNE A
NUMELOR EROILOR CÃZUÞI ÎN PRIMUL RÃZBOI MONDIAL
Centenarul Primului Rãzboi
Mondial este marcat pretutindeni,
în special în Europa, printr-o serie
largã de activitãþi educative,
culturale ºi militare.
Guvernul României prin Hotãrârea
nr. 821/2015 a aprobat Programul
naþional al manifestãrilor prilejuite de
aniversarea Centenarului Primului
Rãzboi Mondial.
România intregitã are la
fundament sângele eroilor români
care au murit pe fronturile din
Transilvania, la Dunãre, în Moldova
sau în lagãrele de prizonieri. Peste
330.000 de militari români au pierit
în urma acestei conflagraþii

mondiale, iar aproximativ 76.000
au rãmas invalizi. Acestora li se
adaugã victimele din rândul
populaþiei civile care au fost rãpuse
de boli, foamete sau care au fost
executaþi de trupele de ocupaþie.
Pe data de 26 august la nivelul
Ministerului Apãrãrii Naþionale, se
va desfãºura rostirea solemnã a
numelor eroilor cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial.
Astfel, “Rostirea solemnã a numelor
eroilor cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial”
în municipiul Drobeta –Turnu Severin
ºi judeþul Mehedinþi va avea loc la
Monumentul Eroilor din Parcul Rozelor,
vineri 26 august începând cu ora 09.50

ºi va cuprinde o ceremonie militarã ºi
religioasã urmatã de un moment de
reculegere ºi de rostirea solemnã a
numelor a 300 de eroi cãzuþi pentru
reîntregirea României.
Activitatea va continua cu intonarea
imnului eroilor ºi depunerea de
coroane ºi jerbe de flori.
La ceremonie sunt invitaþi sã
participe reprezentanþi ai administraþiei
publice locale, veterani de rãzboi,
militari, poliþiºti, cadre militare
în rezervã ºi retragere,
reprezentanþi ai organizaþiilor
sociale, culturale ºi sportive,
cetãþeni ºi elevi ai municipiului.
Mr. Iulian Popescu

Virgil Popescu, nici Marius Bãlu,
cei doi lideri ai PNL Mehedinþi, nu
au lãsat impresia cã vor sã-ºi
asume rolul de lideri ai opoziþiei
mehedinþene.
PNL Mehedinþi poate sã revinã
pânã la parlamentare
În perspectiva alegerilor
parlamentare din acest an, liberalii
locali sunt principalul adversar
politic al PSD Mehedinþi, partidul
care le-a produs la scrutinul local
cea mai usturãtoare înfrângere
politicã. În noul context politic, PNL
Mehedinþi are nevoie de o viziune
realistã, astfel încât sã identifice o
strategie electoralã eficientã prin
care sã obþinã un procent mult mai
mare. Este imperios necesar ca PNL
Mehedinþi sã adopte o atitudine mult
mai fermã, pragmaticã ºi coerentã,
pentru cã numai în felul acesta poate
reveni în forþã ºi poate spera la
urmãtorul scrutin la îndeplinirea
obiectivului electoral propus. Acest
partid se aflã, într-adevãr, în faþa unui
demers politic ºi electoral dificil,
raportat la scorul obþinut la locale,
însã are resurse interne pentru a
reveni. Preºedintele PNL Mehedinþi,
Virgil Popescu, are capacitatea
politicã de a adopta, alãturi de echipa
de conducere a acestui partid, o
tacticã electoralã care sã diminueze
diferenþa existentã în prezent faþã de
PSD Mehedinþi, dar ºi sã
demonstreze cã partidul pe care îl
conduce poate sã revinã în forþã
la nivelul judeþului.
 Mircea Popescu
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Isãrescu trebuie judecat!

Arestarea lui Bogdan Olteanu
a deschis uºa unor previzibile ºi
obligatorii demersuri prin care se
impunea ca inexpugnabilul glob de
cristal al BNR sã fie curãþat de praful
corupþiei de pe axele sale.
Guvernatorul Isãrescu, care a stat la
cîrmã mai mulþi ani decît a condus
Nicolae Ceauºescu România, trebuia
sã dea seamã pentru lipsa de
transparenþã cu care a “administrat”
ºi a cheltuit banii poporului timp de
26 de ani! În declaraþia de avere a lui
Mugur Isãrescu, la capitolul venituri,
în fiecare an, scrie negru pe alb:
„conform fiºei fiscale”, adicã, secret
de stat! Sigur, are ce ascunde, are ºi
de ce se teme! Salariile cosmice ale
matusalemicului bancher-ºef ºi ale
celor din conducerea B.N.R. sînt doar
niºte tablete pentru vitaminizare,
pentru cã ei luptã din greu ºi au grijã
ca celor peste 40 de bãnci cu capital
strãin de pe teritoriul þãrii noastre sã
nu li se restrîngã dreptul ºi libertatea
de a jecmãni, prin clauze abuzive ºi
comisioane ilegale, românii îngropaþi
în credite. Isãrescu a înºelat, a
manipulat, a fost complice, a
îndatorat Þara în numele ºi pe seama
cetãþenilor. Ca urmare, Bãsescu ºi
Boc au tãiat pensiile, salariile, laptele
sugarilor, îndemnizaþia mamelor, în
timp ce miliarde de euro erau date
clientelei politice corupte, din
retrocedãri uriaºe, de multe ori cu acte
false, cum e ºi cazul preºedintelui
Iohannis. Parlamentul ce-a fãcut? A
suplimentat prerogativele ºi puterea
lui Isãrescu ºi i-a acordat încã un
mandat, deºi era pensionar ºi era
indicat sã se odihneascã la umbra
podgoriilor sale. Isãrescu trebuie
judecat pentru falimentarea ºi
desfiinþarea unor bãnci româneºti,
pentru devalorizarea leului ºi

îmbogãþirea prin aceasta a clasei
politice, pentru girul dat jocurilor
piramidale, pentru complicitate la
dobînzile frauduloase, de cartea
recordurilor, practicate de bãnci, cu
ºtiinþa ºi sub protecþia sa, pentru
clauzele ºi comisioanele abuzive ºi
ilegale din contractele de credit,
pentru încurajarea ºi determinarea
populaþiei de a se împrumuta în alte
valute, deºi, conform Constituþiei,
singura monedã oficialã de circulaþie
în România este Leul. Isãrescu
trebuie judecat pentru modul abuziv
în care a reglementat piaþa financiarã,
total, în detrimentul României ºi
cetãþenilor ei, fãcînd-o profitabilã
pentru bancherii din zona euro, F.M.I.,
B.M. ºi, în mod special, pentru mafia
politico-financiarã din þarã. Dacã ar
fi sã luãm fie ºi un singur exemplu,
care, de departe, nu este cel mai
semnificativ, ne-am referi la anul
2008, cînd profiturile bãncilor din
România au crescut cu 88,4% faþã
de anul 2007. (Deci, aproape o
creºtere de 100% într-un singur an!).
Profitînd la modul cel mai hrãpãreþ
de nevoia românului de a se
împrumuta pentru neajunsuri strict
personale, sistemul bancar din
România a reuºit în 2008 un profit
total de 4.68 miliarde de lei (1, 27
miliarde de euro!), mai mare cu
84,8% faþã de 2007.
Mugur Isãrescu a considerat
B.N.R. podgorie proprie, nu o
instituþie a statului în slujba
cetãþeanului
Isãrescu a luat de la români ºi a
dat miliardarilor lumii. Valutele au
crescut constant în urma manevrelor
ºi speculaþiilor sale! Care lege a
salarizãrii din România îi dã dreptul
acestui vînzãtor de bani virtuali la
asemenea venituri salariale? Ce ziceþi
tovarãºi procurori?, dar dumneata,
domn’e ministru al finanþelor! Cine
vã þine sub papuc? Isãrescu trebuie
judecat pentru susþinerea intereselor
strãine, pentru împrumutarea sumei
de 20 miliarde de euro de la FMI
împreunã cu fratele de arme, Bãsescu,
bani despre care nu ºtie poporul ce
drumuri au luat. Trebuie judecat
pentru falimentarea minelor de aur,
rezultatã în urma refuzului BNR de a

cumpãra aur din extracþiile
româneºti, trebuie judecat pentru cã
a considerat BNR o podgorie proprie
ºi nu o instituþie a statului în slujba
cetãþeanului. Trebuie judecat pentru
cã ºi-a atribuit puteri nelimitate,
blocînd guvernul cînd acesta acþiona
altfel decît în condiþiile impuse din
afarã, care serveau intereselor
rechinilor financiari mondiali. Sã nui daþi prea mare crezare nici
tovarãºului Lucian Isar. Practicã ºi el
tot un gen de manipulare dictatã ºi,
desigur, interesatã. Alina Gorghiu,
neastîmpãrata lui Olteanu, s-a ales,
în cele din urmã, cu un partid în braþe
ºi cu un manipulator în aºternut.
Doamne, ce cîºtig, ce misiune
spectaculoasã, ce jocuri fenomenale
de hocus-pocus preparatus!
Fãrã semnãtura lui Isãrescu,
România nu era îngropatã în
datorii
Isãrescu a recunoscut în presã
cã în sistemul financiar-bancar din
Þarã se practicã manipularea
clientului. Cu toate astea, a fãcut tot
timpul lobby în favoarea bãncilor,
încurajînd fraudele. ªtiþi cã Isãrescu
n-a putut mînca din farfurii
asemãnãtoare celor ale sãracilor
þãrii ºi a aruncat aproximativ
158.000 de euro pe veselã, marca
Rosenthal - ceºti, farfurioare,
pahare, recipiente alimentare ºi
farfurii, pentru chermezele din
Palatul Vechi al B.N.R.? De parcã
n-ar fi de ajuns, BNR va cumpãra în
leasing cinci autoturisme
superdotate, în valoare 772.800
euro, fãrã TVA. Nu uitaþi cã acest
guvernator a încurajat creditul cu
buletinul, dînd startul jefuirii
cetãþeanului împrumutat la bãnci.
Cele peste patruzeci de bãnci
cãmãtãreºti din þarã ºi miile de filiale
au urmat conduita impusã de B.N.R.
Fãrã semnãtura lui Isãrescu,
România nu era îngropatã în datorii.
B.N.R. avea obligaþia sã vegheze ca
bãncile sã respecte legea, iar clienþii
sã nu fie fraudaþi. S-a întîmplat
invers. Clienþii au fost ºi sînt trataþi
ca niºte oi din a cãror lînã de aur
tunde (adicã, rade) fiecare bancher
cît vrea. Pe lîngã ei, au prosperat
recuperatorii-cãmãtari, pe aceeaºi

mînã cu bãncile, pe care nu-i
controleazã nimeni. Cînd va pune
Justiþia sub control fraudele bãncilor,
cînd vor fi cercetaþi nemiloºii
extorcatori cu numele de
recuperatori de credite, cînd vor fi
sancþionaþi, iar clienþii, despãgubiþi?
Justiþia a devenit paravanul
mafiei - mafia numeºte factorii
de conducere în justiþie
Cum bãncile nu vor lucra cinstit
niciodatã, românii au cam renunþat la
sistemul bancar, iar creditele au scãzut
considerabil. De ce nu procedãm ca
islandezii, care au arestat bancherii
corupþi ºi au dat bancherii afarã din
Islanda? Reiterez mai vechea mea
invitaþie: afarã cu bãncile strãine din
þarã, pentru cã bancherii ºi recuperatorii
sfideazã naþiunea, bancherii ºi
recuperatorii au abuzat milioane de
români! Mafioþii din politicã ºi finanþe
au creat un sistem legislativ care
permite furtul perfect pentru bancheri,
unde adevãraþii infractori îi considerã
infractori pe românii care nu-ºi mai pot
achita ratele mereu crescînde ºi
sufocante pînã la axfisiere. Justiþia a
devenit paravanul mafiei care numeºte
factorii de conducere în justiþie, ca parte
integrantã a regimului politico-mafiot.
Profitul din furturi e tot mai mare pentru
clasa politicã, iar cetãþeanul de rînd se
zbate în sãrãcie. O mare parte dintre
bãnci cîºtigã cu asupra de mãsurã din
afacerile cu statul român, împrumutînd
Guvernul pe bandã rulantã. Profit
garantat, fãrã riscuri, plãtit de cetãþeni.
Bãncile trãiesc bine ºi din dobînzile
uriaºe percepute statului ºi clienþilor
care s-au împrumutat în anii de
expansiune a creditelor. Isãrescu, ca
doctor în finanþe, ar trebui sã
mãrturiseascã adevãrul despre bãnci,
bancheri ºi recuperatori, pentru cã
oricum va da socotealã în faþa
poporului român care, de la sine, este
doctor în patriotism, demnitate ºi
adevãr. Dacã membrii Guvernului ºi ai
Parlamentului, dacã eminentele capete
politice, n-ar avea interese legate de
bãnci ºi furnizorii de utilitãþi (asigurãri,
gaze, luminã, apã) ar lua mãsuri de
protejare a cetãþenilor faþã de abuzurile
peste mãsurã ale acestora.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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S-a trezit ºi Copy-Paste din falsa penitenþã
Victor Ponta parcã trãieºte în
altã lume. S-a apucat sã resusciteze
subiecte de pe vremea în care era
premier ºi poveºteºte cum a fost forþat
practic sã demisioneze. I-ar fi spus
Oprea cã se pregãteºte un maidan
sângeros în Bucureºti, doar pentru ca
Ponta sã plece. ªi Ponta iubitor de
popor a ales sã plece din funcþie ºi sã
evite grabnica „vãrsare de sânge” din
mandatul lui Iohannis. ªi, uite aºa, am
rãmas doar cu morþii din Colectiv,
graþie fostului premier.
Ponta se ia ºi de „Guvernul zero” ºi
„bombele sale nucleare” care nu au
atras fonduri europene ºi au lãsat de
izbeliºte þãriºoara. Ponta trage la greu
ºi a pus tunurile pe tot ce miºcã.
Ponta acþioneazã singur sau a primit
mandat de la „prietenul” sãu, Liviu
Dragnea, ca la alegerile locale. La
locale a bãtut monedã pe moºtenirea
pe care a lãsat-o þãrii, cu plãþi de
pensii ºi salarii, cu mãriri de tot felul
ºi cu o creºtere economicã. ªi ce a
primit el în schimb, un verdict de
plagiat clar, retragerea titlului de
doctor, o trimitere în judecatã în
dosarul cu ªova.
A pierdut tronul la prezidenþiale,
când aproape nimeni nu se aºtepta.
Mulþi spuneau cã nu este pregãtit ºi îi
prind bine cinci ani de penitenþã. Dar
iatã cã Ponta nu pare deloc schimbat
ºi maturizat politic ºi altfel. Atacã
furibund ºi sarcastic pe cine poate ºi
pe cine vede cu lupele sale de
nedoctor. Copy Paste s-a trezit din
falsa sa penitenþã ºi s-a apucat sã

loveascã cu ghioaga în vechii sãi
duºmani. Poate cã nu mai intereseazã
pe nimeni subiectele promovate de
Victor Ponta sau poate cã Ponta a
primit acum vreo promisiune cã va fi
pus premier ºi a început sã ne aducã
tuturor aminte cât de bun ºi cât de
iubitor de þarã este. Ponta pare ieºit
grav în decor, dezorientat ºi sãrit de
pe axã. Doar televiziunea amicului sãu
de Dubai îl serveºte aproape maladiv
ºi îi promoveazã textele disperate.
Cum ar putea sã revinã Ponta premier
este greu de spus ºi cine sã îl mai
serveascã. Adicã nu îl vede nimeni pe
Dragnea sã îi predea puterea, pâinea
ºi cuþitul. Adicã e visul sãu sã devinã
din ºef de baroni premier de þarã ºi sã
sufle viaþã peste supuºii din PSD ºi
peste poporul care a mai rãmas sã
munceascã în þarã. Apropo vreo patru
milioane de români muncesc afarã. Vã
daþi seama cine mai munceºte în þarã?
Aproape cã am rãmas o þarã de
bugetari ºi nu mai produce aproape
nimeni plusvaloare. Mall-urile sunt
hrãnite cu marfã de afarã ºi noi suntem
captivi într-un fel de lagãr condus de
gardieni-politicieni corupþi. Pare o
lume fãrã ieºire. Aproape toþi pãrinþii
îºi cresc copiii cu gândul sã îi scoatã
din lagãr ºi sã le facã un viitor în afara
þãrii, departe de sãrãcia ºi mizeria din
locurile natale. Culmea este cã
gardienii politicieni ai lagãrului îºi vor
odraslele acasã. Au ºi cu ce sã le
þinã, având bani la ciorap din ce au
ciupit sau recoltat de la popor.
Dragnea a transmis prin „vedeta” sa

primãriþia Bucureºtilor cã PSD ar
accepta sã vinã la guvernare ºi sã nu
dea premierul, condiþia fiind ca ºeful
guvernului sã fie de la ALDE. Adicã
Tãriceanu. Deci mesajul pare foarte
clar pentru Victor Ponta, cum cã nu
va pupa piaþa independenþei.
Atunci ce joc face Ponta? Îºi face
campanie pentru a mai prinde un
ciolãnaº de deputat în parlamentul
României? E greu de crezut asta,
având în vedere cã e pus pe loc
eligibil în Gorjul sãu „natal”, care
tinde sã devinã o patrie a sãrãciei,
dacã va dispãrea mineritul. Oare nu
cumva Ponta a început sã þipe pentru
cã a început sã îºi dea seama cã nu
mai conteazã în lumea care se
construieºte de cãtre iarba rea
Iohannis? Oare nu cumva Ponta a

realizat cã începe sã i se încheie
oficial era ºi trage de perfuzie sã se
urce în picioare pe masa de
operaþie? Sã fie chiar atât de
inteligent Ponta ºi de matur, încât
sã îºi admitã propria condiþie? A
început Ponta operaþiunea „Salvaþi
soldatul Copy Paste”? Oare credea
vreodatã cã din Micul Titulescu va
ajunge minimul Copy Paste?
Singurul care pare sã reacþioneze la
disperarea fostului premier este
marinarul uns cu rom ºi toate alifiile
Bãsescu. Dã ºi Bãsescu cu Barosul
dupã Ponta, sperând sã îl introducã
ºi mai adânc în spelunca disoluþiei
personale. Prinde Ponta din nou
putere dupã falsa penitenþã sau e
ultimul sãu rânjet?!
 ªtefan Bãeºiu
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Oceanul de amãrãciune al Cãtãlinei Ponor

La Jocurile Olimpice ajung
doar performerii. Este o certitudine
demonstratã de-a lungul secolelor. La
vârsta de 29 de ani, gimnasta Cãtãlina
Ponor s-a calificat în finala probei la
bârnã la Jocurile Olimpice de la Rio
de Janeiro din 2016. „Regina” bârnei
peste care au trecut anii a fost nevoitã
sã se lupte cu gimnaste care abia
puneau pasul în salã atunci când ea
cucerea primele medalii la Jocurile
Olimpice de la Atena. Pânã acum,
Cãtãlina Ponor a cucerit trei medalii
de aur la Jocurile Olimpice din 2004,
una de argint ºi una de bronz la
Jocurile Olimpice din 2012. În acest
an a ratat ºansa de a câºtiga o nouã
medalie. Cât de greu i-a fost, cât de
greu îi este acum, doar ea ºtie. Un
ocean de amãrãciune... o spun chiar
cuvintele ei: „Preþuiþi ce aveþi, cât mai
aveþi!”. Într-o þarã cu înaltã tradiþie
sportivã, într-o þarã în care, astãzi doar
câþiva fac sport, restul doar afaceri,
într-o þarã care încã se mai numeºte
România, astfel de oameni trebuie
apreciaþi ºi susþinuþi, în primul rând
moral. Trebuie respectaþi. Nu sunt
mulþi. Sã le mulþumim ºi sã-i preþuim,
cu reuºitele lor ºi sã le fim alãturi în
clipele dificile. Sunt printre puþinii
români cu care ne mai putem mândri.
Este dureroasã constatarea Cãtãlinei
Ponor: „Uneori sunt mai apreciatã de
strãini! Va mai dura pânã o sã aparã
o nouã triplã campioanã olimpicã! Vam lãsat sã vã faceþi nebunia ºi sã
mã bârfiþi”. Dupã prestaþia de
dinainte cu o searã, gimnasta a emis

un mesaj pentru contestatari
ºi pentru cei care au criticato pentru participarea la
Jocurile Olimpice. Nu oricine
are competenþa de a face
judecãþi de valoare în sport,
nu oricine cunoaºte frustrãrile
ºi strãdania acestor minunaþi
tineri aflaþi într-o perpetuã
competiþie. Nu oricine are
acces la detaliile vieþii acestor
ostaºi fãrã epoleþi. Noi ne
exprimãm opþiunea de a fi
alãturi de cei ce ne reprezintã
Þara, la bine ºi la greu,
apreciindu-le victoriile ºi
înþelegându-le frustrãrile.
Suntem oameni, nimeni nu
este perfect! Oficialitãþile de astãzi
ignorã valorile naþionale, acceptã
denigrarea sau chiar condamnarea
lor, aduc osanale unor trãdãtori de
þarã ºi acordã onoruri nemeritate celor
care nu au fãcut nimic pentru
România. Români, preþuiþi-i pe cei
care meritã ºi apãraþi-i! La mulþi ani,
Cãtãlina! „ªi mâine e o zi!” (Maria
Diana Popescu ºi Ion Mãldãrescu).
Redactia ART-EMIS

„15 august 2016
A fost o zi extrem de grea ºi
tensionatã pentru mine... De ce ?
Credeþi cã mie mi-a fost uºor sau îmi
este uºor? Sunt ani de muncã în
spate, nivelul a crescut, gimnasticã
nu mai e ce era înainte. Acum, ori
câºtigi cu acrobaticã foarte dificilã ori
cu artisticã fãcutã perfect. Eu am
încercat sã le combin ºi am greºit
pentru cã presiunea a fost extrem de
mare. Fiind singura gimnastã care a
reprezentat România, trebuia sã
mulþumesc într-un fel sau altul pe
toatã lumea, chiar dacã nu mai aveam
nimic de dovedit, poate doar mie sã
îmi mai dovedesc încã o datã cã pot!
Îmi pare rãu cã atunci când mi-am
dat seama cã Integralul a ieºit prost
nu am fãcut ºi coborârea care a fost
pregãtitã pentru finalã. Deci, DA! Pot!
Pentru cã vreau! Aº zice chiar m-am
simþit mai în formã decât la 16 ani ªi
aº fi putut, dacã nu simþeam ca o
mânã care vroia sã mã dea jos de pe
aparat, toate comentariile ºi undele
negative cã nu meritam sã fiu la
Olimpiadã. Mi-am dorit prea mult, mi

s-a rupt sufletul, am plâns toatã
noaptea ºi la un moment dat vroiam
sã mã opresc ºi nu puteam, nu mi-a
fost uºor sã nu pun la suflet tot ce
vedeam sau auzeam în jurul meu ºi
în reþelele de socializare sau presã ºi
nu îmi este uºor nici în continuare!
Am avut noroc cã mi-a dat Dumnezeu
un psihic extrem de tare ºi am reuºit
sã stau concentratã atât cât am putut.
Sã nu aveþi impresia cã nu vãd tot ce
scrieþi sau tot ce ziceþi pe la spatele
meu (aviz cei din jurul meu) doar cã
nu am bãgat de seama sau v-am lãsat
sã vã faceþi nebunia ºi sã mã bârfiþi!
Sãtulã fiind de toate rãutãþile care au
început de dupã „europene”, am vrut
sã fie bine, sã fie bine pentru mine,
pentru România, pentru cei care miau fost alãturi, care au luptat cu mine
zi de zi, care m-au încurajat la fiecare
pas, care ºtiu prin ce am trecut, câte
piedici am avut, câte vorbe urâte au
fost aruncate în mine fãrã rost!
Babã? Oare la 29 de ani sunt babã,
când sunt „n” gimnaste în lumea
asta trecute de 30 de ani? Dar e mai
greu de ºtiut fiindcã nu toate au
rezultate care sã le þinã lumea minte!
Urâtã? Poate sunt, nu ºtiu, nu toatã
lumea e fotomodel, nici nu am fost ºi
nici nu sunt un sportiv stil pitzi sã nu
pot sta fãrã unghii false, fãrã pãr vopsit,
gene false sau mai ºtiu ei ce minunãþii
de genul acesta, fiindcã sunt prea
concentratã la ce am de fãcut!
Scorpie? Aici am sã vã spun cu
mâna pe inimã cã multã lume dupã
ce mã cunoaºte personal, îºi retrage
cuvintele, pentru cã de foarte multe
ori, chiar dacã nu arãt, sunt o
persoanã mai mult decât sãritoare,
nu port picã, nu port urã, nu îmi
doresc ca altul sã se loveascã sau
sã pãþeascã ceva. Întotdeauna am
fost acolo atunci când a fost nevoie
de mine dar asta ºtiu numai acele
persoane care îmi sunt alãturi ºi la
bine ºi la rãu, nu persoanele false
care acum îþi zâmbesc ºi dupã câteva
secunde se întorc cu spatele ºi te
bârfesc fiindcã nu te suportã!
Fiþoasã? Faptul cã am o mascã
pusã când mã antrenez sau când
sunt în concurs dovedeºte cât de
mult îmi doresc sã fac ceva, dar
persoanele frustrate nu vor vedea

niciodatã adevãrata faþã a mea, iar
cei care ajung sã mã cunoascã chiar
ºi pentru prima oarã îmi spun... „Nu
am crezut o secundã cã eºti aºa cu
bun simþ ºi atât de cumsecade?” ºi
nu de puþine ori am vãzut întrebarea
„când a tras Ponor echipa dupã
ea?”. Pãi, ia hai sã ne aducem
aminte. E adevãrat cã întotdeauna în
spatele meu a mai fost cineva care
m-a ajutat, de exemplu Monica,
Dana, Oana sau Sandra! Începând
cu anul 2003 oare cine a fãcut parte
din echipã pânã în prezent?
Oare rezultatele cele mai bune din
2003-2004 ale cui au fost? În 2005
cine a reprezentat România ºi a venit
cu medalie de bronz la mondiale
când toatã echipa era datã afarã din
lot? Cine a fost lângã fetele din 2006
la europene? Cine s-a întors în mai
2007 din pauzã de 8 luni, ca în 3
luni sã îºi revinã pentru mondiale ºi
sã ajute într-un fel sau altul echipa?
Oare în 2011 cine a revenit dupã 4
ani ºi o intervenþie la inimã tot pentru a
ajuta echipa la Tokyo sã se califice la
olimpiadã unde am plecat singurã, fãrã
Sandra cu fete fãrã experienþã ºi mi-am
cãlcat pe orice principiu cã veneam
dintr-o echipa campioanã olimpicã ºi
mi-am asumat din nou un aºa zis „eºec”
sã ne întoarcem fãrã medalii de la
mondiale? ªi atunci am reuºit sã ajut
echipa sã vinã pe locul 4? Oare cine?
Oare în 2012 împreunã cu Sandra
cine a condus echipa sã vinã pe locul
I la europene încercând sã dea
exemplu celor mici cum sã fie
unite ca ºi echipã?
Oare la olimpiada unde toatã
lumea spunea - inclusiv antrenorii
cã noi nu vom ieºi pe podium din
cauzã cã Larisa este accidentatã -,
oare cine a tras ºi cu dinþii din nou
cu Sandra pentru echipã cã sã
ieºim în primii 3?
Oare acum dupã ce nu mai aveam
nimic de dovedit cine a revenit dupã
3 ani de pauzã din nou sã încerce
sã ajute aceastã echipã care se vedea
de la Mondialul din 2014 cã ceva
nu funcþioneazã?”...
CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR

Cu stimã ºi respect,
Tripla Campioanã Olimpicã
Cãtãlina Ponor”.
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Trei medalii de argint ºi o medalie
de bronz, palmaresul elevilor
români la Olimpiada Internaþionalã
de Informaticã 2016
Lotul olimpic al României ºi-a adjudecat patru
premii (trei medalii de argint ºi o medalie de bronz)
la XXVIII-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de
Informaticã, desfãºuratã la Kazan (Rusia), în perioada
12 –19 august.
Medaliile de argint au fost obþinute de Andrei Popa
(clasa a XI-a/Liceul Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” din
Vaslui), laureat cu „bronz” în 2015, Costin Andrei
Oncescu (clasa a X-a/Colegiul Naþional „Dinicu
Golescu” din Câmpulung Muscel, jud. Argeº) ºi Andrei
Costin Constantinescu (clasa a XI-a/Liceul Internaþional
de Informaticã din Bucureºti). Radu Alexandru
Munteanu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naþional de
Informaticã „Tudor Vianu” din Bucureºti, a intrat în posesia
unei medalii de bronz. Urmare a acestui rezultat România
îºi consolideazã poziþia a patra în clasamentul pe medalii
all times, cu un palmares de 99 de medalii: 28 de aur,
45 de argint ºi 26 de bronz.
Ediþia din acest an a Olimpiadei Internaþionale de
Informaticã a reunit 308 concurenþi din 80 de þãri.
BIROUL DE COMUNICARE

Stadiul contractãrii ºi difuzãrii
manualelor pentru elevii claselor a IV-a
Ministerul Educatiei face o serie de precizãri legate
de asigurarea, contractarea si furnizarea manualelor
necesare elevilor claselor a IV-a.
Astfel, procedurile au fost finalizate ºi au fost semnate
contracte cu editurile câºtigãtoare pentru 7 discipline: Limba
modernã francezã, Limba modernã germanã, Limba ºi
literatura românã pentru secþiile cu predare în limba
maghiarã, Educaþie civicã, Muzicã ºi miºcare, Arte vizuale
ºi abilitãþi practice ºi Religie. Toate aceste titluri vor fi pe
bãncile elevilor la începutul anului ºcolar 2016-2017.
Pentru alte douã discipline –Matematicã ºi Limba
modernã englezã - contestaþiile în instanþã au fost
soluþionate, prin urmare se poate trece la semnarea
contractelor ºi livrarea manualelor în ºcoli în intervalul
septembrie –octombrie 2016.
Contestaþiile pentru loturile de manuale la disciplinele
Limba ºi literatura românã, ªtiinþe ale naturii, Istorie ºi
Geografie sunt, în acest moment, pe rolul instanþelor. Pe
mãsurã ce aceste litigii vor fi soluþionate juridic,
procedurile subsecvente vor fi puse cât mai rapid în
aplicare astfel încât stocurile de manuale sã fie completate.
„Facem tot ce se poate pentru ca elevii din clasa a IV-a sã
nu fie afectaþi de problemele de procedurã ce vizeazã licitaþia
pentru manualele ºcolare. Îi asigur pe elevi, profesori ºi
pãrinþi cã imediat ce instanþele se vor pronunþa, vom
parcurge toþi paºii necesari astfel încât situaþiile nefericite
de pânã acum sã nu se mai repete”, a declarat Mircea
Dumitru, ministrul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice.
BIROUL DE COMUNICARE

informaþii
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COMUNICAT
Pentru corecta informare a cetãþenilor din
judeþul Mehedinþi, ca urmare a unor articole
apãrute în mass media localã, Instituþia
Prefectului judeþului Mehedinþi face
urmãtoarele precizãri:
La prima rectificare de buget din acest an,
în toate judeþele þãrii, sumele au fost
direcþionate cu precãdere cãtre domeniile
Sãnãtate, Educaþie ºi Drepturi Sociale,
considerate prioritãþi de cãtre Guvern.
Astfel, potrivit Ordonanþei nr. 14 din 10
august 2016 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2016, din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru
finanþarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeþelor, pe anul
2016, judeþului Mehedinþi i-au fost
repartizate urmãtoarele sume:
- 248 mii lei pentru implementarea
programului de încurajare a consumului de
fructe proaspete în ºcoli;
- 528 mii lei pentru plata contribuþiilor
pentru personalul neclerical angajat în
unitãþile de cult din þarã;
- 68 mii lei pentru finanþarea cheltuielilor
de funcþionare a cãminelor pentru
persoanele vârstnice;
- 41 mii lei pentru finanþarea a 5% din
valoarea diferenþelor salariale pentru
personalul didactic cãruia pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei legi nu i s-au acordat
diferenþele salariale ºi pentru personalul
didactic care se pensioneazã dupã data intrãrii
în vigoare a Legii nr. 85/2016;
- 303 mii lei - sume pentru plata drepturilor
personalului didactic pensionat, care este
îndreptãþit sã primeascã diferenþe salariale
pentru perioada octombrie 2008 –13 mai
2011.
Totodatã, din sumele defalcate din taxa
pe valoarea adãugatã pentru finanþarea
cheltuielilor decentralizate la nivelul
comunelor, oraºelor, municipiilor,
sectoarelor ºi municipiului Bucureºti, pe
anul 2016, judeþul Mehedinþi a primit
urmãtoarele sume:
- 536 mii lei pentru plata a 5% din valoarea
diferenþelor salariale pentru personalul
didactic cãruia pânã la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi nu i s-au acordat diferenþele
salariale ºi pentru personalul didactic care
se pensioneazã dupã data intrãrii în vigoare
a Legii nr. 85/2016;
- 3.125 mii lei - sume pentru plata
drepturilor personalului didactic pensionat,
care este îndreptãþit sã primeascã diferenþe
salariale pentru perioada octombrie 2008

–13 mai 2011;
- 1.839 mii lei - sume pentru plata
restanþelor aferente titlurilor executorii ce
trebuie plãtite pânã la data de 31.12.2015,
potrivit legii;
- 18.000 lei pentru finanþarea cheltuielilor
de funcþionare a cãminelor pentru
persoanele vârstnice.
De asemenea, primãriile vor primi sume
defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale în scopul achitãrii plãþilor
restante înregistrate în contabilitatea
unitãþilor administrativ teritoriale (UAT),
inclusiv a instituþiilor publice finanþate
integral sau parþial din bugetul local ºi a
spitalelor la data de 30 iunie 2016. Sumele
prevãzute la art. 55, pct. b din Ordonanþa
Guvernului nr. 14/2016 se repartizeazã în
funcþie de centralizarea pe judeþe pânã la
data de 31 octombrie 2016. Direcþiile
generale regionale ale finanþelor publice vor
analiza cererile în termen de maxim 2 zile
lucrãtoare, le vor centraliza ºi le vor
transmite cãtre Ministerul Finanþelor
Publice pentru a solicita repartizarea
sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016.
Ministerul Finanþelor Publice înregistreazã
cererile în ordinea primirii acestora ºi
repartizeazã sumele solicitate, pe fiecare
judeþ, în termen de maxim 3 zile lucrãtoare
de la primirea acestora, în limita sumei de
450. 000 mii lei.
Sumele vor fi utilizate exclusiv pentru:
- stingerea obligaþiilor fiscale, precum ºi a
celor care fac obiectul eºalonãrii sau
amânãrilor la platã cuprinse în certificatele
de atestare fiscalã la data de 30 iunie 2016
cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor
sociale ale furnizorilor de bunuri, servicii
ºi lucrãri ale UAT-urilor;
- pentru stingerea obligaþiilor fiscale cãtre
bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale
ale furnizorilor care presteazã serviciul
public de producere, transport ºi distribuþie
a energiei termice;
- pentru stingerea obligaþiilor fiscale
restante ale UAT-urilor cãtre bugetul de stat
ºi bugetul asigurãrilor sociale.
Sumele alocate potrivit prezentei
ordonanþe neutilizate pânã la data de 28
noiembrie 2016 se comunicã Ministerului
Finanþelor Publice de cãtre direcþiile
generale regionale ale finanþelor publice
pânã la data de 5 decembrie 2016 în
vederea retragerii lor.
Cancelaria Prefectului Judeþului Mehedinþi
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Tabere gratuite pentru 24 copii
din sistemul de protecþie
înconjurãtor, dar ºi
abilitãþile de relaþionare în
cadrul unui colectiv.
Tabãra a fost finanþatã de
Direcþia Judeþeanã pentru
Tineret ºi Sport Mehedinþi
care, ca ºi în alþi ani, s-a
implicat pentru a face mai
plãcute vacanþele copiilor
instituþionalizaþi din cadrul
Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului
În perioada 06.08-11.08.2016,
24 de copii cu nevoi speciale din
sistemul de protecþie au beneficiat de o
minunatã perioadã de relaxare în tabãra
din Centrul de Agrement Sãcelu.
Copiii au avut parte de distracþie ºi
aventurã, jocuri tematice, sporturi de
echipã ºi ºtrand. De asemenea au fost
implicaþi în activitãþi recreativeducative ºi cu caracter practic, menite
sã le dezvolte personalitatea, gradul de
responsabilitate faþã de mediul

Mehedinþi.
Directorul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi, domnul Valentin Popescu
mulþumeºte Direcþiei Judeþene pentru
Tineret ºi Sport Mehedinþi pentru
empatia de care au dat dovadã ºi
pentru modul eficient în care cele douã
instituþii au ales sã colaboreze pentru
a aduce bucurie în sufletele copiilor
cu dizabilitãþi.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

În perioada 22-26
august, efective din cadrul
Jandarmeriei Mehedinþi vor
asigura mãsurile de ordine
publicã pe timpul desfãºurãrii
examenului de bacalaureatsesiunea august-septembrie
2016, la douã centre de
examinare aflate în
responsabilitate, în municipiul
Drobeta Turnu Severin.
Misiunea jandarmilor este de a
preveni faptele care ar putea tulbura
ordinea, liniºtea publicã ºi
desfãºurarea în condiþii de siguranþã
a examenului de bacalaureat.
Astfel, jandarmii vor pãstra
permanent
legãtura
cu
reprezentanþii instituþiilor de
învãþãmânt, în vederea soluþionãrii
imediate a oricãror incidente care
ar pune în pericol siguranþa elevilor
sau a cadrelor didactice.
Începând de astãzi, jandarmii
mehedinþeni vor fi prezenþi pe timpul
susþinerii probelor scrise din cadrul
Examenului Naþional de Bacalaureat,

la Colegiul Naþional Economic
“Theodor Costescu” ºi Colegiul
Pedagogic“ªtefan Odobleja”, Drobeta
Turnu Severin.
Totodatã jandarmii vor asigura
securitatea lucrãrilor pe timpul
transportului acestora de la centrele
de examen la centrele de evaluare.
Pentru buna desfãºurare a acestor
activitãþi, jandarmii recomandã
cetãþenilor sã respecte prevederile legale
în vigoare, reamintind cã nu vor fi
tolerate fapte care aduc atingere ordinii
publice ºi siguranþei cetãþeanului.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul

Jandarmii prezenþi la sesiunea de toamnã
a examenului de Bacalaureat
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Pragul RCA de la care
asiguratorii obþin profit:
1200 euro/an pentru un
camion ºi 1300 lei/an
pentru un taxi
Bucureºti, 24 august 2016
- Asiguratorii, împreunã cu ASFul aflat sub comanda dl. Miºu
Negriþoiu, au declanºat în presã o
nouã campanie de dezinformare a
cetãþenilor, pentru a încerca în mod
lamentabil, sã justifice majorarile
de cost ale preþurilor RCA aplicate
transportatorilor, taximetriºtilor ºi
celor 6 milioane de cetãþeni care
asistã neputincioºi la aceastã
debandadã a preþurilor RCA, care
cresc vertiginos, indiferent dacã
sunt înregistrate sau nu daune.
În condiþiile în care ASF refuzã
sistematic sã comunice un preþ de
referinþã justificat pentru poliþele
RCA, COTAR a efectuat aceste
calcule, rezultatul fiind urmãtorul:
La un cost al RCA-ului de 1200
euro/an la un camion, asiguratorii
obþin profit!
La un cost al RCA-ului de 1300
lei/an la un taxi, asiguratorii
obþin profit!
COTAR prezinta ºi modul de
calcul a primei RCA, pornind de la
cifrele vehiculate în raportul
Milliman aplicate flotei de
transport a României.
Ce se întâmplã cu diferenþa de la
1200 euro la 5000 de euro? (5000
Euro = preþ RCA/camion/an în
2016).
Dar cu diferenþa de la 1300 lei la
3600 lei? (3600 lei = preþ RCA la
un taxi/an în 2016)
“Banii sunt scoºi din România de
catre aceste multinaþionale prin
chirii supraevaluate, daune fictive,
preþuri de transfer ºi contracte de
consultanþã supradimensionate.
De ce nu au fost verificate aceste
transferuri externe, deºi a fost
sesizat în mod oficial ANAF de 9
luni de zile? Firmele de transport
româneºti sunt sugrumate de cãtre
aceºti geambaºi ai asigurãrilor
protejaþi de instituþii româneºti care

nu îºi apãrã cetãþenii ºi capitalul
autohton” –a declarant Vasile
ªtefãnescu, Preºedinte COTAR.
În prezent, România are 136.000
de autovehicule de transport marfã
ºi 60.000 de taxiuri ºi peste 6
miloane auto persoane fizice,
captive într-o piaþã RCA controlatã
de cãtre firme strãine care, cel mai
probabil, doresc sã falimenteze
aceastã industrie cu capital
românesc, pentru a putea deschide
calea firmelor de transport strãine.
Remarcabil este deasemenea, faptul
cã atunci când vine vorba de plata
daunelor, firmele de asigurãri
întârzie în mod sistematic ºi ilegal
85% din despãgubirile achitate sau
achitã doar parþial, în 90% din
cazuri, aceste daune sub materna
supraveghere a Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã.
Ne întrebãm cum este posibil ca
reprezentanþele auto strãine, care
opereazã în România, sã aibe tarife
de manoperã de 4 ori mai mari decât
unitãþile service independente, iar
firmele de asigurãri sã achite aceste
costuri fãrã niciun fel de problemã?
“Firmele de asigurãri, împreunã
cu arbitrul ghiftuit ºi complice –
ASF, au acelaºi interes comun: banii
românilor! Actualul Guvern ºi
Parlamentul trebuie sã se trezeascã
la realitate ºi sã înþeleagã cã
urmeazã a se confrunta cu miºcãri
de protest fãrã precedent atât ale
transportatorilor precum ºi a
cetãþenilor plãtitori de poliþe RCA.
Reamintim guvernului “Cioloº”
ca a luat fiinþã pe fondul unei
nemulþumiri generale ºi a unei
drame naþionale, dupã tragedia din
< Colectiv >; sã nu plece acasã tot
dupã o nemulþumire generalã ºi a
unei drame naþionale numite <
RCA>” a conchis Vasile ªtefãnescu,
Preºedinte COTAR.
 Biroul de presã
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Horoscop
Zodia Leu
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Zodia Sãgetãtor

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Chestiunile financiare îþi deschid sãptãmâna. Sar putea sã primeºti cadouri, recompense mãrunte,
dar suficiente cât sã te bucure. Energia vitalã va fi la
cote scãzute, aºa încât dozeazã-þi eforturile ºi
odihneºte-te mai mult. Zilele de 25 ºi 26 august tear putea pune pe drumuri. Este vorba de mici cãlãtorii
sau excursii. Întâlnirile ºi dialogurile cu rudele ºi
prietenii apropiaþi pot fi frecvente. Existã nemulþumiri
în acest segment de viaþã, iar discordia pândeºte
din umbrã totul. La finalul sãptãmânii, fii alãturi de
familie ºi de problemele ei.

În prima parte a sãptãmânii eºti preocupat de carierã
ºi de imaginea ta în ochii celorlalþi. Relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile sunt conflictuale, deocamdatã. Fii prudent,
deoarece undeva în fundal existã nemulþumiri majore
legate de domeniul profesional. Gândirea ºi
comunicarea sunt destul de umbrite, astfel încât
încearcã sã vorbeºti cât mai puþin ºi strict la obiect.
Zilele de 24 ºi 25 august accentueazã relaþiile cu
prietenii ºi protectorii. Sunt posibile dialoguri aprinse,
situaþii controversate pe care le vei putea depãºi cu
atenþie ºi discernãmânt. În weekend detaºeazã-te de
ºi toate ºi priveºte partea frumoasã a vieþii.

Activitãþile profesionale sau cele de rutinã
gospodãreºti îþi vor ocupa primele zile ale
sãptãmânii. Existã nemulþumiri în acest sens, pentru
cã eºti nevoit sã faci totul de unul singur, dar
priveºte partea frumoasã a lucrurilor. Sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentele gâtului ºi secundar pe
aparatul uro-genital. Recomandabil este sã eviþi,
pe cât posibil, consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirugicale în intervalul 26 –28 august.
Spre finalul sãptãmânii poþi primi cadouri
deosebite, veºti despre moºteniri sau bani de la
autori necunoscuþi. Însã, uneori nu e ceea ce pare.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

La începutul sãptãmânii eºti plin de energie, iar
dorinþa de a te implica în tot ºi toate este la cote
mari. Bine ar fi sã-þi canalizezi eforturile doar cãtre
treburile tale, pentru cã ceilalþi s-ar putea sã fie
deranjaþi de elanul tãu. Sunt momente bune pentru
vizite la saloanele de întreþinere corporalã sau
pentru înoirea garderobei. Pe 26 ºi 27 august sunt
momente bune pentru cumpãrãturile zilnice. S-ar
putea sã primeºti cadouri, recompense sau veºti
legate de modificarea condiþiilor de la locul de
muncã. Weekend-ul propune dialoguri ºi plimbãri
lungi, alãturi de persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)

Zodia Fecioarã

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Dorinþa de rafinare sufleteascã îþi deschide
sãptãmâna. Sunt momente potrivite pentru vizitarea
galeriilor de artã, vizionarea unor filme deosebite sau
pentru participarea la seminarii pe teme spirituale.
Relaþiile cu strãinãtatea cunosc rãsturnãri de situaþie,
dar sunt în favoarea ta, chiar dacã pe moment aceste
lucruri te pot necãji. Pe 24 ºi 25 august, ºefii te pot
chema la raport. Discordia sãlãºluieºte în acest
segment de viaþã ºi activitate, fapt pentru care încearcã
sã fii la curent cu tot ce se petrece sau se întrezãreºte
în domeniul profesional. Finalul sãptãmânii este
potrivit dialogurilor ºi întâlnirilor cu prietenii.

Veselia ºi cheful de distracþii de care dai dovadã
te va face remarcat în anturaj încã din primele
zile ale sãptãmânii. Creativitatea este la cote înalte
ºi bine ar fi sã îi laºi ºi pe ceilalþi sã se bucure de
creaþiile ºi ideile tale. Relaþiile sentimentale sunt
umbrite ºi foarte uºor se pot isca neînþelegeri.
Încearcã sã asculþi doleanþele celor dragi ºi fii
mai deschis la nevoile lor. Pe 24 ºi 25 august se
întrezãresc multe treburi la servciu, dar ºi acasã
în mediul familial. Agitaþia ºi nemulþumirea te
poate obosi destul de mult. La sfârºitul
sãptãmânii, implicã-te în activitãþi comune cu alþii.

Zodia Balanþã

Zodia Vãrsãtor

În primele zile ale sãptãmânii eºti destul de
retras. Dorinþa de interiorizare va fi la cote înalte ºi
bine ar fi sã îi dai curs. Sunt posibile insomnii,
senzaþii neliniºtitoare, dar ºi aflarea unor lucruri
importante legate de oamenii ºi evenimentele din
viaþa ta. În zilele de 27 ºi 28 august te vei simþi mai
bine, iar pofta de viaþã îi va molipsi ºi pe cei din
jurul tãu. Totuºi, fii prudent, deoarece tendinþa de
a fi prea combativ sau de a-þi exagera talentele îþi
poate crea neplãceri. La finalul sãptãmânii se
întrezãresc chestiuni bãneºti. Poþi primi cadouri,
recompense sau veºti legate de condiþiile de muncã
de la un serviciu. Multe cheltuieli.

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Chestiunile financiare sunt subiectul principal
al debutului sãptãmânii. Sunt momente bune pentru
achitarea facturilor, taxelor, impozitelor sau datoriilor
de orice fel. Beneficiezi de multã energie astralã, dar
atenþie la gândire ºi comunicare. Evitã semnarea
actelor importante, deciziile majore sau promisiunile.
Rãzgândirile pot fi frecvente. Zilele de 24 ºi 25august
îþi aduc veºti legate de strãinãtate. Unele relaþii cu
persoane aflate dincolo de graniþele þãrii se pot rupe
definitiv. Pentru sfârºitul sãptãmânii se întrezãreºte
forfotã în domeniul socio-profesional.

Activitãþile gospodãreºti sunt avantajate în primele
zile ale sãptãmânii. Relaþiile cu membrii familiei sunt
tensionate, dar se pot depãºi neplãcerile cu prudenþã
ºi discernãmânt. Pe 24 ºi 25august eºti vesel, pus pe
ºotii, dorindu-þi aventuri ºi distracþii. Atenþie la relaþiile
sentimentale ºi la cele cu copiii! Unele relaþii se pot
rupe definitiv. Încearcã sã îþi temperezi extravaganþele
în materie de amor ºi petreceri. Bine ar fi sã îþi orientezi
energia ºi eforturile cãtre prieteni ºi protectori. Aceºtia
existã în jurul tãu, vor sã te ajute cu sfaturi ºi soluþii de
viaþã extraordinare, însã tu te faci cã nu îi observi. În
weekend, odihneºte-te mai mult.

Zodia Rac

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna. Întâlnirile ºi
dialogurile cu aceºtia sunt minunate, deosebite,
aducându-þi noutãþi legate de propria ta dezvoltare
personalã. Ia aminte la ce þi se spune, chiar dacã
uneori nu îþi place ce auzi. Controversele vor fi la
ordinea zilei, dar tocmai acestea vor constitui
farmecul perioadei. Zilele de 25 ºi 26 august îþi
vor aduce dorinþã de introspecþie ºi retragere în
mijlocul naturii. Sufletul tãu are nevoie de liniºte
ºi de o reevaluare a drumului vieþii. Sunt posibile
insomnii, vise ºi viziuni premonitorii, dar ºi revelaþii
de excepþie. În weekend te vei simþi excelent.

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile te vor
preocupa încã de la începutul sãptãmânii. Sunt zile
bune pentru discuþii ºi reconfigurãri de poziþie în
cadrul activitãþilor comune cu ceilalþi. Se pot ivi
neînþelegeri sau dialoguri contradictorii, astfel cã
prudenþa ºi discernãmântul sunt binevenite. Pe de
altã parte fii atent la partenerul de viaþã, care îþi
poate reproºa faptul cã îþi petreci timpul mai mult
cu prietenii. Conflictele de la serviciu sunt în toi,
în special cele ascunse de ochii tãi. La sfârºitul
sãptãmânii se întrezãresc aspecte legate de sudiile
pe termen lung ºi de relaþii cu strãinãtatea. Pe de
altã parte, bucurã-þi sufletul cu plimbãri în aer liber.

(22 Iunie - 22 Iulie)

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii se pare cã vei fi mai mult
pe drumuri. Întâlnirile ºi dialogurile cu rudele ºi
prietenii apropiaþi vor fi frecvente ºi de folos. S-ar
putea ivi neînþelegeri în discuþii, dar se vor aplana
foarte bine pentru toatã lumea. Pe de altã parte va fi
nevoie sã-þi îndrepþi atenþia ºi spre treburile
gospodãreºti pe 24 ºi 25 august. Verificã sursele de
aer ºi de foc din spaþiul locativ. Membrii familiei te
pot provoca la discuþii pe seama colaborãrilor în
care eºti implicat sau plãuieºti sã te implici.Rãbdare
ºi prudenþã! Sfârºitul sãptãmânii aduce distracþii ºi
aventuri alãturi de cei dragi. Autor: AstroCafe.ro
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Dolarul american a atins
minimul ultimelor cinci luni

Primele douã ºedinþe ale
perioadei analizate au fost dominate
de marcãrile de profit ale
speculatorilor, care au produs
deprecierea monedelor din regiune.
Cãtre finalul intervalului leul a
recuperat o bunã parte din pierderi.
Cursul dolarului american a fost
influenþat de evoluþia acestuia faþã de
euro. Perioada s-a deschis la 3,9691
lei iar apoi media a coborât pânã la
3,9351 lei, minim al ultimelor cinci
luni, într-o ºedinþã în care cotaþiile
au fluctuat între 3,926 ºi 3,942 lei.
Dupã o creºtere la 4,4757 lei,
maxim al ultimelor cinci sãptãmâni,
atins în 18 august, euro a trecut pe
o pantã descendentã.
La finalul intervalului media a
scãzut la 4,4585 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între
4,4550 ºi 4,46 lei, cu închiderea la
4,4550 –4,4580 lei.
Pânã la sfârºitul lunii este de aºteptat
ca raportul euro/leu sã se menþinã în
culoarul 4,44 –4,48 lei, schimbãrile
fiind aºteptate în septembrie atunci când
vor avea loc ºedinþele de politicã
monetarã ale BCE ºi Fed.
La aprecierea leului a contribuit ºi
emisiunea de obligaþiuni de stat cu
scadenþa în februarie 2020. Cererea
mare a permis scãderea randamentului
mediu de la 2,25%, în iunie, la 1,81%.
Finanþele au vândut obligaþiuni în
valoare de 500 milioane lei.
Media monedei elveþiene, care sa tranzacþionat pe pieþele
internaþionale între 1,084 ºi 1,091
franci/euro, a crescut la 4,1258 lei,
maxim al ultimei luni ºi jumãtate, dar

ÞURI
ANUN
* Vând 23 ha. teren agricol
lunca Coºuºtei ºi 6,75 ha.
pãdure comuna Corcova
judeþul MEHEDINÞI la
preþul zonei.
* VÂND 8 Ha. PÃDURE ÎN
COMUNA SAMARINEªTI (în
BÎRLOGU) JUDEÞUL GORJ,
PREÞUL ZONEI. Contact:
0721404945.

a încheiat intervalul la 4,0917 lei.
Publicarea minutelor ultimei întâlniri
a Comitetului de politicã monetarã al
Rezervei Federale americane (FOMC),
care a arãtat cã membrii sãi au fost
împãrþiþi în privinþa oportunitãþii majorãrii
dobânzilor, a dezamãgit investitorii care
sperau la o creºtere în septembrie.
Pe acest fond perechea euro/dolar
a crescut de la 1,1254 la 1,1354
dolari, nivel apropiat de cel care se
înregistra la sfârºitul lui iunie.
Dupã o scãdere a euro la 1,1271 1,1322 dolari, în condiþiile în care
investitorii au mizat pe ultima
declaraþie a vicepreºedintelui Fed,
Stanley Fischer, care a afirmat cã
economia americanã “este aproape de
obiectivele sale”, finalul intervalului a
adus, din nou, o depreciere a monedei
americane, perechea crescând la
1,1315 –1,1355 dolari.
Pieþele aºteaptã acum discursul
d-nei Janet Yellen, preºedintele Fed,
care va fi þinut în 26 august în cadrul
simpozionului anual al bãncilor
centrale, care se va desfãºura la
Jackson Hole (Wyoming).
Analiza cuprinde perioada 17 –23
august.  Radu Georgescu
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CELE TREI ERE ALE
UNIVERSULUI TIMPURIU

În timpul evoluþiei
Universului timpuriu se pot distinge
urmãtoarele stadii în Big-Bangul
fierbinte în legãturã cu proprietãþile
fizice ale particulelor elementare.
a) Era hadronicã. În acest stadiu
temperatura era atât de ridicatã încât
hadronii pot fi relativiºti. Sfârºitul
acestui stadiu hadronic cu cea mai
micã masã (pion cu M=135Mev) se
anihileazã. Aceasta corespunde
punctului de expansiune 10-5 ·4 s ºi a
unei densitãþi de 3 ·1014 g cm-3.
Anihiarea perechilor barion –
antibarion are loc în aºa fel încât
rãmâne un numãr finit de barioni.
Faptul cã numãrul de barioni e o
cantitate care rãmâne aceeaºi poate fi
explicatã presupunând cã iniþial
densitatea barionilor a fost mai mare
decât densitatea antibarionilor.
Într-un model („simetric al
Universului”) se presupune cã iniþial
Universul a fost simetric între particule
ºi antiparticule cu B=0 ºi cã în timpul
expansiunii a avut loc o fazã de tranziþie
care a separat materia ºi antimateria
în regiuni diferite. Din cauza dificultãþii
teoretice cu acest mecanism de
separare ºi lipsei de dovadã pentru
existenþa acualã a antimateriei în

S.C. VAIDA S.R.L.,
operator economic autorizat de Arhivele Naþionale pentru servicii
arhivistice, deþine documente cu valoare practicã ale urmãtoarelor
unitãþi desfiinþate:
·
CAZANELE S.A. - 1969-2010
·
COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCÞIE - 1950-1991
·
DEALUL VIILOR (S.C. HORTI IND. S.A.) - 1965-2005
·
IPON COST & VIO S.R.L. - 2011-2013
·
MECAREX S.A. - 1973-1997
·
SALUBRITATEA S.A. - 1987-2011
·
SUINPROD S.A. - 1965-1999
·
2000 SEVERIN S.A. - 1998-2012
Contra cost, se pot elibera adeverinþe referitoare la stagiile de cotizare
care rezultã din statele de platã.
Precizãm cã grupa de muncã nu rezultã din statele de platã care au
fost preluate de societate de la lichidatori sau de la Casa de Pensii.
Costul serviciilor se stabileºte în funcþie de tipul de adeverinþã, perioada
pentru care se solicitã cercetarea arhivei ºi de tarifele recomandate de
Arhivele Naþionale ale României.
Cererile se depun la biroul S.C. VAIDA S.R.L. din Drobeta Turnu-Severin,
Str. Traian, Nr. 83, Complex Modex, Etaj II sau pe fax 0352 419520 ºi
Email: vaida1@yahoo.com . La cerere se anexeazã copii dupã actul de
identitate, certificatele de stare civilã ºi carnetul de muncã (dupã caz).
Relaþii se pot obþine ºi la telefon 0352 410241 sau 0770 768641.

Univers un astfel de model e respins
de mulþi astrofizicieni care preferã sã
introducã un parametru liber arbitrar
în stadiile iniþiale ale Universului
În stadii mult mai timpurii ale
extinderii, barionii au atribuit întro mãsurã foarte micã la densitãþi
de energie totalã care este
determinatã în principal de fotoni
ºi particule relativiste.
b) Era leptonicã. În acest stadiu al
Universului timpuriu temperatura
creºte de la 1,7·
1012 0 K la valoarea
2
de T=mc /K=5,9·10 9 0 K unde
electronii se anihileazã. Aceastã erã
corespunde unui timp de expansiune
între 4·
10-5 s ºi 3 s ºi densitatea între
14
104g cm-3.
3·
10 g cm-3 5·
Plasma cosmicã constã din fotoni,
1012 0K
neutrini, la temperatura  1,2·
(corespunzãtoare
la

KT ( m  c) miuonii

se

anihileazã ºi valoarea lui K descreºte
de la 25/4 la 9/2. Aºa cum am vãzut
înainte densitatea de energie a
barionilor e neglijatã, dar pot exista alþi
componenþi ai plasmei ºi schimbã
mersul proceselor fizice. În timpul erei
leptonice neutrinii formeazã o mare
parte a fondului cosmic ceea ce implicã
importantul rol al slabei interacþii fizice
în acest stadiu timpuriu al Universului.
c) Era radiaþiilor. Acest stadiu
începe dupã anihilarea electronilor la

T  5,9  10 9 0K ºi sfârºeºte când
densitatea de energie a barionilor
devine egalã cu a fotonilor. Aceasta
se întâmplã când temperatura este de
aproximativ 20000 K sau mai înaltã
ceea ce corespunde unei densitãþi de
10-21gcm-3 ºi un timp de expansiune

 10 6 ani. Dupã aceastã perioadã

Big-Bang-ul fierbinte începe sã se
sfârºeascã ºi începe era stelarã, în
care are loc formarea stelelor ºi a
galaxiilor precum ºi alte forme.
Un eveniment important în timpul
tranziþiei dintre era leptonã ºi cea a
radiaþiei e din punct de vedere
cosmologic crearea elementelor
chimice în reacþiile termo-nucleare,
care pot avea loc în timpurile ºi
densitãþile date.
 prof. Ion Cârþoi
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Steaua revine pe
Municipalul severinean
Derby-ul etapei a VI-a din
Liga I se va disputa sâmbãtã, de la
ora 2100, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, între CS
Pandurii Târgu-Jiu ºi FC Steaua
Bucureºti, douã dintre echipele care
nu au cunoscut gustul înfrângerii în
acest început de sezon.
Ambele combatante vin dupã
rezultate de egalitate. Dacã echipa
antrenatã de Petre Grigoraº a remizat,
runda precedentã, în deplasarea de
la Voluntari, scor 0-0, formaþia

Steaua trebuie sã treacã
sâmbãtã de Pandurii, pe
Municipalul severinean,
stadion pe care s-a impus în
campionatul precedent în
douã rânduri.
Dacã pe 18 iulie 2015, în
etapa a II-a a sezonului
regulat, echipa antrenatã, la
vremea respectivã, de Mirel
Rãdoi, câºtiga cu 3-0, pe 30
martie 2016, în runda a IV-a
din play-off, formaþia preluatã de
Laurenþiu Reghecamp se
Rezultatele etapei a V-a
impunea cu 1-0.
CSM Poli Iaºi - Viitorul Constanþa
0-0
Tot cu Pandurii Târgu Jiu,
Steaua Bucureºti - Dinamo Bucureºti 1-1
dar pe 28 aprilie 2011,
FC Voluntari - Pandurii Târgu Jiu
0-0
Gaz Metan Mediaº - FC Botoºani
0-0 Steaua disputa primul meci
ASA Târgu Mureº - Concordia Chiajna 0-1 din istoria sa la Drobeta
CFR Cluj - Astra Giurgiu
5-1 Turnu Severin, prilej cu care
ACS Poli Timiºoara - CSU Craiova
3-2 s-a inaugurat ºi nocturna
Programul etapei a VI-a
arenei de la malul Dunãrii,
Vineri, ora 18.30: Chiajna –Iaºi
sub privirile a 15.000 de
Vineri, ora 21.00: Dinamo –Mediaº
spectatori. Meciul respectiv
Sâmbãtã, ora 18.30: Timiºoara –Cluj
s-a încheiat la egalitate, scor
Sâmbãtã, ora 21.00: Pandurii –Steaua
1-1. Cu acelaºi rezultat s-a
Duminicã, ora 18.30: Craiova –Constanþa
terminat ºi partida pe care
Duminicã, ora 21.00: A.Giurgiu –Voluntari
Luni, ora 21.00: Botoºani –ASA Târgu Mureº Steaua a disputat-o în 2013
pe arena de 18.000 de
pregãtitã de Laurenþiu Reghecampf a locuri, cu echipa localã CS Turnu
obþinut un punct din derby-ul cu FC Severin, joc la care au asistat doar
Dinamo Bucureºti (1-1). Pentru a 6.000 de spectatori.
spera la primul loc al clasamentului,
Pentru partida de sâmbãtã,

organizatorii au pus în vânzare numai
10.000 de bilete. Mizând pe faptul cã
majoritatea publicului local va þine cu
adversarii, dupã cum s-a întâmplat ºi
la precedentele 2 partide-directe
cu Steaua de la Drobeta Turnu
Severin, oficialii gorjeni au decis
sã dubleze preþul biletelor, astfel
cã un tichet la peluze va costa 10
lei, la tribuna a II-a va putea fi
achiziþionat cu 20 de lei, la tribuna
I va costa 30 de lei, iar la tribuna 0
- 40 lei. Acestea vor putea fi
cumpãrate, începând de astãzi,
de la casa de bilete a
Stadionului Municipal.
Organizatorii vor face ºi o
facilitate spectatorilor, aceºtia
urmând sã intre gratuit pe stadion, la
urmãtorul joc de acasã al Pandurilor,
programat cu ASA Târgu Mureº,

dacã vor prezenta, la intrarea în
arenã, biletul de la jocul cu Steaua,
din 27 august 2016. La jocul
precedent disputat de Pandurii

Târgu-Jiu pe Municipalul
severinean, cu CFR Cluj (0-0), s-au
vândut doar 250 de bilete!  M. O.

S-au încãlzit la Cupa Europei pentru Cupa Drobeta
Prezent cu 4 sportive la
etapa de la Ploieºti a Cupei Europei
la judo pentru juniori, CSM
Drobeta n-a prins podiumul. Dacã
junioara Krisztina Tãtar (52 kg) a
ratat meciul pentru medalia de
bronz ºi s-a clasat, în final, pe
poziþia a V-a la categoria sa de
greutate, cadetele Anda Vâlvoi (57
kg) ºi Lorena Necula (70 kg) au
încheiat competiþia pe locul al IXlea, iar Andreea Bortoº (57 kg) a
pierdut din primul tur.
“Am fost prezenþi la Ploieºti cu o
junioarã ºi trei cadete, iar Tãtar a
fost aproape de podium. Era greu
pentru celelalte fete sã se apropie
de medalie, fiindcã ele sunt mai
mici de vârstã, fiind cadete.

Oricum, aceastã etapã a Cupei
Europei a reprezentat o experienþã
utilã pentru ele”, a spus Lena
Sterea, unul dintre antrenorii de
la CSM Drobeta.
La sfârºitul acestei sãptãmâni,
elevii sãi vor participa la ediþia a
XXXI-a a Turneului Internaþional
Cupa Drobeta, competiþie cu
caracter de verificare, la care sunt
aºteptaþi peste 500 de judoka, din
11 þãri. “Sâmbãtã ºi duminicã avem
o nouã ediþie a Cupei Drobeta.
Delegaþiile cluburilor vor sosi de
vineri. Se anunþã un turneu
puternic, cu mulþi judoka valoroºi,
de la cluburi cu tradiþie, atât din
þarã, cât ºi din strãinãtate”, a
precizat Lena Sterea.  M. O.
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Sucã, leneveala parlamentarilor mehedinþeni, promisiunile
di la consiliu ºi primele pentru nevestele ortacilor

Mã nepoate, vacanþa asta e
pentru unii fro câteva zile, cã pe urmã
trebe sã se întoarcã la muncã, iarã
pentru alþii e pe ani de zile. Pã cum
nu ºtiþi, cã vorbeºte Sucã de asta de
nu sã mai ºtie cât timp?!
Pãi da, cã de când îºi rãceºte gura
cu parlamentarii de Mehedinþi, care
dau din patru în patru ani ochii cu
severinenii ºi atuncea ca sã spunã
câte vor sã facã, da uitã ‘nainte sã
înceapã alegerile ce ºi cum au
promis. Pã da, cã ete, s-a fãcut topu
activitãþilor parlamentarilor din
România ºi Mehedinþiul ieºi pe
primu loc. Pe primu loc din coadã,
dacã nu vã era de înþeles, adicã pe
ultimu loc la activitatea parlamentarã.
Pã care activitate, pã care
parlamentari?! Cã unii sunt strãini de
Mehedinþi ºi alþii care-s de pe acilea
sunt doar cu baºtina, cã au uitat de
mult de unde au plecat. Cã aºa e când
stai cu gându la pozonaru propriu
ºi te doare la bascã de fraierii care
te-au votat. ªi, culmea nesimþirii,
vorba lu Tanþa lu Pecingine, mai ai
ºi tupeu sã vii la toamnã ºi sã mai
cerºeºti neºte voturi?! Nu-i aºa, nea
Palaºcã, nea Bãlu, nea Daea, nea
Traicu ºi ceilalþi?!
Pã aºa e, vã spun severinenii, da
mai la toamnã, când s-or numãra
voturile. Pã ete, Dolju, la numai câþiva
paºi de noi, cum de putu sã fie în
fruntea ãlora buni ºi noi ultimii?! Pã
ºi atuncea ne mai mirãm de ce
suntem unde suntem?!
Mã fraþilor se pare cã pentru unii
ºefi vacanþa le influenþã
comportamentul ºi când revenirã la
treabã par de nerecunoscut. Aºa ºi

cu nea Aladin, preºedintele CJ care,
la prima întâlnire de lucru cu primarii,
sã arãtã supãrat ºi începu sã îi
ameninþe cã ar trebui sã treacã la
treabã, cã el n-are de unde sã le dea
bani, cã nu i-a dat guvernul tehnocrat.
Mãi nea Gigi, ascultã ce zîce nãrodu
de Sucã, nu te da matale mai mare
decât pari matale, cã acuº vin
alegerile iarã ºi s-ar putea ca primarii
mai mult sau mai puþin socialdemocraþi sã se dea ºi ei tehnocraþi
ºi te lasã de unu singur cu CJ-ul
matale cu tot.
ªi dacã tot vorbirãm de consiliul
judeþean sã reamintim promisiunile
Mã nepoate, da dupe ce cã merg
în recenta campanie electoralã de ãi
de rãmasãrã, iar alþii ajunsãrã unde lucrurile cum merg pi la noi, adicã
doreau, ºefi: Stadionul Angelescu e prost, da sperãm tot timpu cã o sã o
tot în paraginã, nãpãdit de buruieni ducem mai bine, mai vine câte una
spre nemulþumirea celor care sã ne aducã aminte cum sã fac
încearcã sã mai facã ceva performanþe lucrurile pi la noi.
în sportul mehedinþean; Bazinu
de înot e tot la baltã, cã nu-s Vila Ceauºescu de la Gura Vãii
firfirei pentru piscina privatã de
alãturi; apoi ar fi Vila lu
Ceauºescu de la Gura, Vãii care
o sã mai înghitã niºte fonduri
publice judeþene, ºi europene, ºi
vorba lu nea Mazilu, se ºtie,
mãrturisitã hotãrât ºi cu
sinceritate: „pãi acolo a fost
bordel ºi aºa va rãmâne”. Atunci
sã fie bordel de lux.
Ptiu drace! Vorbirãm de
Ceauºescu ºi ne reamintirãm cã
ultimul salariat de la Combinatul
de Apã Grea iese în... ºomaj.
Mare suces, cum ar fi zis tãtucu,
al guvernelor postrevoluþionare.
Pã ete, sindicatu di la Husnicioara
Bine cã nu mai trãieºte dictatorul dete iarã prime, da nu dete numai
cã sigur ar fi murit de inimã... grea. pentru mineri, dete ºi pentru neveste.

Stadionul “Angelescu”

Ca sã nu se supere, cã dacã bãrbatu
sã duce sã bea ºi ‘mnealui o bere,
mãcar sã sã ducã ºi nevasta sã-ºi mai
ia un ruj, ceva. ªi aºa împaci toatã
familia, cã poate la anu sã gândesc sã
dea ºi pentru ãia mici, ca sã nu fie cu

supãrare. Aia ie, sperãm sã fie mai bine.
Da pânã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

