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ISVERNA ºi bicicliºtii

În arealul montan din nordul judeþului a avut loc un concurs mountain-bike
de tip maraton la care cora Drobeta a fost partener.
Isverna este o comunã în
judeþul Mehedinþi, Oltenia,
România, formatã din satele
Buseºti, Cerna-Vârf, Drãgheºti,
Giurgiani, Isverna (reºedinþa),
Nadanova, Seliºtea ºi Turtaba. Are
peste 2.000 de locuitori, 98%
români, 97% ortodocºi.
Peºtera, Comoara lui

Obrenovici, Crovurile, Buseºti,
Cerna-Vârf, Drãgheºti, Giurgiani,
Nadanova, Seliºtea Turtaba.... Atât
de bogatã este aceastã zonã încât
orice ai face în Isverna descoperi
ceva autentic, iar aceastã
descoperire îþi aparþine. Minuni
sunt la tot pasul ºi nu sunt atracþii
turistice cât sunt experienþe ale

Simpozionul
Internaþional Drobeta
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spiritului autentic ºi profund
românesc. Peisajul nu poate fi
comentat în vorbe; du-te acolo
pe-un vîr(f) de deal ºi ai locul în
suflet pentru todeauna.
Aici locuieºte Domnica Trop. La
iniþiativa UNESCO comisia pentru
salvgardarea patrimoniului cultural
imaterial a declarat-o pe Domnica

în 2013 „Tezaur uman viu”. Este
nãscutã în 1938 ºi fiecare secundã
care trece o face din ce în ce mai
valoroasã pentru fiecare dintre noi.
Iubitorii locurilor au visat sã arate
peisajele Comunei, sã arate lumii
aceste bogãþii-frumuseþi ºi „Hai
s-o facem!” a zis cineva.
 Continuare în pag. 2

Pisica moartã de la poarta
PAGINA
Codruþei Kovesi
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Din pãcate, acesta e adevãrul: trãim într-o þarã a decredibilizãrii ºi
frustrãrilor de tot felul, þarã a scrâºnirii din mãsele, a furiei abia mascate
ºi a flegmei trase direct în faþã. Nu e o stare de normalitate, ci una aflatã...
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de Sorin Vidan

Pisica moartã de la poarta Codruþei Kovesi

Toatã isteria declanºatã de
Sebastian Ghiþã ºi deja celebrul sãu
autodenunþ vine doar sã confirme
ceea ce mulþi dintre noi deja ºtiau
sau presimþeau, ºi anume faptul cã
trãim, aparent laolaltã, într-o þarã
subminatã de suspiciune,
neîncredere ºi aversiune, mutã sau
fãþiºã. Suspiciunea planeazã stihial
asupra României, ºi rãul pe care nil facem singuri lãsâdu-ne în seama
ei e unul fãrã întoarcere.
Marii vinovaþi pentru aceastã
stare naþionalã de spirit, dominatã

în mod copios doar de reflexii ºi
energii negative, agreste ºi
pernicioase sunt cei care ni se
adreseazã searã de searã pe
canalele media cele mai puternice
ºi perfide, de la prezentatorii ahtiaþi
dupã scandal ºi accente tari, de
dragul unei audienþe îndoielnice, la
cei ce se lasã bãgaþi în aceastã horã
tenebroasã din plãcerea unei
popularitãþi la fel de îndoielnice.
Marii jucãtori la masa acestei
partide odioase a cãrei consecinþã
majorã e chiar depresia socialã sunt
tot politicienii. Vine un tip neclar cum
e Sebastian Ghiþã ºi aruncã pisica
moartã la poarta Codruþei Kovesi,
spunând cã el ºi alþii, în momentul în
care s-a pus problema plagiatului
tezei de doctorat a Laurei Codruþa
Kovesi, au închis ochii pentru a o
proteja la acel moment. ªi abia acum
a dat conºtiinþa vinovãþiei peste
dumnealui. De aici încolo urmeazã o
isterie fãrã margini. Apare Traian

Bãsescu ºi spumegã dornic de
dreptate ºi adevãr, peste noapte: “Nu
trebuie sã fie un proces lung.
Discutãm de ºefa anticorupþiei. Poate
sã rãmânã în funcþie pânã se
dovedeºte. Sã se autosuspende. Dacã
are puþinã eleganþã, poate sã se
autosuspende, dar mâine cineva de
la Ministerul Educaþiei trebuie sã
înceapã investigarea doctoratului, iar
parchetul general trebuie sã înceapã
investigarea lui Sebastian Ghiþã.
Trebuie sã ºtim dacã avem în fruntea
DNA o impostoare sau un doctor în
drept. Trebuie sã aflãm”. Trebuie
sã aflãm ºi noi, în sfârºit, ceea ce
“ei” deja ºtiau, nu?
Apare, de cealaltã parte a baricadei
ºi CTP, contondent la expresie: “Ce
a fãcut domnul Ghiþã e diversiune
împreunã cu o provocare, în scop
mafiotic-manipulator de influenþare
a opiniei publice. (…) Ideea e de
discreditare a instituþiei DNA, de
persiflare, de ducere în ridicol prin

aceastã poveste a lui Ghiþã ºi a
procurorului ºef DNA ca principala
þintã, se mai urmãreºte, tehnic
manipulatoriu, rãmânerea în rândul
populaþiei a ideii cã ceva trebuie sã
fie ºi cu doctoratul lui Kovesi. Îºi
bate joc acest om. A mai pus botul
la asta ºi domnul preºedinte
Iohannis”. Normal cã a pus botul,
vorba aceea. Cine sã mai înþeleagã
ce? Adevãr, minciunã, luare în
derâdere, batjocurã, rãzbunare,
mizerie, rãfuialã tv –totul e un circ
negru, un film de Hitchcock made
in Roumenia.
Din pãcate, acesta e adevãrul:
trãim într-o þarã a decredibilizãrii ºi
frustrãrilor de tot felul, þarã a
scrâºnirii din mãsele, a furiei abia
mascate ºi a flegmei trase direct în
faþã. Nu e o stare de normalitate,
ci una aflatã la polul opus
normalitãþii, dar din acest somn
cu irizaþii de coºmar nu mai
reuºim sã ne ridicãm.

Finalizarea contractelor de lucrãri realizate în cadrul proiectului
„Sistem integrat de management al deºeurilor solide în judeþul Mehedinþi”

Consiliul Judeþean Mehedinþi a

ISVERNA ºi...
 urmare din pag. 1

Primarul Ion Stoican a zis „vã ajut”
ºi din acel moment ne-a dat mai
mult decât am cerut.
Preºedintele Consiliului Judeþean,
Aladin Georgescu, a fost primul care
a avut încredere în organizatori ºi
ne-a dat banii de start.
Nimic nu stã în cale oltenilor când
lucreazã împreunã, pe lângã cei de mai

organizat în data de 28.09.2016, ora
sus au pus suflet, au consumat nervi
Adrian Drãghici, Marian Balaci, Dorian
Cucu ºi mulþi Cyclomaniacs. Pe rând
au trecut toþi de la disperare la extaz.
Oamenii din Isverna au fost cei care
au fãcut totul posibil. Este doar opinia
celui care scrie rândurile astea: cu
isvercenii poþi sã rãstorni lumea.
Karst Isverna MTB Race este
(Atenþie: Este deja!) un concurs
mountain-bike de tip maraton, ce se

10.00 la sediul Consiliului Judeþean
o conferinþã de presã dedicatã finalizãrii
contractelor de lucrãri ce au avut ca
obiect Închiderea depozitelor
neconforme de deºeuri din localitãþile
Baia de Aramã, Strehaia ºi Vânju Mare,
lucrãri ce au fost realizate în cadrul
proiectului „Sistem integrat de
management al deºeurilor solide în
judeþul Mehedinþi”, cofinanþat de
Uniunea Europeanã prin Programul
Operaþional Sectorial „Mediu” (POS
Mediu) –Axa Prioritarã 2, Domeniul
Major de Intervenþie 1 „Dezvoltarea
Sistemelor Integrate de Management al
desfãºoarã în arealul montan din
nordul Mehedinþiului, pe un traseu
tehnic, cu urcãri ºi coborâri
spectaculoase, într-un peisaj superb.
Prima ediþie a trecut, dar frumuseþea
Isvernei va fi acolo la ediþia a doua.
Mulþumim participanþilor. Mulþumim
celor peste 150(!) de voluntari.
Mulþumiri organizatorilor, Mulþumesc
în numele tuturor; Mulþumesc Isverna!
 Organizatorii

Deseurilor ºi Extinderea Infrastructurii
de Management al Deºeurilor” ºi
continuat prin Programul Operaþional
Infrastructurã Mare 2014-2020, Axa
Prioritarã 3 „Dezvoltarea Infrastructurii
Integrate de Management al
Deºeurilor”, derulat începând cu
data de 22.08.2013, având o
valoare de 97.094.421 lei.
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Raport privind desfãºurarea campaniei de recoltare a
culturilor de toamnã în cadrul Colegiului Prefectural
Marþi, 27 septembrie, s-a
convocat în ºedinþã ordinarã
Colegiul Prefectural, începând cu ora
12,00, în sala mare de ºedinþe a
Palatului Administrativ.
La primul punct pe ordinea de zi,
conducerea Direcþiei pentru
Agriculturã a judeþului Mehedinþi a
prezentat un raport privind
desfãºurarea campaniei de recoltare
a culturilor de toamnã, precum ºi
pagubele produse în anul agricol
2015-2016 din cauza îngheþului
ºi a inundaþiilor.
„Agricultorii mehedinþeni au
obþinut producþii bune la culturile
de toamnã ºi cele de primãvarã,
cu excepþia pagubelor importante
produse la cultura de viþã de vie
ca urmare a fenomenelor
meteorologice de îngheþ ºi brumã
târzie manifestate în perioada 2628 aprilie 2016 ºi pe alocuri la
culturile de legume, porumb, grâu,
fâneþe, floarea soarelui, pepeni
verzi ca urmare a inundaþiilor din
luna iulie 2016”, a precizat
directorul executiv al Direcþiei
pentru Agriculturã a judeþului
Mehedinþi, ªtefan Rãceanu. Acesta

a mai spus cã pânã în
momentul de faþã a fost
eliberatã o suprafaþã de
teren de 41.000 ha ºi
au fost executate
arãturi pe o suprafaþã
de 18.000 ha.
În continuare, Consiliul
Judeþean Mehedinþi, dar ºi
cele douã Secþii ale
Drumurilor Naþionale –
Drobeta Turnu Severin ºi
Orºova, au prezentat
stadiul
mãsurilor
întreprinse pânã la
aceastã orã privind programul de
deszãpezire în iarna anului 20162017, precum ºi o informare cu privire
la asigurarea utilajelor ºi a stocurilor
necesare deszãpezirii drumurilor
naþionale. Administratorii de drumuri
au dat asigurãri cã s-au luat toate
mãsurile necesare pentru asigurarea
cu autoutilaje ºi materiale
antiderapante ºi antiaglomerante
necesare pentru prevenirea ºi
combaterea lunecuºului ºi înzãpezirii
drumurilor naþionale ºi judeþene pe
toatã durata sezonului de iarnã.
„Din materialele informative pe

care le-au prezentat, mã refer aici
ºi la drumurile judeþene ºi la cele
naþionale, administratorii drumurilor
s-au mobilizat ºi au început acþiunile
de pregãtire pentru începerea
sezonului rece. Am constatat cã ºi
în cadrul Consiliului Judeþean sunt
contracte subsecvente de servicii cu
doi operatori pentru drumurile
judeþene, care au început
pregãtirile în acest sens. Au creat
parþial stocurile necesare de sare
ºi de nisip, iar utilajele ºi
echipamentele respective sunt în
revizie, în întreþinere, pentru a fi apte

sã intervinã atunci când se va
instala iarna în judeþul Mehedinþi”,
a declarat prefectul judeþului
Mehedinþi, Cristinel Pavel.
Cât priveºte drumurile judeþene,
reprezentantul Consiliului Judeþean
Mehedinþi a precizat cã judeþul
Mehedinþi a fost împãrþit în douã
zone de acþionare, fiecare având
baze de organizare ºi puncte de
sprijin, fiind încheiate la aceastã datã
contracte de servicii de întreþinere
pe timp de iarnã.
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

În semn de respect ºi preþuire,
pentru cei 100 de ani împliniþi vineri,
23 septembrie a.c., Centrul Militar
Judeþean Mehedinþi alãturi de
prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius

Screciu, preºedintele Asociaþiei
Naþionale a Veteranilor de Rãzboi –
filiala Mehedinþi, Dumitru Petcu au
sãrbãtorit împreunã cu familia ºi
prietenii, centenarul domnului
plutonier adjutant principal în
retragere Dumitru Fota, veteran de
rãzboi din Drobeta Turnu Severin.
Prefectul Cristinel Pavel i-a transmis
felicitãri, precum ºi respectul pentru
vârsta la care a ajuns, cu decenþã ºi
temeritate, admiraþia profundã pentru
ceea a realizat în viaþã, dar, mai ales,
pentru simplitatea ºi modestia cu
care îºi continuã viaþa.
„Am onoarea de a vã transmite cele
mai calde ºi sincere urãri de sãnãtate,
fericire ºi viaþã lungã, alãturi de cei
dragi. Folosesc acest prilej pentru ami exprima admiraþia ºi preþuirea faþã
de toþi veteranii de rãzboi, aveþi un

trecut mândru, în faþa cãruia ne
plecãm cu respect. Totodatã, îndrept
un gând de pioasã cinstire a
memoriei celor care, pe câmpurile de
luptã, ºi-au pierdut viaþa”, a declarat
prefectul Cristinel Pavel.
Nãscut la data de 23 septembrie
1916, domnul plutonier adjutant
principal în retragere Dumitru Fota a
participat în rãzboi în Campania de
Est la Batalionul 5 Moþi din Divizia 5
Vânãtori de Munte, în perioada
23.07.1942 –23.01.1943, cu gradul
de soldat, specialitatea infanterie,
funcþia puºcaº, ajungând pânã în
Caucaz unde a fost rãnit grav, a fost
decorat cu Medalia „Crucea
comemorativã a celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, 1941-1945".
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

În semn de respect ºi preþuire oficialitãþile
l-au sãrbãtorit pe veteranul Dumitru Fota

Veteranii de rãzboi reprezintã
o mãrturie vie a ceea ce s-a întâmplat
în istoria noastrã, ºi, totodatã, sunt o
importantã parte a tezaurului uman
al Armatei Române, fiind ultimii
supravieþuitori ai celei mai dure
conflagraþii din istorie.
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Profesioniºtii contabili în sãrbãtoare

Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi filiala Mehedinþi a sãrbãtorit în data de
21 septembrie 2016, în Sala “Virgil Ogãºanu” a
Palatului Cultural Theodor Costescu din Drobeta
Tr. Severin, cea de-a XII-a ediþie a Zilei Naþionale

activitatea CECCAR.
În topul celor mai bune
societãþi membre ale
CECCAR se regãsesc: SC
EXPERT CONTABILITATE
& SERVICII SRL –
Premiul special al anului
2016 - Locul 1, SC
ACTUAR PROIECT
MANAGEMENT SRL –
Firme de top ale anului
2016 - Locul 2 ºi SC
CONTAB SERV SRL
alãturi de NATY
ACCOUNTING SRL –Topul firmelor membre
C.E.C.C.A.R. - Locul 3.
Au primit plachete aniversare la 95 de ani de la
înfiinþarea CECCAR: domnul Iulian Cristian
Bosoancã –preºedintele Filialei Mehedinþi a

a Contabilului Român, omagiind totodatã ºi
împlinirea a “95 de ani de la înfiinþarea CECCAR“.
Evenimentul s-a bucurat, ca în fiecare an, de un
real interes din partea profesioniºtilor contabili,
având un numãr însemnat de participanþi, membrii
ai filialei ºi reprezentanþi ai instituþiilor locale.
Cu aceastã ocazie au fost acordate diplome ºi
distincþii societãþilor de expertizã contabilã ºi
contabilitate membre CECCAR, nominalizate în
Topul local al celor mai bune societãþi comerciale
de profil, precum ºi unor persoane care s-au
remarcat în profesia contabilã localã ºi

CECCAR, domnul Florin ªtiucã –fost preºedinte
ºi fondator al filialei CECCAR Mehedinþi, în prezent
preºedintele Comisiei de disciplinã de pe lângã
Consiliul filialei Mehedinþi, doamna Marioara Avram,
Profesor universitar doctor al Facultãþii de Economie
ºi Administrarea Afacerilor Drobeta Turnu Severin,
membru în Consiliul Superior al CECCAR în
perioada 2008-2016, fost Preºedinte al Filialei
C.E.C.C.A.R. Mehedinþi în perioada 2004-2008.
Toþi participanþii au avut aprecieri pozitive cu privire
la organizarea ºi desfãºurarea acestei sãrbãtori a
profesioniºtilor contabili.  Biroul de presã

29. 09 - 05.10. 2016

Primul candidat
admis la ªcoala
Militarã de
subofiþeri
Drãgãºani este din
judeþul Mehedinþi
Primul candidat declarat “admis” în
urma examenelor susþinute la ªcoala Militarã
de Subofiþeri Jandarmi “Grigore Alexandru
Ghica” Drãgãºani a fost recrutat la nivelul
Jandarmeriei Mehedinþi. El este primul din cei
13 candidaþi mehedinþeni care ºi-au îndeplinit
visul: acela de a deveni jandarm.
Alãturi de alþi 38 de candidaþi din judeþul
Mehedinþi care s-au înscris la ªcoala Militarã
de la Drãgãºani, tânãrul a avut de parcurs douã
etape: prima etapã-verificarea aptitudinilor
fizice, contravizita medicalã ºi cea de-a douaprobã de verificare a cunoºtinþelor la limba ºi
literatura românã ºi limba strãinã.
Examenele au fost susþinute în perioada 05-10
septembrie a.c., la ªcoala Militarã de Subofiþeri
“Grigore Alexandru Ghica” Drãgãºani, iar pentru
a fi declarat admis concurenþii au trebuit sã obþinã
cel puþin 40 de puncte din 90 posibile. 540 de
candidaþi s-au înscris pentru unul din cele
175 locuri scoase la concurs.
Cei 13 tineri mehedinþeni, care vor urma din
aceastã toamnã cursurile ºcolii de subofiþeri
au obþinut punctaje între 57 ºi 82 de puncte,
ceea ce reprezintã un salt calitativ în pregãtirea
concurenþilor ºi un real succes pentru
Jandarmeria Mehedinþi.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI,
Compartimentul Informare Relaþii Publice
ºi cu Publicul
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Eveniment cultural de înaltã þinutã:

Simpozionul Internaþional Drobeta
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a fost
timp de 2 zile (22-23 septembrie a.c.) gazda
unui eveniment cultural de înaltã þinutã.
Este vorba despre “Simpozionul Internaþional
Drobeta”, acþiune care a reuºit sã reuneascã în
cadrul secþiunilor Etnografie, Artã Plasticã,
ªtiinþele Naturii, Conservare-Restaurare ºi
Pedagogie Muzealã peste 70 de specialiºti din
mediul universitar, muzeografi, conservatori ºi
restauratori, cercetãtori din þarã ºi strãinãtate.
În prezenþa reprezentanþilor Consiliului
Judeþean Mehedinþi ºi a Primãriei
municipiului Drobeta Turnu Severin,
managerul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
Doiniþa Mariana Chircu a deschis lucrãrile
simpozionului în incinta Pavilionului
Multifuncþional ºi a subliniat importanþa
acestor întâlniri tematice. „Suntem foarte
bucuroºi sã vã primim aici, într-o pãrticicã din
ceea ce înseamnã la noi acasã. Ne-am tot
întâlnit în ultimii ani în cu totul alte locaþii ºi
am trãit aceastã mare bucurie în urmã cu o
lunã, aceea de a avea locul nostru, Pavilionul
Multifuncþional. Este un moment important
pentru instituþia muzealã mehedinþeanã, pentru
cã avem o densitate mare de oameni care au
preocupãri speciale. Pe cât de greu, pe atât de
onorant. Este vorba despre o muncã de
cercetare ºi de activitãþi de un an de zile, iar
aici, în cadrul Simpozionului Internaþional

Drobeta, reprezentanþi ai tuturor muzeelor mari
din România, Serbia ºi Republica Moldova vin
ºi au un dublu obiectiv: sã consolideze relaþiile
interumane ºi interinstituþionale ºi în al doilea
rând sã valorifice la modul optim studiile ºi
cercetãrile”- a precizat managerul muzeului.
Vicepreºedintele Renata Nanciu a salutat
existenþa ºi promovarea unor astfel de evenimente
culturale ºi a declarat: „Consiliul Judeþean
Mehedinþi este un iniþiator ºi colaborator permanent
al muzeului, se implicã în primul rând prin
asigurarea continuitãþii fondurilor prin verificãrile
permanente ºi monitorizarea lucrãrilor. Vom sprijini
în continuare Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
ºi îi felicitãm pentru acþiunile culturale pe
care le organizeazã”.

Viceprimarul Daniel Cîrjan a subliniat: “Este un
eveniment important pentru municipiul nostru,
cu o istorie bogatã ºi este absolut firesc sã
promovãm aceste bogãþii culturale. Ne bucurãm
cã ºi în Drobeta Turnu Severin au loc astfel de
simpozioane internaþionale”.
Rând pe rând, în cadrul sesiunilor evenimentului,
invitaþii au prezentat comunicãri ºtiinþifice care se
vor regãsi între coperþile anuarului Drobeta XXVI,
distincte pentru fiecare sesiune.
Simpozionul s-a încheiat cu o excursie
documentarã în Parcul Naþional Domogled-Valea
Cernei, printre obiectivele vizitate numãrânduse monumentele istorice din Bãile Herculane ºi
Centrul de Vizitare Parcul Naþional DomogledValea Cernei.
 Biroul de presã

Primarii ºi secretarii primãriilor din judeþul
Mehedinþi au fost convocaþi miercuri, 28
septembrie, de Instituþia Prefectului judeþului
Mehedinþi, la o primã ºedinþã cu privire la
organizarea alegerilor parlamentare din luna
decembrie 2016. Întâlnirea s-a desfãºurat în sala
mare a Palatului Administrativ ºi a fost susþinutã
de prefectul judeþului Mehedinþi, Cristinel Pavel,
subprefectul Andrei Stãniºoarã, Mihaela Eugenia
Durac –expert parlamentar din partea
Autoritãþii Electorale Permanente, col. Nelu
Mitoiu - ºeful STS Mehedinþi.
Prefectul judeþului Mehedinþi, Cristinel Pavel, a
declarat cã vrea ca alegerile generale de la sfârºitul
acestui an sã fie organizare corect, fãrã incidente
ºi a atras atenþia asupra respectãrii prevederilor
legale ºi îndeplinirea atribuþiilor ce revin primarilor
ºi secretarilor în baza legii.
„Le-am adus la cunoºtinþã primarilor ºi secretarilor
în aceastã ºedinþã de instruire actele normative care
guverneazã acþiunea de organizare ºi de pregãtire a
alegerilor parlamentare din aceastã iarnã ºi le-am
fãcut precizãrile ºi clarificãrile necesare privind

obligaþiile ºi atribuþiile pe care le
au în acest calendar de desfãºurare
ºi de organizare a alegerilor. Au fost
prezenþi ºi au þinut sã aducã
clarificãri ºi explicaþii
reprezentantul Autoritãþii Electorale
Permanente, care are un rol extrem
de important în aceastã acþiune, cât
ºi reprezentantul Serviciului de
Telecomunicaþii Speciale, instituþie
care asigurã toatã conexiunea ºi
transmisia de date în timp real pe
parcursul procesului electoral”, a declarat
prefectul Cristinel Pavel.
Prefectul judeþului Mehedinþi a prezentat un
material amplu cuprinzând, pe lângã actele
normative ce reglementeazã organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor parlamentare din 11
decembrie 2016, informaþii detaliate privind dreptul
de vot, listele electorale, organizarea secþiilor de
votare sau afiºajul electoral.
„Vreau sã vã spun cã a fost constituitã comisia
tehnicã judeþeanã la nivelul Prefecturii pentru

pregãtirea ºi organizarea alegerilor, a fost constituit
grupul tehnic de lucru de pe lângã comisia tehnicã
judeþeanã cu atribuþii în ceea ce priveºte rezolvarea
ºi soluþionarea problemelor curente care apar. Deja
s-au fãcut paºi importanþi în ceea ce priveºte
logistica necesarã, s-au stabilit dimensiunile
ºtampilelor ºi, totodatã, s-a postat în SEAP
documentaþia de atribuire pentru achiziþionarea
serviciului tipãrire a buletinelor de vot”, a precizat
prefectul judeþului Mehedinþi.
Cancelaria Prefectului Judeþului Mehedinþi

Instituþia Prefectului judeþului Mehedinþi, la o primã ºedinþã cu privire
la organizarea alegerilor parlamentare din luna decembrie 2016
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Goana dupã imunitãþi

* Au plecat dintre noi, zilele
trecute, sigur cãtre o lume mai bunã
(nu, nu e vorba de niciun cliºeu),
foarte iubiþii artiºti Sebastian
Papaiani ºi Ioan Gyuri Pascu. Cum
inspirat spunea cineva –„douã
zâmbete mai puþin pentru români”.
Dumnezeu sã-i odihneascã ºi sã-i
aibã, pentru vecie, în paza Sa!
* Noi rãmânem, însã, sã ne ducem
calvarul, sã ne purtãm crucea pe acest
„pãmânt... de cruci” („pe pãmântul de
cruci, numai om sã nu fii”, Pãunescu),
sã suportãm guvernarea unor
politicieni inepþi, în speranþa (vai,
deºartã!) cã vor veni alþii mai buni. Vor
veni pe dracu’! Dacã ai rãbdare sã
asculþi ce debiteazã pe gaura gurii –
expresie evidentã a ceea ce gândesc
ei cu adevãrat –rãmâi pur ºi simplu
interzis de avalanºa de aberaþii ºi de
retorisme de doi bani. Un asemenea...
recital am putut vedea luni searã, la
Antena 3, acolo unde infatuatul Gâdea
a avut-o ca invitatã pe Alina Gorghiu,
co-ºefa PNL. Cucoana asta (ºi ea, o
închipuitã mai mult decât suportã o
minte de gâsculiþã provincialã!) a reuºit
sã þinã, cât de cât, treaz auditoriul doar
prin timbrul ei enervant, rârâit ºi
strident, fiindcã despre vreo idee,
despre vreun program, poate altã datã.
ªi asta, într-un moment fericit, de
neaºteptatã iluminare. Încolo –idei
puþine, dar fixe („este exclus sã facem
vreo alianþã postelectoralã cu PSD”,
„singurii compatibili cu noi sunt cei
de la USR” etc.). Asta e, de unde nu e,
nici Dumnezeu nu cere.
* Directorul SIE, Mâr Ungureanu,
intransigentul ãla care þopãia pe

scenele de campanie ca un cintezoi
isteric strigând „Nu! Nu!Nu! ca în
transã (adicã „Nu” demiterii lui
Bãsescu la referendumul din 2012) ºia dat ºi el demisia din funcþie. Cicã pe
motive medicale. Fie ºi un lup mâncat
de oaie (noul binom Iohannis- Kovesi
ºtie la ce facem referire!). Impostorul
ãsta, cu reflexe groase de pupincurist
a reuºit sã pãcãleascã destui oameni
cu greutate de pe scena politicã. Pe
noi, care nu avem atâta greutate
politicã, pânã acum cel puþin, nu a
reuºit sã ne pãcãleascã. E plinã lumea
de de-alde ãºtia, cu funcþii ºi titluri
luate la apelul de searã. Lãsând la o
parte orice alte consideraþii, ne
întrebãm dacã e tocmai sãnãtos ca
oamenii care rãspund (vorba vine!) de
destinul acestei þãri sã permitã
manifestarea unor asemenea
fenomene (conflicte, demisii etc.) în
zona serviciilor secrete. Ne întrebãm,
însã cine mai e azi în stare sã se
impunã cu adevãrat în faþa unor
asemenea structuri atât de greu
controlabile, pentru a le subordona
unor comandamente majore, de
relevanþã naþionalã? Ne întrebãm...
* Gabriel Oprea, speriat de zarverele
stradale a cãror þintã devenise dupã
votul protector din Parlament, ºi-a dat
demisia din Senat, luându-le
zavragiilor obiectul muncii, cum se
spune. Mintea românului... Rãmânând
corecþi faþã de noi înºine, nu credem,
în ruptul capului, cã Oprea este
vinovat, fie ºi din culpã, de moartea
tragicã a poliþistului Giginã. Pãcatele
lui, acelea care ºi câte sunt, ar trebui
cãutate în altã parte. De pildã, în

COMUNICAT
Vã aducem la cunoºtinþã cã, la data de 30 septembrie 2016,
ora 09,00, în conformitate cu H.G. nr. 635/2016 pentru aprobarea
Calendarului acþiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru
Senat ºi Camera Deputaþilor din anul 2016 ºi a dispoziþiilor prevãzute la
art. 13 alin (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului ºi a
Camerei Deputaþilor, precum ºi pentru organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Electorale Permanente, la sediul Tribunalului Mehedinþi, din Drobeta
Turnu Severin, Bd. Carol I nr. 14, judeþul Mehedinþi, se va efectua
tragerea la sorþi în vederea desemnãrii celor 3 judecãtori ce urmeazã
sã constituie biroul electoral de circumscripþie, pentru alegerile
organizate la data de 11 decembrie 2016.
PREªEDINTELE TRIBUNALULUI MEHEDINÞI,
Judecãtor CORNELIU POPESCU

extrem de rapida sa ascensiune
universitarã, academicã. Zonã...
curricularã din care aflãm cã omul ºia luat doctoratul în anul 2000,
devenind, în numai doi ani, pânã în
2002 deci, profesor universitar doctor
ºi conducãtor de doctorate!!! Ce
somitate intelectualã româneascã a
mai avut parte de o asemenea
fulminantã ascensiune? Mai mult, se
spune cã acest Oprea nu ar fi þinut nici
mãcar un curs în faþa studenþilor. Aºa
o fi? Doamne, Doamne...
* În Consiliul Local Orºova, s-a
ajuns la þipete isterice cu refrene de
invective. Aºa ceva?! ªi pentru ce?
Pentru satisfacerea câtorva
gãunoase, extrem de gãunoase,
orgolii? Nu e oare prea mult pentru
nervii locuitorilor unui oraº aproape
prãbuºit economic? La Severin, nu
avem parte de asemenea circ, slavã
Domnului, dar aici autoritãþile, dupã
un start, cum sã-i zicem, mobilizator
în rezolvarea problemei termoficãrii,
au intrat, dupã opinia noastrã într-o
debusolare quasi-totalã, dupã ce, la
orizont, s-a ivit posibilitatea de a avea
douã termocentrale! Evident, cu
complicaþiile juridice ºi patrimoniale
ce ar decurge de aici. Timp de o
sãptãmânã, nicio veste nu a mai
ajuns la urechile severinenilor în
legãturã cu cãldura ºi apa caldã. Dacã
autoritãþile par derutate, vã daþi

seama de deruta din rândul
locuitorilor acestui municipiu. Din
pãcate, nu este întrebat de vorbã unul
dintre „artizanii” reali ai acestei crize,
anume Irefutabilul Gherghe C.. Adicã
acela care s-a declarat mâhnit (mã
rog, surprins!) cã nu se apeleazã la
experienþa, expertiza dumnealui, nui aºa, unanim recunoscute. De nepoþi,
de clientelã, evident! Timp de doi-trei
ani de zile, dumnealui s-a hlizit
necontenit la populaþie, cu „farmecui” recunoscut, prin interminabilele
scenete-cuplete transmise non-stop
la tv de cei profund interesaþi. Acum,
ia-l pe Irefutabil de unde nu-i!
* Apropo de respectivul! Umblã
prin urbe zvonul cã din cauza
dumnealui nu se organizeazã
concursul pentru ocuparea postului
de director al Casei de Culturã
(Palatului Cultural Teodor Costescu)
din Drobeta Turnu Severin. Motivul?
Bãiatul are nevoie de imunitate spre
a nu fi luat la întrebãri pentru
matrapazlâcurile pe care se zice cã
le-ar fi fãcut în legãturã cu reabilitarea
Palatului Teodor Costescu ºi care nu
ar trebui descoperite de noul director.
Aºa cã, pânã nu va deveni, cum
sperã de la o vreme, parlamentar...
Noi ce sã zicem? Atâta vreme cât
respectivul cetãþean se bucurã de tot
felul de prezumþii... Trãiascã Justiþia
independentã!

Patru medalii pentru echipa României
la Olimpiada Balcanicã de Informaticã
pentru Juniori (2016)
Lotul naþional de informaticã (juniori) a cucerit patru premii (douã
medalii de aur ºi douã medalii de argint) la a X-a ediþie a Olimpiadei
Balcanice de Informaticã pentru Juniori, desfãºuratã în perioada 17-22
septembrie, la Skopje (Macedonia).
Medaliile de aur au fost obþinute de Maria Alexa Tudose (clasa a VIII-a/
Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale” din Ploieºti) ºi Alexandra Maria
Udriºtoiu (clasa a VIII-a/Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova),
laureatã cu bronz la ediþia de anul trecut.
Medaliile de argint au revenit Cellei Florescu (clasa a VIII-a/Colegiul
Naþional de Informaticã „Tudor Vianu” din Bucureºti) ºi lui Adrian Emanuel
Dicu (clasa a VIII-a/Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova).
Lotul olimpic a fost însoþit ºi coordonat de profesorii Eugen Nodea
(Colegiul Naþional „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu) ºi Ionel-Vasile
Pit-Rada (Colegiul Naþional „Traian” din Drobeta Turnu-Severin).
Olimpiada Balcanicã de Informaticã pentru Juniori 2016 a reunit 36 de
BIROUL DE COMUNICARE
concurenþi din 9 þãri.
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PMP Mehedinþi, fãrã lideri politici de acþiune
Partidul Miºcarea Popularã
Mehedinþi traverseazã una dintre cele
mai dificile perioade din existenþa sa
pe scena politicã localã. Deºi pãrea
cã partidul s-a întãrit considerabil
dupã fuziunea cu UNPR Mehedinþi ºi
preluarea funcþiei de preºedinte de
cãtre fostul primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin, Constantin
Gherghe, în realitate acest partid
devine pe zi ce trece tot mai inactiv
ºi cu o perspectivã tot mai nesigurã
de afirmare.
Dupã ce fostul primar Constantin
Gherghe a fost numit în funcþia de
preºedinte, PMP Mehedinþi pãrea sã
devinã o adevãratã forþã politicã la
nivelul judeþului, având reale
posibilitãþi sã creascã la nivel de
imagine. Cota de popularitate ºi de
încredere de care se bucura
Constantin Gherghe constituia un
motiv suficient de temeinic pentru a
crede cã partidul se va afirma în forþã.
Ar fi contribuit la aceasta ºi sporirea
numãrului de consilieri municipali
severineni. Prin fuziunea cu UNPR
Mehedinþi numãrul consilierilor locali
ai PMP Mehedinþi a ajuns la 8,
devenind, astfel, cea de-a doua forþã
politicã din Consiliul Local al
municipiului Drobeta Turnu Severin.
Prin preluarea funcþiei de
preºedinte al PMP Mehedinþi de
cãtre Constantin Gherghe, acesta ar
fi trebuit sã fie un vector de imagine
pentru partid, o adevãratã
locomotivã care sã tragã partidul
dupã el. Numai cã, aºa cum
evolueazã partidul în prezent, sunt
ºanse mici ca PMP Mehedinþi sã
devinã o adevãratã forþã politicã în
judeþ, chiar dacã în fruntea sa este
Constantin Gherghe. De fapt,

problema PMP Mehedinþi este cã
partidul are o activitate politicã
slabã, iar liderii sãi nu sunt
politicieni caracterizaþi de o acþiune
politicã susþinutã. Dimpotrivã, atât
preºedintele PMP Mehedinþi,
Constantin Gherghe, cât ºi Gabriela
Dobrotã, prim-vicepreºedintele
formaþiunii, lasã impresia unor
politicieni inactivi ºi indolenþi faþã
de evoluþie ºi viitoarea confruntare
electoralã a acestui partid.
Incertitudinea candidaturii lui
Constantin Gherghe
Deºi s-a crezut iniþial cã, dupã ce a
devenit preºedintele PMP Mehedinþi,

listele PMP Mehedinþi la alegerile
parlamentare din acest an.
În ipoteza în care Constantin
Gherghe nu va candida la alegerile
parlamentare din acest an, PMP
Mehedinþi va avea o mare problemã,
existând ºanse mari ca partidul sã
obþinã un rezultat mediocru. Asta cu
atât mai mult cu cât partidul este foarte
slab organizat în teritoriu. Datoritã
notorietãþii sale, Constantin Gherghe
poate aduce un procent consistent,
cel puþin în municipiul Drobeta Turnu
Severin, mergând pânã spre 15% din
sufragii, procent care, chiar ºi în
ipoteza unui rezultat prost în judeþ, ar
da mari speranþe pentru obþinerea
unui post de parlamentar de cãtre
PMP Mehedinþi. Nu se ºtie cu
certitudine de ce domnul Constantin
Gherghe nu ar accepta o candidaturã
la parlamentare, însã este cât se
poate de limpede cã evitã sã îºi
asume o astfel de provocare, ceea
ce nu este deloc bine pentru PMP
Mehedinþi, un partid care are nevoie,
pentru a creºte, de lideri fermi ºi
hotãrâþi în acþiunile lor.
Gabriela Dobrotã, tot mai
absentã în judeþ

Constantin Gherghe va fi ºi candidatul
acestei formaþiuni politice pe prima
poziþie pentru Camera Deputaþilor,
aceastã variantã electoralã este una
incertã în acest moment. Constantin
Gherghe nu ºi-a exprimat clar dorinþa
de a candida ºi sunt anumite voci care
dau puþin probabilã o astfel de
candidaturã. Se vorbeºte chiar cã
fostul primar al Severinului ar cãuta
candidaþi pe care sã-i propunã pe

Prim-vicepreºedintele PMP
Mehedinþi, Gabriela Dobrotã, dã
convingãtoarea impresie cã este un
politician din ce în ce mai absent.

ANUNÞ PUBLIC
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu
TITULAR PROIECT – UAT CORCOVA
UAT CORCOVA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE TEREN
SPORT, TIP A, VESTIARE (OASPEÞI, GAZDE, ARBITRI), TRIBUNE
SPECTATORI”, propus a fi amplasat în comuna Corcova, sat
Corcova, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3 ºi la sediul
primãriei din comuna Corcova, judeþul Mehedinþi, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8,00 –16,30 ºi vineri între orele 8,00 –14,00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

De fapt, dupã ce a ratat oportunitatea
de a deveni viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Gabriela Dobrotã nu a mai pãrut chiar
aºa de interesatã de activitatea
politicã, chiar dacã era preºedintele
PMP Mehedinþi. În acest moment
este incertã ºi candidatura sa la
alegerile parlamentare din acest an

pe listele PMP Mehedinþi. Domnia
Sa nu ºi-a exprimat public dorinþa
de a candida ºi cred cã va cântãri
foarte bine aceastã decizie, în funcþie
de propriul sãu interes.
Existã douã motive plauzibile
pentru a crede cã doamna Gabriela
Dobrotã va declina aceastã ofertã. În
primul rând este vorba despre
activitatea sa profesionalã care,
practic, face imposibilã o susþinere
consistentã ºi în totalitate a
campaniei electorale, mai ales cã
acum va trebui sã se deplaseze ºi în
judeþ. Domnia Sa este mai tot timpul
plecatã în interes de serviciu din
judeþ. Doamna Gabriela Dobrotã a
lipsit o bunã perioadã de timp ºi în
campania electoralã de la alegerile
locale, atunci când a candidat din
partea PMP Mehedinþi pentru
funcþia de primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin, fiind reþinutã
de anumite probleme de serviciu pe
care le avea. Este puþin probabil cã
va accepta sã se implice cu toatã
determinarea în campania
parlamentarã, unde va trebui sã ia
comunele ºi satele judeþului la pas.
În cel de-al doilea rând, alegerile
parlamentare nu mai constituie o
mizã aºa de mare precum au fost cele
locale, scrutin la care Gabriela
Dobrotã chiar a fost sigurã, în ciuda
diferenþei mari de susþinere electoralã,
cã va câºtiga funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin.
Votul exprimat la locale a arãtat cât
se poate de clar care a fost diferenþa
de imagine ºi notorietate dintre
Gabriela Dobrotã ºi actualul primar
al Severinului, Marius Screciu, o
diferenþã de peste 10.000 de voturi
în favoarea actualului primar.
Dincolo însã de aceste aspecte, este
evident faptul cã Gabriela Dobrotã este
din ce în ce mai absentã din spaþiul
politic mehedinþean. O explicaþie ar
putea fi frustrarea cã nu a devenit
viceprimar al municipiului Drobeta
Turnu Severin, funcþie pe care ºi-a
dorit-o cu ardoare ºi pentru care s-a
bãtut pânã în ultimul moment. Însã
aceasta nu este nici pe departe o scuzã.
Este foarte posibil ca aceastã atitudine
indolentã a Gabrielei Dobrotã sã
afecteze foarte mult imaginea PMP
Mehedinþi, iar consecinþele sã se vadã
la votul exprimat la scrutinul
parlamentar din luna decembrie.
 Mircea Popescu
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Are pene, aripi ºi crescãtori de „elitã”

Odatã aleºi, toþi preºedinþii
postdecembriºti ai României ºi-au
schimbat imediat trilul, dupã
urechea stãpînilor din afarã, care leau fãcut colivia. Actualul preºedinte
al României se crede medicamentul
democraþiei interne ºi europene,
însã, mai lesne învãþãm un cîine sã
danseze, decît pe Iohannis sã nu mai
compromitã Þara, sã nu mai
lustruiascã porþile Bruxelles-ului,
obligîndu-ºi, în schimb, poporul sãºi cumpere traiul la preþuri europene
cu salarii de second hand.
Comportamentul lui Klaus Wener
Iohannis, declaraþiile sale publice ºi
contextele în care sînt fãcute, par
xeroxate dupã cele ale lui JeanClaude Juncker –preºedintele
Comisiei Europene. „Deutsche
Welle” nu-l scapã din ochi,
sancþionîndu-i fiecare abatere, chiar
luîndu-l grav peste picior. ªi pe bunã

dreptate! Iohannis profitã cã prezenþa
poporului bate mai mult în retragere
ºi se exprimã nu în numele naþiunii
române, ci „exclusiv în numele unei
centralitãþi europene” ºi într-ale
acesteia interese. Publicaþia susamintitã criticã dur proiectul de þarã
ºi pe Klaus Iohannis, comparîndu-l
cu personajul „Leinsdorf” din „Omul
fãrã însuºiri”, romanul lui Robert
Musil. Asta, pentru cã Iohannis se
dã scriitor peste tot pe unde merge.
Cu cît mai multe capete de acuzare,
cu atît Iohannis se crede mai
atrãgãtor. ªi cu cît e mai grea cizma
Uniunii Europene pe grumazul
nostru, cu atît apasã mai tare
autoritãþilor de la Bucureºti ºi cu atît
mai anevoie ne ridicãm, fãrã a fi în
stare sã ne organizãm apãrarea. Cu
cît preþul lor este mai negociabil la
porþile lui Merkel ºi ale lui Sam, cu
atît vor duce, fãrã remuºcãri,
România spre dezastre de proporþii.
„Aleºii neamului” se tot înmulþesc
în Casa Poporului, transformatã de
27 de ani în Casa Omorului
naþional, se înmulþesc ºi croncãnesc
precum ciorile pe bãlegar sau pe
coastele unui stîrv.

Într-o recentã conferinþã de

presã desfãºuratã la Palatul
Cotroceni, Mãdãlina Puºcalãu a
anunþat cã trîmbiþatul proiect de
þarã al preºedintelui Iohannis are
pene, aripi ºi crescãtori de elitã.
Cum?, nu ºtiþi cine este Mãdãlina
Puºcalãu ºi cum a ajuns
purtãtoare de parole, parole, nimic
mai mult decît parole, ale unui
preºedinte cu o pãlãrie prea mare
pentru capul lui? A fost jurnalistã
la B1tv, a realizat mai multe
interviuri cu Iohannis, i-a pensulat
imaginea tot cu parole ºi l-a dus
de mînã în careul cu „aºi”, ca sã
fie preferatul mulþimii. Înaintea
turului doi al alegerilor
prezidenþiale din 2014, tot ea a
moderat dezbaterea dintre
Iohannis ºi Victor Ponta,
miraculos pentru primul ºi
dezastruos pentru cel de-al
doilea. Mãdãlina Puºcalãu este
cãsãtoritã cu Emil Dobrovolschi,
cel care, din întîmplare, piloteazã
aeronavele în care cãlãtoreºte, la
foc continuu, în plimbãri de
agrement, tovarãºul Werner Klaus
Iohannis, preºedinte al Republicii
România, împreunã cu tovarãºa
Georgeta Carmen Iohannis,
nelipsitã din escapadele externe.
Sigur, acel proiect de þarã anunþat
cu surle ºi trîmbiþe la palat de

septembrie 2016, în colaborare cu
Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, la sediul Direcþiei
Judeþene pentru Sport ºi Tineret

Mehedinþi, în
c a d r u l
“Sãptãmânii
prevenirii
criminalitãþii”.
Activitatea de
informare cu
privire la efectele
ºi consecinþele
consumului de
tutun, alcool ºi
droguri a avut ca
beneficiari 40 de
elevi de la
Colegiul Naþional “Theodor
Costescu’’.
COORDONATOR C.P.E.C.A.
Dr. soc. Mãdãlina CALIUJNAI

Piloteazã aeronavele în care
cãlãtoreºte Klaus Iohannis

Activitate de prevenire desfãºuratã în
cadrul “Sãptãmânii prevenirii criminalitãþii”

Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Mehedinþi a desfãºurat o activitate
de prevenire, în data de 27

cãtre Mãdãlina Puºcalãu, ºi de
care Iohannis face paradã pentru
imagine, va fi tradus obligatoriu
în germanã ºi englezã. Angela
Merkel ºi trepãduºii Uniunii nu
ºtiu limba românã. Cu atît mai
mult, unchiul Sam.
Proiectul ºtiinþifico-fantastic
ºi americanii
Comisia respectivã nu va muta
România din arºiþã la umbrã.
Probabil, va întocmi un gen de tezã
cu expresii alambicate, bune de citit
cu diverse prilejuri ºi trimise, în
prealabil,
spre
avizare,
impertinentului Hans Klemm, care
periodic ne dã lecþii de stopare a
corupþiei. Taman americanii ne dau
nouã astfel de lecþii, încercînd sã ne
convingã cã, oficialii lor nu sînt
corupþi, ci fac lobby, cã nu dau mitã,
ci sponsorizeazã; nu mint, nu
înºealã, nu atacã, ci dau sfaturi ºi
„ajutã”, „apãrînd” cu rãzboaie
menþinerea pãcii. Corupþie este
ceea ce face SUA cu liderii slabi de
înger ai statelor lumii, jucîndu-i pe
degete. Cîte lacrimi au vãrsat Bush
ºi Obama, privind dezarmarea
nuclearã, eliberarea, democratizarea
ºi drepturile omului, în timp ce, cu
uºile închise, regizau lovituri de
stat, asasinînd liderii adverºi,
semãnînd rãzboi ºi moarte! Sã ne
amintim de Iugoslavia, Ucraina, de
„primãvara arabã”, de cele zece
rãzboaie americane, declanºate cu
zece minciuni mediatice. Dar, sã
vedem cine face parte din comisie.
Potrivit Agerpress, pe lista cu
persoanele nominalizate figureazã:
Dan Dungaciu, Lucian Croitoru,
Vasile Puºcaº, Cristian Pârvulescu,
Valentin Lazea ºi Iulian Chifu. Este
puþin probabil, dacã nu, imposibil
ca nominalizaþii la aceste fotolii sã
poatã aduce bunãstarea ºi liniºtea
românilor. Mult mai probabil, vor
duce þara pe culmile de restriºte ºi
jale, impuse de Bruxelles. Nu au
intenþia gãsirii unor soluþii
salvatoare. Doar obedienþã pentru
„Înalta Poartã”!
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Joacã ºi Iohannis: a intrat rotiþa în sistem
Klaus Iohannis a început sã
intre ºi el în rol ºi sã îºi spunã
replicile. Pare cã a început sã afle
toate uºile de pe la ºefii DNA, din
SIE, din SRI ºi din alte servicii mai
mult sau mai puþin publice ºi
transparente. Iohannis a devenit ºi
el probabil rotiþã în sistemul
construit de Traian Bãsescu ºi ale
cãrui baze au fost puse de Adrian
Nãstase prin modificarea
Constituþiei, dar nu a fost sã fie, ca
ºi la Ponta. România are calea
deschisã cãtre un regim
semiprezidenþial ºi se vede cu
ochiul liber faptul cã persoana care
ajunge sã ocupe fotoliul de
preºedinte la Cotroceni devine
rotiþa care pune în miºcare sistemul
ºi la care duc toate firele din zona
serviciilor ºi a justiþiei. Bãsescu a
reuºit sã uneascã douã dintre
puterile statului, puterea executivã
ºi cea judecãtoreascã. Premierul
fiind un biet instrument în mâna
preºedintelui, iar justiþia ºi poate ºi
serviciile fiind ascultãtoare ºi ele,
ºeful statului începe sã fie cel care

dicteazã pulsul vieþii publice ºi al
þãrii. ªi-a dat seama ºi Iohannis de
puterea pe care o are. Nu de viaþã
ºi de moarte asupra supuºilor, ci
de a schimba vieþi ºi destine, de a
decide asupra libertãþii, prin
pornirea unor investigaþii sau prin
punerea în practicã a unor scenarii,
posibil concepute de servicii.
Justiþia ºi serviciile ºtiu cine e
ºeful ºi parcã în ultimii zece ani
singurul la care au plecat capul
este Preºedintele.
Problema cu preºedintele este
dacã e sau nu ºantajabil, în
contextul în care justiþia ºi mai ales
serviciile ar avea propriile lor
agende mai mult sau mai puþin
publice ºi transparente. Mai mult
sau mai puþin în folosul
cetãþeanului ºi al binelui public.
Dacã preºedintele este neºantajabil
atunci el va conduce sistemul
conceput de Traian Bãsescu, adicã
un tãtuc în fruntea þãrii care are la
dispoziþie justiþia ºi serviciile. Dacã
preºedintele este ºantajabil ºi nu
este mânã forte atunci ºeful statului,

ca instituþie, devine instrumentul
serviciilor, mai degrabã, decât sã
le foloseascã. Iar în acest context
toate direcþiile þãrii ºi ale politicii
sunt decise de o mânã de noi
securiºti care concep cum cred ºi
vor ei viitorul þãrii. Dacã ar fi în
virtutea binelui public atunci nu ar
fi nicio problemã, dar dacã se va
merge pe direcþia de pânã acum,
adicã pe reþeta îmbogãþirii
personale ºi a înstrãinãrii
resurselor, atunci România are o
mare problemã în ceea ce priveºte
viitorul. De altfel, þara noastrã nu
prea mai are mult pânã sã îºi piardã
libertatea, mai ales din perspectivã
economicã. Oricum, nu prea
contãm sau dictãm nici mãcar în
politica regionalã. Oricum cine
conteazã sunt statele puternice din
punct de vedere economic ºi care
au politicieni destoinici. Nu
conteazã mãrimea unui stat, ci
puterea pe care o are.
România nu este nici bogatã,
nici sãracã, nici dezvoltatã, nici
subdezvoltatã, nici sãnãtoasã, nici
bolnavã. România este printre ele.
Avem opulenþã ºi sãrãcie de tip
african. Nu avem o majoritate care
sã trãiascã bine. Avem o majoritate
care se zbate la limitã, avem ºi
câteva milioane de sãraci ºi o clasã
redusã a bogaþilor din carton ºi
câþiva pe bune. Resursele României

nu mai sunt ale României ºi este
greu de crezut cã îþi poþi decide
viitorul, dacã nu mai eºti stãpân
pe resursele tale. Singurul
domeniul pe care România îl mai
deþine este cel energetic. Aproape
toate companiile strategice care
asigurã independenþa energeticã
a României sunt încã în
proprietatea
statului,
a
Ministerului Energiei. Este vorba
de termocentralele pe cãrbune,
hidrocentralele ºi domeniul
nuclear. Este singurul domeniu pe
care România nu trebuie sã îl
piardã pentru a fi stãpânã pe sine
ºi pentru a mai putea conta la nivel
regional ºi la nivel european.
Sigur cã ar trebui sã doreascã
acest lucru ºi rotiþele din sistemul
construit de Traian Bãsescu, din
dorinþa sa excesivã de putere ºi
de a controla destinele supuºilor.
Sigur cã dacã vrei sã schimbi
un sistem trebuie sã intri mai întâi
în sistem pe post de rotiþã ºi apoi
sã te apuci sã reformezi, în folosul
cetãþenilor. Problema este cã ori nu
îþi vei putea depãºi condiþia de rotiþã
ºi va trebui sã te învârþi aºa cum
dicteazã întregul mecanism ori
sistemul te va arunca în afarã
ºi va cãuta o altã rotiþã care sã îºi
joace rolul ei de rotiþã, fãrã sã se
întrebe cui foloseºte?
 ªtefan Bãeºiu
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Poliþiºtii rutieri în acþiune, pentru conºtientizarea tuturor participanþilor la
trafic privind importanþa respectãrii legislaþiei rutiere
În ultimele 24 de ore,
poliþiºtii Serviciului Rutier au
continuat acþiunile pe ºoselele
mehedinþene, pentru prevenirea
evenimentelor rutiere, precum ºi
pentru conºtientizarea conducãtorilor
auto cu privire la riscurile la care se
expun ºi îi expun pe ceilalþi
participanþi la trafic prin
nerespectarea regulilor de circulaþie.
Ca urmare a abaterilor

constatate, au fost aplicate 155 de
sancþiuni contravenþionale, reþinute
în vederea suspendãrii 5 permise
de conducere, ºi 2 certificate de
înmatriculare.
Astfel, 17 sancþiuni au fost aplicate
pentru depãºirea limitelor legale de
vitezã, 30 de participanþi la trafic au
fost sancþionaþi pentru nerespectarea
prevederilor legale privind portul
centurii de siguranþã, 5 pietoni

pentru traversãri neregulamentare, o
sancþiune a fost aplicatã pentru
defecþiuni tehnice constatate, iar 4
sancþiuni au fost aplicate pentru
lipsa documentelor, restul abaterilor
fiind aplicate la alte acte normative.
Valoarea sancþiunilor aplicate
este 28.650 lei.
Exemple:
1. La data de 27.09.2015, orele
19:20, poliþiºtii Biroului Ordine

Publicã din cadrul Poliþiei
municipiului Drobeta Turnu
Severin au depistat o persoanã de
sex masculin, în vârstã de 37 ani,
din municipiul Drobeta Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi, în timp
ce conducea un autoturism pe
strada Independenþii, având dreptul
de a conduce autovehicule pe
drumurile publice suspendat.
În cauzã s-a întocmit dosar penal
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de conducerea unui vehicul fãrã a
poseda permis de conducere.
2. Campania naþionalã
“Sãptãmâna prevenirii criminalitãþii”
a continuat în ziua de 27 septembrie
2016, printr-un complex de activitãþi
dedicate tinerilor.
Scopul acþiunii l-a reprezentat
reducerea riscului de victimizare în
rândul tinerilor.
Consumul de droguri, exploatarea
sexualã a tinerilor ºi traficarea
acestora reprezintã o realitate
cumplitã a zilelor noastre, fiind
considerate domenii prioritare, de
interes naþional, care preocupã
instituþiile cu atribuþii comune de
luptã împotriva criminalitãþii.
Astfel, poliþiºtii Compartimentului
de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii, au organizat un seminar
ce a avut drept temã prevenirea
consumului de droguri ºi a
criminalitãþii informatice. Gazda
activitãþilor noastre a fost Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret. La
activitate au participat specialiºtii
SCCO, Centrul de Prevenire, Evaluare
ºi Consiliere Antidrog, Centrul de
Asistentã a Victimelor Traficului de
Persoane din cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi,
Inspectoratul ªcolar Judeþean.
Participanþi au fost 40 de elevi ai
Colegiului Naþional “Theodor
Costescu” din Drobeta Turnu Severin,
ocazie cu care s-au prezentat
materiale pe suport CD, exemple din
cazuistica poliþiei, discuþii
interactive, distribuirea de pliante
cu recomandãri preventive, etc.
COMPARTIMENTUL
RELAÞII PUBLICE
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DIN NOU DESPRE ARHIVELE
MEHEDINÞENE – SIMPOZIONUL
INTERNAÞIONAL „APEL LA MEMORIE:
VICTIMELE RÃZBOAIELOR”
Prezentam cu ceva timp în
urmã, mai precis în numãrul 843 din 7
septembrie a.c., al sãptãmânalului
„Obiectiv Mehedinþean” un scurt material
referitor la organizarea primei ediþii a
simpozionului internaþional „Apel la
memorie: victimele rãzboaielor”.
Spuneam la momentul respectiv cã
manifestarea cultural-ºtiinþificã s-a
bucurat de aprecierea tuturor
participanþilor, dintru-un triplu motiv ºi
anume: numele sonore înscrise la
sesiuni, interesantele comunicãri
prezentate în cele trei secþiuni, dar ºi
activitãþile de cinstire a memoriei celor
cãzuþi în timpul Primului Rãzboi
Mondial în zona Dragoslavele, precum
ºi comemorarea membrilor grupului
Arnãuþoiu. ªi asupra acestui din urmã
aspect aº dori sã insist, totodatã, punând
la loc de cinste aportul domnului
coorganizator Radu Petrescu Muscel.
În fapt, acesta a fost artizanul reuniuni,
reuºind, pe de o parte, sã mobilizeze
autoritãþile locale, de obicei prea puþin
deschise în a da curs unor astfel de
întâlniri ºi, pe de altã parte sã punã un
municipiu de 35.000 locuitori, aºa cum
este Câmpulung, într-o listã selectã de
aºezãri urbane care sã gãzduiascã un
simpozion ºtiinþific pe parcursul a trei
zile ºi cu invitaþi din strãinãtate –
cercetãtori ºtiinþifici –ca dr. Kestutis
Gisevicius din Lituania ºi dr. Marcin
Majewski de la Institutul Naþional al
Memoriei din Varºovia - Polonia.
Revenind, însã, la partea practicã, în
calitate de invitat, vã mãrturisesc
impresia deosebitã lãsatã membrii
Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor

Regina Maria. Prima zi a întâlnirii a fost
dedicatã depunerii de coroane de flori
ºi oficierea de slujbe religioase de un
sobor de preoþi ortodoxi ºi catolici la
monumentul celor nouã polonezi cãzuþi
în cel de al Doilea Rãzboi Mondial în
zona Câmpulung –Dragoslavele.
Activitatea a continuat cu o deplasare
în partea de est a oraºului la monumentul
cunoscut sub numele de „zidul roºu”.
Aici, într-o zonã panoramicã, de unde
poate fi admirat oraºul, se aflã o
construcþie metalicã de culoare roºie în
faþa cãreia s-a ridicat o cruce din marmurã
pe care sunt inscripþionate numele celor
care au fãcut parte din grupul Toma
Arnãuþoiu, executaþi în acest loc. Periplul
a continuat la cunoscutul mausoleu de
la Mateiaº, poarta de intrare în mirificul
culoar Rucãr –Bran. Dupã depunerea
coroanelor de flori ºi oficierea unui scurt
serviciu religios, am vizitat comuna
Dragoslavele ºi aici, o bisericã
monument istoric ºi vila patriarhalã, locul
unde a fost gãzduit cu statut de refugiat
mareºalul Rydz Smigly.
În fine, aveam sã încheiem ziua prin
închiderea semicercului din jurul
Câmpulungului poposind în comuna
Stoeneºti. În centrul acesteia s-a vizitat
monumentul „Crucea lui Mihai Viteazul”,
locul unde voievodul muntean s-a retras
dupã confruntarea cu otomanii de la
Giurgiu pentru aºteptarea sprijinului
militar din Ardeal. În numerele viitoare
vom reveni cu prezentarea comunicãrii
domnului Nicolae Mareº, fost
ambasador al României în Polonia,
vreme de aproape 40 de ani.
 Marian Nicuºor Pele

ANUNÞ
Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã organizeazã selecþie de oferte ca
fochiºti (doi fochiºti), urmând procedura de selecþie a ofertelor ºi încheierea
unui contract prestãri servicii, persoanã fizicã autorizatã ca fochist din
01.10.2016, pentru perioada de iarnã, cu remunerare negociabilã în funcþie
de timpul de muncã, program inegal.
Documente necesare:
- Autorizaþie ISCIR vizatã pentru anul 2016;
- Copie certificat de absolvire a cursului de fochist;
- Copie carte de identitate;
- Certificate de înregistrare fiscal (PFA) –cod fiscal.
Manager, Dr. Bololoi Vasile Claudiu
ªef serviciu Administrativ,
Director financiar-contabil,
Ec. Nicolescu Viorel
Ec. Buncianu Carmen Daniela
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Asigurãtorii RCA stabilesc tarifele RCA ca la
bazar: în ultimii 11 ani au încasat 5,7 mld. euro
din RCA ºi au plãtit daune de 3,7 miliarde euro.
Cum de se plâng cã sunt neprofitabili ºi de ce
þin la secret din ce se compune preþul RCA ?!

Patronatele din transporturile
rutiere - UNTRR, FORT, APULUM,
APTE 2002 - considerã cã asigurãtorii
RCA din România stabilesc tarifele ca
la bazar, întrucât nu sunt în stare sã
demonstreze public din ce se compune
preþul. Potrivit unei analize realizate de
cele 4 patronate pe baza datelor
Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF) ºi Comisiei de Supraveghere a
Asigurãrilor (CSA), în perioada 2005
–2015 asigurãtorii RCA au raportat
prime brute subscrise de 5,7 miliarde
de euro* ºi au plãtit daune de 3,7
miliarde euro, rãmânându-le în
buzunare 2 miliarde euro pentru
cheltuieli administrative ºi profit.
Firmele de asigurãri se plâng de
atâþia ani cã aceastã linie de
business este neprofitabilã pentru ei,
dar cu toate acestea þin strâns cu
dinþii de banii obþinuþi de aici.
Asigurãtorii fac teorii savante,
vorbesc de cifre care ar trebui sã
justifice chipurile tarifele enorme
actuale, dar nu sunt în stare sã le
prezinte public! Le-au pus drojdie ºi
aºteaptã sã se umfle!
Asigurãtorii spun cã motorina e mai
scumpã decât asigurarea RCA, iar în
acest sens le propunem asigurãtorilor

sã plãtim ºi noi RCA la tarifele din
celelalte þãri europene. Motorina nu are
diferenþã de preþ de 300% între pieþele
din Uniunea Europeanã. Aceºtia sunt
oamenii care fac calculul valorii RCA
în România: urechiºtii!
Pentru cã aduc în discuþie preþul
pâinii, încercând sã manipuleze opinia
publicã, le reamintim asigurãtorilor cã
pâinea este un bun de strictã
necesitate, dar nu obligatoriu, românii
nefiind penalizaþi dacã nu mãnâncã
pâine. Dar asigurãrile RCA sunt
obligatorii, iar dacã nu ai RCA riºti sã
fii amendat ºi sã ai autovehiculul
blocat, fãrã documente de identitate,
ºi, pentru cã pot, ºi nu îi deranjeazã
nimeni, asigurãtorii stabilesc cum
vor ei aceste tarife.
Parlamentul României este
complice cu ASF ºi asigurãtorii,
având în vedere cã nu a fost demaratã
procedura
de
demitere
a
preºedintelui ASF, Miºu Negriþoiu, ºi,
totodatã, pânã în prezent, nu au fost
aprobate tarifele RCA plafonate
conform Ordonanþei de Guvern.
* a fost luat în calcul cursul mediu leu/euro
comunicat de BNR pentru perioada analizatã,
de 4,0561 lei/euro.

 Biroul de presã

11 oct. 2016 ora 19.00

 Biroul de presã
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã, în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L242/9.9.2016, s-a
publicat Regulamentul delegat (UE)
2016/1612 al Comisiei Europene
privind acordarea unor ajutoare
pentru reducerea producþiei de
lapte, stabilite la un cuantum de 14
euro/100kg de lapte de vacã, cu o
limitare la un volum total de reducere
a livrãrilor de lapte care corespunde

informaþii

sumei de 150 milioane euro.
Beneficiarii eligibili sunt producãtorii
de lapte care au livrat lapte la primcumpãrãtori în luna iulie 2016 ºi care se
angajeazã sã reducã livrarea cantitãþii de
lapte într-o perioadã calendaristicã de 3
luni -perioada de reducere, în comparaþie
cu aceeaºi perioadã din anul precedent
- perioada de referinþã.
Reducerea pentru care solicitã
ajutor trebuie sã fie de minim 1.500
kg ºi de cel mult 50% din cantitatea
livratã în perioada de referinþã.
Pentru a solicita ajutorul, producãtorii

de lapte vor depune un formular de
cerere de ajutor la care vor ataºa copii
ale contractelor cu prim-cumpãrãtorii,
copii ale documente fiscale care atestã
livrãrile –facturi, file din carnetul de
comercializare, pentru livrãrile efectuate
în perioada de referinþã ºi în luna iulie
2016. Depunerea se va face la sediul
Centrului Judeþean APIA, respectiv al
Municipiului Bucureºti, pe raza cãruia
solicitantul îºi are domiciliul/sediul
social, direct sau prin poºtã.
În cursul sãptãmânii 12 - 16.09.2016,
formularul de cerere de ajutor se va gãsi
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la toate Centrele Judeþene APIA,
precum ºi la Centrul Municipiului
Bucureºti ºi de asemenea va fi postat
pe site-ul instituþiei: www.apia.org.ro.
Termenele limitã pentru depunerea
cererilor de ajutor complete, pentru
cele patru perioade de reducere care
acoperã câte 3 luni calendaristice,
sunt stabilite astfel:
- 21 septembrie 2016, la ora
13:00, ora României, pentru prima
perioadã de reducere octombrie,
noiembrie, decembrie 2016;
- 12 octombrie 2016, la ora 13:00,
ora României, pentru a doua perioadã
de reducere: noiembrie ºi decembrie
2016, precum ºi ianuarie 2017;
- 9 noiembrie 2016, la ora 13:00,
ora României, pentru cea de a treia
perioadã de reducere: decembrie
2016, ianuarie ºi februarie 2017;
- 7 decembrie 2016, ora 13:00, ora
României, pentru cea de a patra
perioadã de reducere: ianuarie,
februarie ºi martie 2017.
Solicitanþii de ajutor pot depune
o singurã cerere de ajutor aferentã
unei perioade de reducere, cu
excepþia solicitanþilor care au depus
o cerere pentru prima perioadã ºi
care pot depune o cerere ºi pentru
cea de a patra perioadã.
Dupã verificarea cererilor de ajutor,
cantitãþile eligibile vor fi transmise la
Comisia Europeanã. Aceasta va
informa statele membre cu privire la
mãsura în care, þinând seama de
încadrarea în plafonul comunitar al
mãsurii, se pot acorda autorizaþii
pentru cantitãþile solicitate. APIA va
comunica fiecãrui solicitant a cãrui
cerere a fost declaratã admisã ºi
plauzibilã, cantitatea de reducere
autorizatã pentru care va primi plata.
Dupã încheierea perioadei de
reducere în termen de maxim 45 de
zile, beneficiarul va depune cerere de
platã în limita cantitãþii autorizate, iar
plata se va efectua dupã realizarea
controalelor, cel târziu în a 90-a zi dupã
data încheierii perioadei de reducere.
Suma de platã a ajutorului se
calculeazã prin raportarea cantitãþii
reduse efectiv la cantitatea autorizatã
pentru reducere astfel: dacã a fost
redusã pânã la 80% din cantitatea
autorizatã se plãteºte cantitatea
redusã efectiv, dacã reducerea efectivã
este între 50 ºi 80% din cantitatea
autorizatã, cuantumul ajutorului se
reduce cu 20%, dacã reducerea
efectivã este pânã la 20% din
cantitatea autorizatã cuantumul
ajutorului se reduce cu 50%, iar dacã
reducerea efectivã este mai puþin de
20% din cantitatea autorizatã nu se
plãteºte niciun ajutor.
Cursul de schimb prevãzut
pentru efectuarea plãþii este de
4.4575 lei/euro.
 Biroul de presã
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Horoscop

(29 septembrie - 5 octombrie 2016)

Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)

Zodia Berbec

La începutul sãptãmânii ai multã energie ºi poþi
rezolva treburile restante, atât cele din plan
Rãsturnãrile de situaþie în plan sentimental personal, cât ºi cele din plan profesional. Nu forþa
vor atrage dupã sine altele în plan profesional. nota, pentru cã energia vitalã fluctueazã mult, mai
Probabil cã în urma discuþiilor ºi evenimentelor ales vineri. Apar câºtiguri din munca desfãºuratã
în care eºti implicat alãturi de persoanele dragi, la un loc de muncã, dar totodatã apare ºi ispita
te vei hotãrî sã pui capãt acelor relaþii sau situaþii cheltuielilor. Poate fi vorba despre achitarea unor
care te solicitã prea mult sau în care ai descoperit datorii vechi sau despre achiziþionarea unor
nereguli serioase. Ziua de joi poate fi foarte bunuri dorite de mult. Modificãri în relaþiile cu
înºelãtoare, deci evit-o pentru decizii sau anturajul apropiat! Gândeºte-te bine pe cine mai
discuþii ample. Sãnãtatea este deficitarã ºi pot pãstrezi în preajma ta de acum încolo.
intra în discuþie analize, consultaþii ºi intervenþii
Zodia Fecioarã
chirurgicale. Încep modificãrile parteneriale!
(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 August - 22 Septembrie)

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Este nevoie sã te ocupi de membrii
familiei ºi de îndatoririle gospodãreºti. Sunt
posibile discuþii aprinse, însã depinde numai
tine cum gestionezi lucrurile spre binele
tuturor. Vineri este o zi deosebitã, cu o energie
aparte, de aceea se pot produce avarii în
spaþiul locativ. Prudenþã, rãbdare, toleranþã!
În plan sentimental apar rãsturnãri de situaþie.
Ai nevoie de mai multã afecþiune ºi sprijin
moral din partea celor dragi, dar acestea,
deocamdatã, întârzie sã aparã. Schimbãri clare
în segmentul muncii ºi al sãnãtãþii!

Stãrile tale de spirit oscileazã mult pe tot
parcursul sãptãmânii, astfel cã este rost sã fii
înþeles greºit de alþii. Controleazã-þi reacþiile ºi
menþine un ritm constant în acþiuni. Sãnãtatea
este vulnerabilã, bine fiind sã te odihneºti, sã
mergi la controale de specialitate ºi sã urmezi
sfaturile specialiºtilor. Se deschide un nou
capitol financiar ºi acum vei observa discret
germenii care încep uºor sã încolþeascã. Însã
nu este momentul sã te gândeºti la investiþii sau
la achiziþionarea unor credite. Deocamdatã
ocupã-te de datoriile vechi.
Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Zodia Gemeni

O discuþie cu un prieten îþi va oferi idei ºi
lãmuriri deosebite privitor la relaþiile ºi
Eºti înconjurat de multã lume la începutul evenimentele în care eºti implicat. Ar fi bine ca
sãptãmânii, însã unii te vor sâcâi destul de mult, unele amãnunte despre tine ºi intenþiile tale sã
mai ales vineri. Selecteazã-þi anturajul ºi nu da nu le divulgi nimãnui. Sãnãtatea este precarã,
crezare chiar oricui sau oricãrei informaþii care astfel cã ia în serios semnalele organismului.
se vehiculeazã în preajma ta. În plan sentimental Pot intra în discuþie analizele, consultaþiile
se întrezãresc noutãþi. Asta înseamnã cã fie se medicale ºi intervenþiile chirurgicale. Provocarea
reconfigureazã termenii ºi condiþiile unei relaþii perioadei analizate constã în deschiderea
vechi, fie începe una nouã, dar ceva mai târziu, mentalã ºi sufleteascã faþã de nou ºi progres.
peste o vreme. Acum vei simþi clar încotro bate Rezistenþa la toate acestea provoacã multe
vântul schimbãrii amoroase, dar încã nu este distorsiuni în planurile existenþei tale.
momentul sã acþionezi. Ci doar sã iei aminte.
Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Zodia Rac
(22 Mai - 21 Iunie)

(22 Iunie - 22 Iulie)

Îþi cresc veniturile obþinute din munca
proprie, dar apar ºi cheltuieli în faþa cãrora le
reziºti cu greu. Evitã pe cât posibil ziua de joi,
pentru cumpãrãturi sau achitarea datoriilor!
Energia astralã a acestei zile predispune la erori,
pierderi, subiectivism în aprecieri ºi lipsa atenþiei
la detaliile importante. Eºti foarte cãutat de
persoanele din anturajul apropiat, fiind posibile
multe întâlniri ºi dialoguri. Unii chiar au nevoie
de sprijinul tãu moral, dar acordã-l cu mãsurã.
Se deschide un nou capitol familial ºi domestic.

Relaþiile ºi acþiunile socio-profesionale te
solicitã mult în aceastã sãptãmânã. Se
recomandã prudenþã în dialogurile cu ºefii sau
cu reprezentanþii instituþiilor oficiale, mai ales
pe 30 septembrie. Foarte uºor, pe neobservate
þi se poate deteriora imaginea publicã ºi poziþia
în cadrul unui colectiv de muncã. Prietenii îþi
sunt alãturi cu sfaturi bune, astfel cã îi poþi
asculta cu încredere, trecând peste faptul cã
unele aspecte abordate îþi displac ºi acum le
refuzi. Undeva, cândva îþi vor fi de mare folos.
Ai grijã de sãnãtate!

29. 09 - 05.10. 2016

pag. 13

Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Simþi nevoia de a-þi remodela conºtiinþa ºi
implicit filozofia de viaþã pe parcursul acestei
sãptãmâni. Gândurile, discuþiile cu ceilalþi ºi
acþiunile întreprinse au legãturã cu schimbãrile
majore care intervin încet, dar sigur în segmentul
socio-profesional. Sunt posibile discuþii cu
parteneri strãini, demersuri pentru cãlãtorii, studii
sau chiar pleci pe neaºteptate într-o cãlãtoriesurprizã sau începi un curs planificat mai demult.
Imaginea ta în ochii celorlalþi este cotroversatã ºi
ar trebui sã iei în seamã acest lucru. Noutãþi în
relaþiile cu prietenii!
Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Cheltuielile, dezbaterile pe teme profesionale,
trasarea unor planuri de studii ºi cercetãri reprezintã
subiectele principale ale acestei sãptãmâni. Poþi
primi bani, bunuri, cadouri dintr-o colaborare sau
din partea rudelor, partenerului de viaþã sau a
colegilor de serviciu. Totuºi fii prudent, pentru cã
unii au interese ascunse sub masca binevoitoare
de a-þi oferi þie ceva. Astfel cã peste o vreme, nu
prea scurtã, unele persoane îþi pot cere sprijin
material, moral sau emoþional cu dobândã.
Deschiderea unui nou capitol socio-profesional!
Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Dialogorile cu partenerul de viaþã ºi/sau cu
partenerii profesionali vor pune bazele unor acþiuni
ºi câºtiguri viitoare de bun augur. Este bine sã þii
cont ºi de sugestiile celorlalþi, dar sã-þi susþii ºi
punctele tale de vedere. Este rost de a-þi îmbunãtãþi
veniturile din colaborãri sau din moºteniri, partaje
personale ºi profesionale. Cheltuieli pe facturi, taxe
restante dar ºi pe daune produse de cei apropiaþi.
Prudenþã ºi mãsurã în toate! Finalul sãptãmânii îþi
deschide un nou capitol de relaþionare cu
strãinãtatea, dar ºi pentru elevarea conºtiinþei.
Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la
serviciu, însã va trebui sã-þi rezervi timp ºi
energie fizicã ºi pentru treburile personale ºi
cele domestice. Programeazã totul cu mãsurã
ºi prudenþã, pentru cã sãnãtatea îþi poate crea
neplãceri serioase. Câºtigã în importanþã
segmentul financiar, în mod special veniturile
pe care le poþi obþine dintr-o colaborare,
moºtenirile ºi cheltuielile comune cu alþii.
Practic se deschide o nouã etapã în plan
finaciar, iar cele discutate ºi petrecute pe
parcursul acestei sãptãmâni vor lua amploare
Autor: AstroCafe.ro
în lunile urmãtoare.
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În ultimele cinci
sãptãmâni euro a
stagnat la 4,45 lei

diverse
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Oinã – continuitate ºi premierã la Voloiac

Cu mai bine de 44 de ani în
urmã, autorul acestor rânduri a adus
În perioada analizatã leul a avut o oina în Voloiac, mai întâi elevilor din
evoluþie stabilã faþã de euro ºi francul elveþian, ºcoalã, apoi în rândul tinerilor din
în timp ce dolarul s-a depreciat.
comunã. În anii ce au urmat, aceastã
Începând cu data de 22 august raportul euro/leu ºcoalã de oinã a devenit cunoscutã
s-a stabilizat în jurul pragului de 4,45 lei, tendinþã în judeþ ºi respectatã la concursurile
care ar trebui sã continue ºi în urmãtoarele douã – zonale sau la finalele pe þarã. Ani detrei sãptãmâni. Apropierea momentului alegerilor a rândul elevii din Voloiac au participat la finalele
parlamentare ar putea afecta leul, evoluþie normalã naþionale desfãºurate la Mangalia.
pentru un astfel de eveniment, investitorii cãutând
Devenise o obiºnuinþã ca elevii sã colinde în
sã îºi protejeze poziþiile,înainte de aflarea rezultatelor. lung ºi-n lat þara pentru concursurile de oinã.
Spre finalul anului am putea asista, de Nu greºesc dacã afirm cã una din cele mai
asemenea, la ieºiri de fonduri speculative strãine
în condiþiile în care Comitetul de politicã monetarã
al Rezervei Federale americane (FOMC) ar putea
decide în ultima lunã a acestui an majorarea
dobânzii sale cheie, care se menþine din decembrie
trecut la 0,25 –0,50%/an.
Perioada a început cu un maxim de 4,4509 la
jumãtatea ei fiind atins minimul de 4,4470 lei, una
din cele mai scãzute medii ale ultimelor trei luni.
Aprecierea a venit pe fondul creºterii apetitului faþã
de risc al investitorilor în urma deciziei FOMC de
a nu creºte dobânda sa de politicã monetarã, pentru
a nu influenþa alegerile prezidenþiale din SUA.
importante „vetre” ale jocului naþional –oina –
La sfârºitul intervalului cursul a fost anunþat la
se aflã de peste 4 decenii în comuna Voloiac.
4,4495 lei iar tranzacþiile s-au realizat într-un culoar
Pasiunea mea, ca profesor ºi primar, ºi
foarte îngust, 4,4470 –4,4510 lei, evoluþie care s-a
experienþa, ca antrenor ºi arbitru, au fost
observat ºi în cazul celorlalte monede din regiune.
întotdeauna alãturate frãþeºte contribuþiei decisive
Cursul dolarului american a scãzut de la
ºi profesioniste (în pregãtirea echipelor ºi
3,9933 lei, în prima parte a perioadei, la 3,9567
participarea la competiþii) a lui Valentin Drãghici,
lei, la finalul acesteia, într-o ºedinþã în care
încã profesor în activitate ºi directorul ºcolii.
cotaþiile au fluctuat între 3,95 ºi 3,962 lei.
Anii au trecut, iar fetele din Voloiac nu au
Media monedei elveþiene, care s-a apreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,096 la 1,086 franci/
euro, investitorii preferând plasamentele cât mai
sigure, a crescut de la 4,0735 la 4,0875 lei
pentru a încheia intervalul la 4,0849 lei.
La începutul intervalului, euro a scãzut pânã la 1,1123
dolari, minim al ultimei luni, datoritã pariurilor puse
pe seama creºterii dobânzilor din SUA.
Declaraþia d-nei Janet Yellen, preºedintele Fed, care
a urmat ºedinþei FOMC, în care a precizat cã
„economia are de recuperat un pic mai mult decât
credeam iniþial”, a avut ca efect aprecierea euro faþã
de dolar la 1,1257, nivel atins la finalul perioadei.
Abundenþa de bani ieftini s-ar putea încheia în ultima rãmas mai prejos decât bãieþii, iar de câþiva
lunã din 2016, în cazul în care la întâlnirea FOMC de ani jocul de oinã aproape cã a devenit apanajul
la jumãtatea lui decembrie se va decide creºterea fetelor. ªi cum aºchia nu sare departe de
dobânzii. Avem în vedere faptul cã d-na Yellen crede trunchi, tânãrul profesor Cosmin Drãghici, fiul
cã ºansele pentru o majorare anul acesta au crescut. lui Valentin, a devenit un cunoscut animator
Evoluþia monedei americane s-a reflectat în al jocului, antrenor ºi preºedinte al primului
creºterea preþului unciei de aur, în piaþa club sportiv de oinã din Craiova. Iar pentru cã
fetele pregãtite de acesta au devenit
londonezã, de la 1.320 la 1.341 dolari.
campioane naþionale în 2013 ºi 2014 ºi
Analiza cuprinde perioada 21 –27 septembrie.
 Radu Georgescu vicecampioane în 2015, Federaþia Românã de

Oinã a organizat pe 24 septembrie 2016 la
Voloiac turneul final al Cupei Satelor. Aºa cum
speram, elevele ªcolii Voloiac au devenit
campioane naþionale, depãºind pe cele din
Giurgiþa (Dolj) ºi pe cele din Hinova. Salut cu

acest prilej apariþia în judeþul Mehedinþi a unei
noi echipe, tânãrã ºi ambiþioasã, sub
îndrumarea inimosului Alin Ghiciulescu.
Vremea bunã, mulþi prieteni, o organizare
ireproºabilã, jocurile desfãºurate într-o armonie
deplinã ºi cu un final frumos... Felicit echipa
campioanã, care a fost compusã din: Bianca Ovreiu
–cãpitanul echipei, Estera Rioºanu, Gabriela
Cãprãrescu, Rebeca Dolea, Rebeca Turcu, Sanda

Melente, Andreea Dolea, Luisa Floroiu, Cristina
Floroiu, Gabriela Popescu, Izabela Giurumescu,
Valentina Enescu, Mirabela Condescu, precum ºi
pe cei ce au contribuit la acest succes, profesorii
Valentin ºi Cosmin Drãghici, tatã ºi fiu.
Nutresc speranþa cã atât autoritãþile locale,
cât ºi cele judeþene, vor gãsi o cale de
stimulare ºi recompensare pentru cei
implicaþi în aceastã activitate.
Cu drag pentru toþi, Prof. Constantin Drãghici

sport
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Severinencele au debutat
cu dreptul în Liga a II-a
Noul format al Ligii a II-a la
fotbal feminin a debutat la sfârºitul
sãptãmânii trecute, iar, în prima etapã,
Atletic Drobeta s-a impus cu scorul
de 3-2 (2-0) în deplasarea de la
Venus Maramureº.
Echipa severineanã a marcat prin
Iacovici (’15), Sîrbu (’26) ºi Gogîlea
(’78). “Deºi veneam dupã o deplasare
lungã ºi un drum obositor, am
dominat clar prima reprizã ºi
începutul pãrþii secunde, dupã care
am avut un sfert de orã modest, în
care am ºi primit douã goluri. Dupã
egalare, am controlat iar jocul ºi am

obþinut o victorie meritatã. Felicit
fetele pentru dãruire”, a spus
antrenorul Daniel Ispas.
Acesta a început jocul cu: Raluca Dan
- Gabriela Belciug, Paula Usturoi (cpt),
Dara Bãrzuicã, Ionela Matei - Lavinia
Erceanu, Loredana Sîrbu (foto), Bianca
Iacovici, Roxana Gogîlea, Bianca
Pîrvãnescu - Cerasela Bãluþã, iar pe
banca de rezerve au luat loc Adelia
Cherciu, Anastasia Vlad-Popescu,
Maria Spiridon ºi Adina Ianãºi.
Severinencele vor juca în etapa a
II-a tot în deplasare, la Atletic
Râmnicu Sãrat. În primul meci,

echipa din Buzãu a
remizat, scor 3-3, cu
Vulpiþele Galbene Roman.
“Formatul eºalonului al
treilea s-a schimbat. Nu se
mai numeºte Liga a II-a de
Tineret, în care erai obligat
sã ai minimum 7 junioare
în teren, ci Liga a II-a, în
care poþi sã joci numai cu
senioare. Acum e o
singurã serie ºi ne
aºteaptã un sezon cu
deplasãri foarte lungi, în
Maramureº ºi Moldova.
Am schimbat ºi noi
denumirea clubului, dar
lotul a rãmas format, în
special, din junioare ºi va fi greu sã
prindem podiumul. Sper sã avem
rezultate cât mai bune”, a spus Ispas.
Sezonul trecut, sub denumirea de
Viitorul Drobeta, echipa sa s-a clasat
pe locul a III-lea în Liga a II-a de
Tineret, din 4 participante înscrise

în seria a V-a. Faþã de echipa din
campionatul trecut, Ispas le-a
pierdut pe Roxana Sorescu, Cristina
Vâlceanu ºi Sonia Erceanu, toate
trei transferate de Real II Craiova,
club care a promovat în Liga I
(eºalonul secund).
 M. O.

S-au dezlãnþuit echipele din Liga a IV-a

N-au mai gãsit drumul spre gol

Nou-promovatã în Liga
Elitelor U19, echipa antrenatã de
Marian Brihac a bifat al doilea joc
consecutiv fãrã gol marcat. Dupã ce a
învins în primele douã etape LPS
Banatul Timiºoara (2-1) ºi Olimpia
Satu Mare (1-0), echipe aflate în
prezent în subsolul clasamentului, fãrã
niciun punct, CSS Drobeta a fost
învinsã runda precedentã cu 4-0 în
deplasarea de la Ardealul Cluj, iar
sâmbãta trecutã a pierdut ºi
confruntarea cu ACS Poli Timiºoara,
scor 0-1, pe Stadionul Termo.
Oaspeþii au marcat singurul gol al
partidei în minutul 50, iar oltenii au
jucat în inferioritate numericã în ultima
jumãtate de orã, dupã ce fundaºul
Borugã a fost eliminat pentru injurii
adresate arbitrului-asistent. “Dupã
douã victorii, am stat în runda a treia,
fapt care ne-a scos un pic din ritm,
dupã care au urmat douã înfrângeri. E

adevãrat cã am întâlnit primele douã
clasate, probabil ºi cele mai bune
echipe din campionat, care au o arie
de selecþie mult mai mare ca a noastrã
ºi, implicit, jucãtori cu calitãþi fizice
mult mai bune. Chiar ºi în aceste
condiþii, cu Poli am fi meritat un punct.
Consider cã am fost echipa mai
tehnicã, dar oaspeþii ne-au dominat la
capitolul forþã. Au mai fost ºi greºeli
de arbitraj, iar golul cred cã a fost
marcat dintr-o poziþie de ofsaid”, a
precizat antrenorul Brihac.
Acesta a început meciul cu Iliescu
- Mitroi, E. Vãtuiu, Borugã, Paulescu
–H. Vãtuiu, Cozac, Ropotan,
Iacobescu –Saizu ºi Blendea, iar pe
parcurs au intrat Zimþa, Moraru,
Albei, Mangu ºi Lolea. Etapa viitoare,
CSS Drobeta va juca, în deplasare,
cu CS Pandurii Târgu Jiu, echipã
care completeazã podiumul Seriei
Vest din Liga Elitelor U19. M. O.

Dacã etapa precedentã se
marcau doar 5 goluri, în cele 4 meciuri
din etapa a III-a s-a înscris de 22 de
ori. Cele mai multe goluri s-au dat în
partida Recolta Dãnceu - Dierna
Orºova. Gazdele s-au impus cu 5-3,
prin reuºitele lui Constantin Negrescu
(’12), Mihai Pavel (‘35), Cãtãlin Chirfot
(’37, ’88) ºi Robert Þogoe (’45),
respectiv Dorian Cunicel (’17), Cristian
Chiriþã (’69) ºi Tiberiu Pãtãºanu (’90).
Scorul etapei l-a izbutit însã
Viitorul ªimian, care a dispus cu 60 de Dunãrea Pristol ºi continuã sã

aibã punctaj maxim. Au fost primele
goluri încasate în acest sezon de
Pristol, care în precedentele douã
runde bifase doar remize albe.
La ªimian, Dunãrea a fost
tulburatã de Ionuþ Marinescu (’26,
‘71), Mãdãlin Mãtãsãreanu (’36, ’83),
Andrei Sfia (’40) ºi Costinel
Simulescu (’52). Cu 3-0 a dispus CS
Strehaia de Viitorul Cujmir. Dupã 00 la pauzã, gazdele au rezolvat
ecuaþia victoriei în doar un sfert de
orã de la revenirea de la cabine, prin
Cristi Gomoi (’47, ’52) ºi Ionuþ
Tiribentea (’69).
Etapa a III-a
La Corcova, ACS Drobeta
Recolta Dãnceu - Dierna Orºova 5-3 (4-1)
a câºtigat cu 4-1 ºi a bifat
CS Strehaia - Viitorul Cujmir
3-0 (0-0)
Viitorul ªimian - Dunãrea Pristol 6-0 (3-0) prima victorie. Severinenii
AS Corcova - ACS Drobeta
1-4 (0-2) au condus cu 2-0 la pauzã,
prin “dubla” lui Alin
Clasament
Lãpãdat (’27, ‘38), dupã
1. ªimian
3 3 0 0 11-2 9
care Cãtãlin Isac (’60) ºi
2. Strehaia
3 2 1 0 5-0
7
Cristinel Baciu (’73) au dus
3. Drobeta
3 1 1 1 5-3
4
scorul la 4-1. Gazdele au
4. Dãnceu
2 1 1 1 7-6
4
marcat golul de onoare
5. Corcova
3 1 1 1 2-4
4
prin Eduard Tiþa, în ultimul
6. Orºova
3 1 0 2 5-8
3
minut al timpului
7. Pristol
3 0 2 1 0-6
2
8. Cujmir
3 0 0 3 0-6
0
regulamentar.  M. O.
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Sucã ºi Orºova lu nea Gherghe, sticla ãlor di la
ALDE Mehedinþi ºi bãtãlia pentru cãldurã

Sã dusã Sucã la
comparativã, sã caute centralã. Sã
dusã ºi nu sã mai întoarsã, cã sã
terminasãrã centralele ºi nerodului
îi era fricã sã sã întoarcã. Pã, cum
de ce?! Pã-i zisesem cã dacã vine
acasã fãrã centralã, îl trimet la nea
Gherghe, la fostu primar, sã-l ia în
gazdã, cã ‘mnealui are gaze ºi-ºi
permite sã facã la iarnã cãldurã cu
centrala proprie. Cã aºa sunt unii
bãieþi deºtepþi ºi alþii mai fraieri. ªi
mai ºtim câþiva. Da acuma zisei cã
mã duc sã-l caut, sã-l aduc acasã,
cã poate sã face ceva pi la vechea
centralã ºi n-o trebui sã o trimet pe
Veta pin pãdure, sã adune vreascuri
ºi sã scoatem coºurile pe fereastrã,
cam ca pi la Orºova. Cã parcã nam prea vrea ca Mehedinþiu sã aibã

nevoie de intervenþia poliþiei
pentru a salva pielea consilierilor
care fac contra vântului.
Aia e, mã nepoate, acuma cã sã
fârºi vacanþa, veni toamna ºi,

a doua Orºova, mãcar din ãst
punct de vedere. Cã de altele,
acolo sã ocupã nea primarele, ãla
micu ºi supãrat pe toatã lumea.
Pã da, cã ultima datã acolo fu

neoficial, sã dete startu’ la
campania electoralã... cu proteste
de stradã. Pãi da cã foºtii salariaþi
de la sucursalele ºi sediul RAAN
ºi-au amintit cã nu ºi-au primit

salariile restante de multe luni ºi
s-au gândit sã iasã în stradã. Sigur,
se va gãsi cineva din foºtii sau
viitorii candidaþi la un fotoliu de
parlamentar, ºi cu dare de mânã,
care sã se bage ºi sã le rezolve
doleanþele. Se va întâmpla exact ca
în cazul apei calde ºi a cãldurii
pentru Severin, iar cei care au furat
startul sunt senatorul PSD, Nicolae
ªerban ºi senatorul PNL, Marius
Bãlu, ca sã fie siguri de încã un
mandat de parlamentar. Da a mai
tare veste e cã protestatarii de la
RAAN nici nu vor sã audã sã mai
lucreze pentru confortul
severinenilor, de parcã ei n-ar locui
aici. Sau mai ºtii?!
Mã fraþilor, fãcurã ai lu’ ALDE
Tãriceanu conferinþã de presã la
sediul din Drobeta Turnu Severin.
Da vrurã doar pe sticlã, ca sã fie
siguri cã-i vede lumea. Dacã-i aºa,
Sucã le zice sã cheme ºi un

caricaturist sã le facã un portret pe
sticlã, iarã pe spate sã fie oglinda
în care sã se tot priveascã lung,
pânã or veni alegatorii sã-i
trezeascã la realitate. Numai cã în
decembrie o sã-i aleagã pe alþii, ca
ºi la locale. Da pot sã le rãmânã
caricaturile, cã poate n-au oglindã
ºi le trebuie sã sã recunoascã. Pã
da, cã alegãtorii ºi aºa nu-i ºtiu,
oriºicât s-ar da pe sticlã.
Între timp, nea Stoican, fost fotbalist
de pi la noi, ne mai fãcu de râs pin
Moldova, cã cicã îl prinsãrã cu
alcoolemie peste lege ºi el le zisã
poliþiºtilor cã nu ºtiu cu cine sã pun.
ªi atuncea sã pusãrã sã vadã cu cine
au de-a face ºi aplicarã legea. Cã
dacã nu putem sã fim de falã, mãcar
sã fim de ocara lumii.
Da pãnã data viitoare, când vã spun
dacã ajunsã Sucã acasã, cu sau fãrã
centralã, hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

Întâlnire cu delegaþia de angajaþi de la RAAN
Prefectul
judeþului
Mehedinþi, Cristinel Pavel, s-a
întâlnit miercuri, 28 septembrie, cu
o delegaþie a angajaþilor de la Regia
Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN), care protesteazã
pentru cã nu ºi-au primit salariile
de ºase luni. Sindicatul S.L.I.
Romag a iniþiat sãptãmâna aceasta
acþiuni de protest la Drobeta Turnu
Severin, solicitând asigurarea
fondurilor necesare pentru
întreþinerea instalaþiilor ºi plata

personalului care a mai rãmas
pe platformã.
În opinia angajaþilor, problema
salariilor s-ar rezolva dacã
Societatea
Naþionalã
Nuclearelectrica ar achiziþiona o
cantitate de 6 tone apã grea din
rezerva RAAN pentru completarea
necesarului reactoarelor pentru
anul 2016 cu plata directã cãtre
RAAN. Liderul S.L.I. Romag, Florin
Rogobete, spune cã pentru aceastã
operaþiune este însã necesarã o

modificare legislativã, prin
ordonanþã de urgenþã, a actelor
normative care reglementeazã
stocul de apã grea de la RomagProd, respectiv O.U.G. 20/2015 ºi
HG 118/2011 ºi din acest motiv
solicitã sprijinul prefectului
judeþului Mehedinþi.
„Înþeleg cã este o situaþie
insuportabilã, sunt alãturi de dvoastrã ºi vã asigur cã în limita
competenþelor mele depun toate
eforturile pentru a rezolva aceastã

problemã”, a declarat prefectul
Cristinel Pavel, în cadrul întâlnirii
cu delegaþia de angajaþi de
la RAAN.
Angajaþii de la Romag-Prod
aºteaptã ºi finalizarea demersurilor
în ceea ce priveºte înfiinþarea
Unitãþii de Management a Apei
Grele, care ar asigura fondurile
necesare continuãrii activitãþii pe
aceastã platformã industrialã.
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

