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La ceas aniversar,
de Ziua Educaþiei,

 sãrbãtorim strãdania ºi
rãbdarea cadrului didactic,
inocenþa ºi visurile
copilului. ªcoala este un
atelier al umanitãþii si
drumul spre înþelepciune.
Întreaga noastrã dragoste
ºi apreciere se îndreaptã
cãtre profesorii care
construiesc personalitãþi,
cãtre cei care ºtiu sã ridice
profesia la rang de artã.
În aceastã zi specialã,
Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier mulþumeºte tuturor
profesorilor care, înainte
de orice, au în grijã
sufletul ºi mintea copiilor.
La mulþi ani de Ziua
Educaþiei!
Vã dorim multã sãnãtate ºi
rezultate foarte bune, dragi
copii, stimaþi profesori,
stimaþi pãrinþi ºi parteneri
tradiþionali!
   Manager,

Prof. Drd. Chircu
Doinita Mariana

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, în
parteneriat cu ªcoala Gimnazialã nr. 14 din municipiul
Drobeta Turnu Severin, au marcat miercuri, 5 octombrie
a.c., Ziua Mondialã a Educaþiei, care se sãrbãtoreºte
în peste 200 de þãri.
   În cadrul Pavilionului Multifuncþional, cei peste 90 de
elevi prezenþi au avut ocazia de a viziona un film

documentar “Peisaje danubiene”, în care au fost prezentate
monumente istorice de-a lungul cursului Dunãrii, de pe
ambele maluri - România - Serbia.
   Chiar dacã în momentul de faþã Muzeul se aflã în proces
de reabilitare, s-a facut o excepþie, elevii putând sã viziteze
o parte din parcul arheologic al muzeului, castrul, piciorul
podului, termele romane ºi amfiteatrul.

Fetele din cadrul
Centrului rezidenþial
pentru copilul
separat de pãrinþi au
participat la
proiectul
ANIMASEV-
Animeazã Severinul
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Avem încã grave carenþe în
ceea ce priveºte spiritul civic, iar
prin aceasta înþeleg în primul rând
puterea de a reacþiona la nedreptãþi,
abuzuri ºi absurditãþi venite din
partea unora sau altora, mai cu
seamã a instituþiilor statului inerþial
ºi ai protejaþilor acestora. Pentru o
comunitate e trist atunci când efectiv
nu mai are curaj sau chef sã se
opunã unor lucruri de prost gust sau
pur ºi simplu stupide.
   Am fost de faþã când, cu ani în urmã,
ca urmare a unei decizii aberante a

Un act de barbarie urbanã
nu ºtiu cãrui factor de la primãrie,
arbori frumoºi ºi vechi de pe strada
Traian au fost pur ºi simplu tãiaþi,
pentru a se pune niºte penibile
borduri. Unii au reacþionat, e adevãrat,
dar puþini faþã de câþi ar fi trebuit sã
se opunã, sã coboare în stradã pentru
a protesta cã ei ºi copiii ºi nepoþii lor
vor fi vãduviþi de prezenþa acestor
arbori. Un copac, doi, trei nu par sã
însemne mare lucru, nu-i aºa? Ce
atâta scandal? Se taie pãduri întregi
ºi nimeni nu sare în sus.
   Dupã episodul cu tãierea atâtor
copaci de pe strada Traian,
întâmplãtor, discutam cu un domn
care a condus ani mulþi niºte sere,
ºi dânsul mi-a spus atunci, arãtând
cu un gest semnificativ un arbust din
parcul aflat în apropiere, cã doar
acest arbust elibereazã în atmosferã
o cantitate de oxigen necesarã
pentru patru oameni. Într-o lume din
ce în ce mai sufocatã de noxe, acest
lucru mi s-a pãrut nu doar minunat

ºi frumos, ci ºi demn de respect. Mi
se pare un act odios ºi iresponsabil
sã tai un arbore bãtrân nu pentru
frumuseþea lui, ci ºi
pentru rolul imens ºi
vital pe care fiecare
arbore îl joacã, fãrã sã ne
dãm totdeauna seama, în
vieþile noastre.
   Tocmai de aceea am
tresãrit oripilat vãzând pe
Facebook postãri
referitoare la tãierea unui
copac bãtrân din parcul
de lângã Teatru.
Imaginea e oribilã. E
imaginea unei fiinþe vii
puse la pãmânt, ucise.
Un act de barbarie,
impardonabil, mizerabil.
M-am întrebat ce om poþi
fi sã poþi tãia aºa, fãrã
nici un murmur, fãrã nicio emoþie, o
asemenea semeþie de copac?
   Greºim ºi noi poate, cã nu

protestãm mai mult ºi mai intens,
poate cã dacã am protesta data viitoare
unii nu ar mai avea acest tupeu oribil.

Cea care a adus la cunoºtinþã tuturor
acest act lipsit de orice scrupul
spunea „Pe mine mã doare sufletul
când mã ui t la fotograf ia
aceasta... pe voi nu? Nu vã doare
ca unul dintre copacii aleii cu
platani din Severin este la
pãmânt? Vã gândiþi cã a fost o
mãsurã luata în mod justificat?
Gândiþi greºit. Justificarea este
un penthouse peste cafeneaua de
peste fosta toaletã publicã a aceluiaºi
parc. Amãrâte vremuri trãim…”
   Da, amãrâte vremuri, de absurditate
ºi nepãsare. Dar depinde ºi de noi sã
ieºim din negura lor...

USR Mehedinþi s-a înfiinþat oficial în judeþ

USR Mehedinþi s-a înfiinþat
oficial în judeþ în data de 29
septembrie. În cadrul unei conferinþe

de presã în cadrul cãreia a fost a
anunþatã constituirea organizaþiei
judeþene, Vasile Deac, preºedintele
USR Mehedinþi, a spus cã în acest
moment formaþiounea pe care o
conduce este compusã din 18

membri. De asemenea s-a decis ca
Biroul USR Mehedinþi sã fie format
din 9 membri, respectiv un preºedinte,
4 vicepreºedinþi ºi 4 membri. „Mie
mi-a revenit sarcina de a conduce
USR Mehedinþi. Ne centrãm pe pe
atragerea de oameni care au fãcut
ceva în activitãþile lor profesionale ºi
care nu au mai fãcut politicã. Am
trecut deja de jumãtatea numãrului de
semnãturi strânse, am reuºit sã
strângem pânã în prezent aprope
1600 de semnãturi, dintr-un total de
2600 pe care ni le-am propus. Pentru
alegerile parlamentare de anul acesta
suntem încrezãtori ºi sperãm ca în
Mehedinþi sã ne apropiem de
procentul de 10% cât este þinta la
nivel naþional”, a declarat Vasile Deac,
preºedintele USR Mehedinþi.

Inspectoratul de Poliþie Judeþean Mehedinþi,
cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul
Carol I nr. 75, organizeazã concurs pentru ocuparea a
35 de posturi de agenþi de poliþie prin încadrare directã.
Înscrierile se vor face pânã la data de 10.10.2016 la
sediul instituþiei, iar condiþiile de participare pentru
ocuparea acestor funcþii se pot gasi pe site-ul

Încadrãri la
IPJ Mehedinþi  Mircea Popescu

 Biroul de presã

Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi, la
secþiunea Carierã/Posturi scoase la concurs.
   De asemenea, informaþii suplimentare se pot obþine
la Serviciul Resurse Umane din cadrul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi, telefon
0252/305111, interior 20111 de luni pânã vineri
între orele 08:00-16:00.
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Marþi, 4 octombrie, la sediul
Instituþiei Prefectului judeþului
Mehedinþi a avut loc reuniunea
Comitetului de Pilotaj din 2016,
eveniment programat în cadrul
programului franco-român de
reintegrare a cetãþenilor de etnie
romã, care se întorc din Franþa.
   Au fost prezenþi prefectul judeþului
Mehedinþi, Cristinel PAVEL,
reprezentanþi ai Consiliului Judeþean
Mehedinþi, primarii din localitãþile
Punghina ºi Gîrla Mare, Hossein
MOKRY – directorul Delegaþiei OFII
la Bucureºti, Luiza BÃLÃCEANU –
coordonatorul programului franco-
român din cadrul OFII, Marie-Helene
NEDELEC – vicepreºedinte Nantes
Metropole, Yves AUBRY – director
Asociaþia UFUT44, Marius VLADU –
referent UFUT44 în România.

În judeþul Mehedinþi sunt familii
beneficiare ale acestui program în
localitãþile Gruia, Gârla Mare, Punghina,
Bãlãciþa ºi în pregãtire pentru
reîntoarcere o familie din ªimian.
   „Posibilitãþile de intervenþie au fost
multiplicate. Un prim nivel de ajutor
este ajutorul social general pentru
familiile care se întorc ºi au nevoie în
situaþie de urgenþã de ajutor pentru
partea de sãnãtate, de ºcolarizare a
copiilor. A doua posibilitate este acea

de a acorda un ajutor
pentru ocuparea unui loc
de muncã, OFII putând
acoperi jumãtate din
salariul ºi taxele unei
persoane pe parcursul
unui an cãtre o
întreprindere pânã la
maximum de 4000 de
euro pe an. Al treilea nivel,
cel pe care îl cunoaºtem
deja, este acela de a crea
mici întreprinderi, mici
ferme. Prioritatea este
acea de a susþine proiecte care creazã
ºi locuri de muncã ºi care sunt
proiecte mai degrabã de tip colectiv
ºi care în afarã de beneficiarii în sine
ai proiectului pot crea ºi alte locuri
de muncã pentru alte persoane”, a
precizat Hossein MOKRY –
directorul Delegaþiei OFII la Bucureºti.
Acesta a mai spus cã în perioada
urmãtoare se intenþioneazã ºi
atragerea unor fonduri europene
împreunã cu partenerii din program
pentru implementarea proiectelor.
   „Îndeplinirea obiectivelor
propuse în acest sens este
realizabilã prin efortul conjugat al
tuturor partenerilor ºi instituþiilor
implicate, fie cã vorbim de Instituþia
Prefectului, Consiliul Judeþean

Mehedinþi, serviciile publice
deconcentrate responsabile sau a
primarilor din localitãþile în care sunt
beneficiari ai acestui program de
reinserþie a familiilor cetãþenilor
români aparþinând minoritãþilor de
romi, revenite din Franþa”, a declarat
prefectul Cristinel PAVEL.
   Partenerii programului franco-
român în Mehedinþi (2014-2016)
sunt pentru partea românã: Prefectura,
Consiliul Judeþean, primãriile în cauzã
din judeþ, AJOFM (Agenþia
Departamentalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã), Inspectoratul ªcolar
Judeþean, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului,  Direcþia de Sãnãtate
Publicã) asociaþiile la nivel local, iar

Reuniunea Comitetului de Pilotaj din 2016, eveniment programat în
cadrul programului franco-român de reintegrare a cetãþenilor de etnie

romã, care se întorc din Franþa organizat la Prefectura Mehedinþi

pentru partea francezã Nantes-
Métropole ºi partenerii asociaþi.
   În data de 9 iunie 2013, la Drobeta
Turnu Severin a fost semnat Acordul
între Oficiul Francez pentru Imigraþie
ºi Integrare (OFII), judeþul Mehedinþi
ºi Colectivitatea localã Nantes
Metropole, destinat implementãrii
unui proiect experimental de sprijinire
a reinserþiei familiilor cetãþenilor
români aparþinând minoritãþilor
romilor, revenite din Franþa,
beneficiare ale unui ajutor de revenire
acordat de OFII. La data de 15
septembrie 2015, a fost semnat un
nou acord local cu partenerii francezi,
valabil tot pentru o perioadã de 2 ani.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

800 de flori au bucurat
privirea clienþilor seniori care au
vizitat Centrele de Relaþii cu Clienþii
CEZ. ªi anul acesta, Grupul CEZ în
România s-a alãturat iniþiativei

Clienþii noºtri seniori au fost sãrbãtoriþi în Centrele de Relaþii cu
Clienþii CEZ cu ocazia Zilei Internaþionale a Persoanelor Vârstnice

internaþionale Flori pentru suflet,
oferind un semn al aprecierii
persoanelor vârstnice din judeþele
Argeº, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt,
Teleorman ºi Vâlcea care au

t recut  pragul  Cen t re lor de
Relaþii cu clienþii în perioada 29
– 30 septembrie.
   Centrele de Relaþii cu Clienþii
CEZ din municipiile reºedinþã de
judeþ din aria de operare a Grupului
CEZ în România s-au pregãtit de
sãrbãtoare pentru al doilea an
consecutiv cu ocazia Zilei
Internaþionale a Vârstnicilor. 80 de
angajaþi CEZ, au devenit mesagerii
campaniei Flori pentru suflet,
dãruind 800 de flori ºi mesaje de
felicitare seniorilor.
   Ziua Internaþionalã a Persoanelor
Vârstnice nu i-a ocolit nici pe cei 152
de bunicuþi aflaþi în grija Centrului de

Îngrijire ºi Asistenþã Piteºti din
cartierul Gãvana, municipiul Piteºti,
care au fost sãrbãtoriþi, vineri, de cãtre
voluntarii CEZ. Împreunã am petrecut
o zi plinã de muzicã, veselie ºi flori.
   Acþ iuni le desfãºura te cu
ocazia Zilei Internaþionale a
Persoanelor Vârstnice fac parte
din programul „Niciodatã
Singur” desfãºurat de Asociaþia
Niciodatã Singur - prietenii
vârstnici lor cu scopul de a
lumina ºi îmbunãtãþi condiþiile
de viaþã ale vârstnicilor de peste
65 de ani, aflaþi în risc de izolare
socialã, singuratate ºi sãrãcie.

 Continuare în pag. 14
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Marþi, 04.10.2016, Filiala
Drobeta Turnu Severin a Facultãþii de
Geografie din cadrul   Universitãþii din
Bucureºti, prin festivitatea de
deschidere a noului an universitar ºi-
a deschis porþile pentru al
cincisprezecelea an consecutiv pentru
studenþii  acestei prestigioase instituþii
de învãþãmânt superior. Proaspeþii
veniþi, dar ºi cei ce îºi continuã studiile
au ºansa  de a beneficia de un proces
de formare universitarã de înaltã clasã
prin cadre didactice  cu mare  potenþial
profesional ºi interuman,  prin
aplicaþiile practice de teren,  prin
parteneriate cu instituþii de profil din
judeþ ºi þarã care  oferã garanþia atât a

   Luni,  3 oct.2016 , a  avut loc Festivitatea de deschidere  a anului
universitar 2016-2017  la Facultatea de Economie ºi Administrarea
Afacerilor din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin.
  Studenþi, cadre didactice ºi reprezentanþi ai conducerii facultãþii ºi
Universitãþii din Craiova, precum ºi reprezentanþi ai mediului de afaceri,
au participat la evenimentul ce s-a desfãºurat la Palatul Culturii

Festivitatea de deschidere  a anului universitar 2016-2017

TEODOR COSTESCU din Drobeta Turnu Severin.
   La festivitate au fost prezenþi ºi reprezentanþii autoritãþilor locale ºi judeþene:
Cristinel Pavel, prefectul judeþului; Aladin Gigi Georgescu, preºedintele CJ
Mehedinþi, ºi Marius Screciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin.
Cu toþii, oficialii, au transmis cuvinte de apreciere ºi încurajare, ºi au promis
sprijin pentru continuitatea activitãþii universitare la Mehedinþi.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREªTI FACULTATEA DE GEOGRAFIE - Filiala Drobeta Turnu Severin

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin

pregãtirii profesionale ºi ºtiinþifice a
absolventului cât ºi oportunitatea de
integrare a absolventului pe piaþa
muncii din þarã ºi strãinãtate.
   Specializãrile oferite de facultatea
noastrã - Geografia turismului,
Planificare teritorialã au un mare impact
în integrarea în cadrul activitãþilor
economico - sociale actuale, tocmai prin
cererea crescândã de specialiºti atât la
nivel local, naþional cât ºi  internaþional.
Stadiul pregãtirii viitorilor specialiºti îi
fac competitivi atât pe plan naþional cât
ºi internaþional, lucru demonstrat prin
angajãrile absolvenþilor noºtri în
structurile administrative locale,  în
structuri turistice din þarã ºi strãinãtate,

dar ºi în centre de
cercetare naþionale.

Pentru voi,
studenþii, este
foarte important sã
acumulaþi cât mai
multe informaþii,
care în viitorul
apropiat sau mai
îndepãrtat vã vor  fi
deosebit de utile.
Facultatea noastrã
ºi-a propus sã
coreleze activitãþile
ºtiinþifice cu
activitãþile practice
care în viitor vã

vor ajuta  sã vã integraþi ºi dezvoltaþi
cu succes în plan profesional.
Cunoaºterea îndeaproape a naturii
cu toate frumuseþile ºi legitãþile ei,
îºi pun amprenta pe formarea
caracterului studentului, fãcându-l
responsabil, imprimându-i dorinþa
de ocroti ºi înfrumuseþa mediul
natural, mediul antropic cât ºi
relaþiile interumane.
   Interesul crescând al studierii
acestei discipline evidenþiazã
interesul tinerilor de a cunoaºte
natura, de a o proteja, de a o
transforma în aºa fel încât sã rãmânã
la fel de frumoasã, armonioasã
generaþiilor viitoare.

Calificarea populaþiei oricãrui
spaþiu, regiune trebuie sã fie
permanent îmbunãtãþitã, trebuie sã
fie reþinutã pe loc, stimulatã sã
creascã, educaþia, cultura fiind
vectorii determinanþi care vor
influenþa capacitatea acestora de a
introduce schimbãrile necesare unei
dezvoltãri locale/regionale durabile.
   De-a lungul acestor ani am avut un
real sprijin al autoritãþilor locale, care
au fost mereu alãturi de noi ºi care au
înþeles importanþa formãrii unor astfel
de specialiºti ce au contribuit ºi vor
contribui la armonizarea mediului
natural cu cerinþele dezvoltãrii
urbanistice, la utilizarea raþionalã a
teritoriului, gestiunea responsabilã a
resurselor naturale, protecþia
patrimoniului natural ºi construit,
dezvoltarea socio-economicã, la
îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã în
localitãþile urbane ºi rurale.  Sperãm
ca aceastã colaborare sã fie de bun
augur atât pentru noi, instituþia de
învãþãmânt superior, formatoare de
specialiºti, cât ºi pentru administraþia
localã, dar nu în ultimul rând pentru
locuitorii acestui spaþiu. Dorim succes
tinerilor noºtri studenþi, putere de
muncã ºi dãruire pentru formarea
intelectualã ºi moralã a acestora.

Asistent universitar
Mihaela Oglindoiu
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Nu  risipei! – Colecteazã ºi recicleazã!

   Mai puþin mediatizatã în ultimul timp, „curãþenia”, ar trebui totuºi
sã ne preocupe pe fiecare dintre noi. In fiecare an, la sfârºitul lunii
septembrie, se sãrbãtoreste ”Ziua Mondialã a Curaþeniei”.
   “Nu risipei! – Colecteazã si recicleazã !” acesta este mesajul pe
care muzeografii secþiei Stiinþele Naturii, împreunã cu elevii clasei I
de la Scoala Gimnazialã Nr.5, sub îndrumarea domnei învãþãtoare
Mitroi Lorena au dorit sa-l transmitã cu scopul de a scoate în
evidenþã cã un mediu sanãtos trebuie sã fie un stil de viaþã.
   Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a realizat aceastã activitate extra-
ºcolarã cu scopul de a sensibliza semenii cu privire la problematica
pe care poluarea mediului înconjurãtor o ridicã în ziua de astãzi,
peste tot în lume, dar ºi de a face cunoscut elevilor cum se realizeazã
o colectare selectivã a deºeurilor, avantajele reciclãrii ºi diferite
metode de reciclare a unor deºeuri uzuale (hârtie, plastic, metal).

Ziua Curãþeniei sãrbãtoritã de Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

În perioada 7 – 9 octombrie
la Drobeta Turnu Severin va avea loc
Festivalul Medieval al Cetãþii
Severinului. Cu acest prilej
municipalitatea oraºului a lansat o
invitaþie la acest festival, care se

Invitaþie la Festivalul Medieval
dezvolta turistic. „Evenimentul este
menit sã punã în evidenþã latura
turisticã a municipiului Drobeta
Turnu Severin, un oraº încãrcat de
istorie. Acest Festival poate fi un
catalizator real de turiºti, iar noi, ca
reprezentanþi ai autoritãþii publice
locale, avem menirea de a promova
turistic oraºul nostru. Vor fi la acest
Festival peste 75 de persoane care
vor arãta cum se trãia în perioada
medievalã. Festivalul Medieval al
Cetãþii Severinului va fi un etalon în
zona Olteniei în ceea ce priveºte
festivalurile medievale”, a declarat
Daniel Cîrjan, viceprimarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin care are în atribuþii partea
de culturã a oraºului.

doreºte sã fie permanentizat ºi al cãrui
scop este atragerea turiºtilor pentru
a vizita municipiul Drobeta Turnu
Severin. „Încercãm prin acest festival
sã punem în valoare zona centralã a
municipiului Drobeta Turnu Severin

cu Cetatea Medievalã a
Severinului, obiectiv reabilitat cu
fonduri europene. Totodatã
acest Festival are menirea de a
atrage turiºtii în oraºul nostru,
care vor avea posibilitatea sã
cãlatoreascã în timp, în epoca
medievalã. Credem cã va fi un
spectacol frumos, iar noi dorim
sã permanentizãm acest festival,
pentru cã ne dorim sã dezvoltãm
turistic oraºul”, a declarat Marius
Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.

   La rândul sãu, viceprimarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Daniel Cîrjan, a spus cã prin
organizarea acestui Festival
municipiul Drobeta Turnu Severin
are o realã posibilitate de a se  Mircea Popescu

   În lipsa unor mãsuri concrete, care
sã rãspundã solicitãri lor
personalului din penitenciare,
acþiunile de protest au continuat luni,
03.10.2016 , la penitenciarele
Ploieºti, Focºani, Tichileºti,Drobeta-
Turnu Severin  ºi Baia Mare.
Personalul a protestat pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru,
recuperarea orelor suplimentare,
eliminarea deficitului de personal
ºi a inechitãþilor salariale.
   Nu credem în promisiunile
ministrului deþinuþilor, Raluca Prunã.
Considerãm cã ministrul Justiþiei

A treia sãptãmânã de proteste. Penitenciarele se blocheazã.
Nu credem în promisiunile ministrului deþinuþilor, Raluca Prunã.

trebuie sã rãmânã al Justiþiei.
   Lucrãtorul de penitenciare lucreazã
în medie 23 ani exact în aceleaºi
condiþii în care un deþinut este
custodiat în medie 3 ani ºi 8 luni. Cu
toate acestea, Guvernul României a
alocat 740 de milioane de dolari
pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de
detenþie pentru urmãtorii 10 ani ºi
absolut nimic pentru personal. Nu
existã nici mãcar un plan, nici pentru
condiþii de lucru mizerabile, nici
pentru deficitul de personal de
8.000 de posturi ºi nici pentru
recuperarea celor 1,5 milioane de ore suplimentare.  continuare în pag. 14
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Dulapul Sãsesc, cum i se
mai spune, în semn de profundã
simpatie ºi autentic respect
actualului locatar de la Cotroceaua
S.R.L., a gãsit de cuviinþã sã meargã,
pentru deschiderea anului academic
2016/2017, la Universitatea de Vest
din Timiºoara. Pentru a doua oarã
de când a fost înscãunat preºedinte,
dacã memoria nu ne joacã feste.
(Apropo, de ce ºi-or zice studioºii
timiºoreni „Universitatea de Vest”?
Poftim? Nu ºtiau românii cã oraºul
cu pricina e situat în vestul
României? (Dupã unii, ar fi situat
mai degrabã în sud-vest, dar, în fine,
problemã de busolã). La mijloc e,
desigur, o chestiune de snobism, de
închipuire emancipativã (vezi
Doamne, ei sunt de... vest, persoane
care tind spre Occident, ce mama
mã-sii, nu oriºicine!). Din acelaºi
pãgubos snobism, cei de la Iaºi nu
ºi-or fi spus „Universitatea de Est”,
fiindcã deh, estul e de porc („bon
pour l’Orient”, n’est-ce pas?)?  În
sfârºit, dincolo de aceste... futile
speculaþii, nenea Io-ha-ha s-a dus
acolo sã dea populaþiunii tinere ºi
mai puþin tinere lecþii de moralitate
profesionalã. Ceea ce, în principiu,
nu ar fi deloc rãu. Ba dimpotrivã. La
Timiºoara, el a cerut ca plagiatorii
sã plece din posturile pe care le
deþin în prezent. Bun. Inclusiv –
întrebãm ºi noi - duduia Laura
Codruþa Kovesi?
   * Despre doctoratul acesteia din
urmã,  au apãrut de curând noi
dovezi, pare-se irefutabile, de

   Cu carul înaintea boilor..
plagiat. Dupã unele surse, aproape
jumãtate din respectiva lucrare este
plagiatã. Dupã altele, poate chiar mai
mult. Din pãcate -  ce minunãþie de
atitudine! -  e nevoie ca o persoanã,
o instituþie etc. sã sesizeze
organismelor abilitate plagiatul
pentru ca sã se poatã da un verdict.
Celor care au avut, pânã acum,
temeritatea s-o facã li s-au pus în
faþã tot felul de obstacole. Senzaþia
e cã nimeni nu doreºte sã analizeze
teza de doctorat a duduii Kovesi. În
ciuda tot mai numeroaselor dovezi
irefutabile, cum spuneam mai sus.
Se ia drept valabilã doar declaraþia
lui Kovesi, cum cã lucrarea e corectã,
cã „îi aparþine în întregime”, doar a
„lucrat la ea ºapte ani”? Madam’
Kovesi sã fie deþinãtoarea adevãrului
absolut, inclusiv despre propria
persoanã ºi valoare? Mãi, sã fie!
Semnificativ, foarte semnificativ mi
s-a pãrut cã, întrebatã fiind dacã ar
solicita reanalizarea de cãtre o
comisie a tezei sale de doctorat,
duduia Kovesi  a spus cã nu, din
moment ce ºtie cã lucrarea îi
aparþine!!! Sã cearã adicã altcineva,
cui îi dã mâna, cine are, n’aºa,
curaj, mã’ nene, mã’! ªi, cum am
vãzut, cui are curaj i se pun tot felul
de beþe-n roate! Din aceastã dilemã
(cerc vicios) se pare cã nu putem
ieºi. Am zis!
   * Cicã s-a gãsit explicaþia
bãþoºeniei, intransigenþei cu care
Iohannis a cerut „plecarea”
plagiatorilor din funcþiile deþinute:
dumnealui nu ºi-a dat doctoratul,

prin urmare, dinspre partea asta
se simte asigurat, n-are, vorba
aia, nicio grijã!. Mi se pare de-a
dreptul minunat.
   * Dar Iohannis se luptã vârtos, mai
nou,  cu carul, ca sã-l punã cât mai
temeinic (în logica „lucrului bine
fãcut”, desigur) înaintea boilor. Cu
câteva zile în urmã, marþi mai precis,
dumnealui a declarat cã nu va
desemna în funcþia de premier „o
persoanã urmãritã penal sau
condamnatã penal”, ceea ce este un
mod mai mult decât transparent de
a bate ºaua sã priceapã Ponta,
Dragnea sau Tãriceanu – adicã
tocmai persoanele prezumtive a
ocupa respectiva funcþie în caz de...
prezumtivã victorie a alianþei PSD-
ALDE. Dragnea, care s-a simþit
primul vizat, i-a rãspuns
prezidentului într-un stil destul de
mãlãieþ, urându-i „succes în
desconsiderarea Constituþiei”. Ei,
da, l-a omorât, ce sã mai zic, i-a dat,
vorba unei vânjence isteþe, „cu sacul
de paie-n cap”! Unde sunt replicile
usturãtoare de altãdatã ale lui Adrian
Nãstase? Sau punerile la punct,
„temeinice ºi sistematice”, ale lui
Iliescu? Tempi passati! PSD-ul
mai câºtigã alegeri, din inerþie
sau pe fondul incompetenþei ºi
prostiei altora, dar nu mai sperie
pe nimeni. Asta e!
   * Marele antiplagiator care
traduce din nemþeºte fãrã sã
cunoascã... germana, fostul
instructor de traforaj ajuns ministru
al Educaþiei, Mircea Dumitru (sau
cam aºa ceva), cicã ar avea ºi un
trecut de mic ciripitor (scribãlãu de
rapoarte) pe la defuncta Securitate,
pe numele de primadonã
„Negulescu”. Noi nu ºtim dacã-i

adevãrat, dar, ºi dacã ar fi, nu ne-
ar mira, omul are, ca sã zic aºa, toate
datele tipologice necesare. Nu mai
insist... De ce, totuºi, se vine,
ACUM, cu aceastã mult prea fâsâitã
„bombã”? Ei, de ce! Din cel puþin
douã motive: sã fie atent cum se
apropie de problema plagiatului lui
Kovesi, respectiv sã aibã grijã cum
abordeazã chestiunea legatã de
concursul pentru ocuparea
funcþiilor de directori de ºcoli,
concurs care a creat foarte mult
zumzet la nivel naþional în ultimele
luni. Dupã ce ºi-a fãcut damblaua
cu Ponta ºi cu Tobã (colegul lui de
cabinet, nu?), acest fost instructor
la o casã a pionierilor din Ilfov este,
iatã, gata de pus pe fãraº de
meºterul Julien Cioloº. Asta e,
coane Mircicã, activistule de trei
dolari gãuriþi, cine scoate sabia,
de sabie va pieri!
   * Povestea cu revalidarea
Consiliului local Drobeta Turnu
Severin – o mare prostie, o mare
tâmpenie, pusã la cale, dupã cum
zic „cei care nu vor sã se facã nimic
în oraºul ãsta”, de cercurile
gherghiste. Chestiunea legatã de
nevalidarea iniþialã a celor trei
consilieri fusese, practic, rezolvatã,
iar chestiunile curente, în special cea
legatã de termoficare, pãreau cã
mergeau spre o rezolvare
convenabilã, într-o atmosferã de
relativ ºi sãnãtos consens politic.
Aºa zisa victorie repurtatã în instanþã
de „reputatul” avocat Crudiu este,
dupã opinia noastrã, nu împotriva
unor forþe din Consiliul local, ci
împotriva locuitorilor
Severinului. Ei , Gherghe,
Gherghe!... ªi tãlicã ai uitat morala
zicerii cu cela care scoate sabia...
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PNL Mehedinþi, un partid cu
reprezentare administrativã

   PNL Mehedinþi este printre puþinele
partide locale care, de la înfiinþare, a
avut aleºi în structurile administraþiei
publice locale ºi judeþene, dar ºi la
nivelul conducerilor acestora. Practic,
începând din anul 1996, cu excepþia
unei singure legislaturi, respectiv
2004-2008, PNL Mehedinþi a avut
reprezentanþi în conducerea
administraþiei publice locale. Cea mai
bunã reprezentare a fost la nivelul
Consiliului Judeþean Mehedinþi, unde
liberalii locali au obþinut poziþii
importante, care le-a permis sã-ºi
consolideze structurile locale de partid.
Vicepreºedinþii liberali ai CJ Mehedinþi
în ordinea cronologicã în care au fost
aleºi prin votul indirect al colegilor lor
au fost: Viorel Palaºcã, Liviu Mazilu,

PNL Mehedinþi, fãrã vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi dupã mulþi ani

Ovidiu Gheorghe ºi Adriana Bãdãnoiu.
De menþionat faptul cã fostul
preºedinte al PNL Mehedinþi, Liviu
Mazilu, a deþinut aceastã funcþie în
douã rânduri. De asemenea, de fiecare
datã, Liviu Mazilu a pãrãsit funcþia
deþinutã în cele douã legislaturi prin
demisie, cu alte cuvinte înaintea de
terminarea mandatului. Dupã alegerile
locale din anul 2012, Liviu Mazilu a
deþinut pentru doar câteva luni funcþia
de vicepreºedinte al CJ Mehedinþi, el
demisionând înainte de începerea
campaniei pentru alegerile
parlamentare. Liviu Mazilu ºi-a
motivat aceastã decizie prin aceea
cã nu dorea sã planeze asupra sa
motivaþia cã s-ar folosi de funcþia
deþinutã pentru a-ºi face campanie
electoralã, dar ºi cã implicarea în
campania electoralã nu i-ar fi permis
sã se ocupe de activitatea

administrativã. La
acea datã, Liviu
Mazilu fusese
n o m i n a l i z a t
candidat al USL
Mehedinþi pentru
Colegiul 2 Senat. În
cele din urmã,
lucrurile au luat o
î n t o r s ã t u r ã
surprinzã toare :
Liviu Mazilu a fost
demis din funcþia de
preºedinte al PNL
Mehedinþi ºi înlocuit
din postura de
candidat pe colegiul
amintit. În locul sãu
a fost propus Tudor
Chiuariu, care a ºi
ieºit senator de
Mehedinþi.

Toþi vicepreºedinþii CJ liberali au
pãrãsit partidul

   Paradoxal, toþi cei patru
vicepreºedinþi ai Consiliului Judeþean
pe care i-a avut PNL Mehedinþi de-a
lungul timpului, nu mai sunt acum
membri ai partidului. Primul care a
pãrãsit partidul a fost Ovidiu
Gheorghe, exclus din partid dupã ce
a intrat în conflict cu conducerea
acestuia, ca urmare a unor presupuse
aranjamente cu PDL Mehedinþi, partid
care, la acea datã, deþinea funcþia de
preºedinte al CJ ºi avea majoritatea
în legislativul judeþean. Ovidiu
Gheorghe nu a stat mult timp în
aceastã funcþie, în cele din urmã fiind
înlocuit. La scurt timp dupã aceea,
s-a aflat printre fondatorii PP-DD
Mehedinþi în judeþ, devenind în scurt
timp preºedintele acestei formaþiuni
politice. Dupã alegerile locale din
anul 2012, Ovidiu Gheorghe a
demisionat din fruntea acestui partid,
justificându-ºi demisia prin rezultatul
slab obþinut la acest scrutin. Ovidiu
Gheorghe a revenit ulterior în PNL
Mehedinþi, însã dupã alegerile locale
din acest an a demisionat din partid,

PNL Mehedinþi a suferit la scrutinul local din data de 5 iunie cea mai
drasticã înfrângere electoralã. PNL Mehedinþi a reuºit sã câºtige doar 8

comune ale judeþului ºi un numãr de 11 consilieri judeþeni, rezultat
insuficient pentru a câºtiga funcþia de preºedinte al CJ Mehedinþi sau

vreun post de vicepreºedinte. PSD Mehedinþi a obþinut majoritatea
consilierilor judeþeni, 18 din totalul celor 31 de consilieri judeþeni.

Deºi aveau majoritatea, PSD Mehedinþi a fãcut alianþã cu ALDE
Mehedinþi, formaþiunea care a obþinut 2 consilieri judeþeni. Ca urmare
a acestei alianþe, PNL Mehedinþi a rãmas singurul partid de opoziþie în
Consiliul Judeþean Mehedinþi. Interesant este faptul cã PNL Mehedinþi

a deþinut aproape în permanenþã în ultimii ani funcþia de vicepreºedinte
al CJ Mehedinþi. Dupã reuzultatul electoral obþinut în acest an, PNL

Mehedinþi va fi partidul care, dupã mulþi ani, nu va mai deþine o astfel
de poziþie în conducerea administraþiei judeþene.

înscriindu-se în ALDE
Mehedinþi. Liviu Mazilu ºi
Adriana Bãdãnoiu, au
pãrãsit partidul dupã ce
au fost excluºi de
conducerea centralã a
partidului în anul 2013.
Alãturi de ei a mai pãrãsit
partidul atunci ºi fostul
consilier local, Romulus
Vâlcu, ajuns între timp la

ALDE Mehedinþi, formaþiune din
partea cãreia a candidat fãrã succes
la alegerile locale din acest an. Dupã
excluderea din PNL Mehedinþi, Liviu
Mazilu a fost o scurtã perioadã de
timp preºedintele PNÞ-CD
Mehedinþi. A demisionat din acest
partid, iar ulterior s-a înscris în PSD
Mehedinþi, devenind, la scurt timp
secretarul general al acestui partid.
La finele anului trecut Liviu Mazilu a
revenit în funcþia de vicepreºedinte al
CJ Mehedinþi, înlocuind-o pe Adriana
Bãdãnoiu, funcþie în care a fost
reconfirmat dupã scrutinul local din
vara acestui an, ca urmare a scorului
foarte bun obþinut de PSD Mehedinþi.
Viorel Palaºcã a demisionat din PNL
Mehedinþi în anul 2014, fiind ºi
singurul parlamentar al partidului, iar
la scurt timp a fost numit
coordonatorul nucleului de
constituire al PLR Mehedinþi. Ulterior
a devenit preºedintele PLR
Mehedinþi. Acest partid a format
alãturi de conservatorii locali ALDE
Mehedinþi, iar deputatul Viorel
Palaºcã a fost ales preºedintele noii
formaþiuni politice.

 Mircea Popescu
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Nu m-am gîndit vreodatã cã
voi ajunge sã-l citez pe Bãsescu.
Hãituit pentru „dregãtoriile” din
timpul mandatului ºi cu frica în sîn
de cãtuºe, fostul preºedinte face
vocalize, se vaitã, pîrãºte ºi dã din
casã despre Köveºi ºi alþi muºterii!
ªtie ce ºtie de la serviciile secrete,
precum afirma Giþã, dar þine
informaþiile ca monedã de schimb.
Fiecare pasãre pe limba ei va pieri,
dar mai cã-mi vine sã-l cred. Tot ce-
a fãcut Bãsescu cu mîna lui ºi Ghiþã
în podgorie cu Köveºi, împletituri se
numesc. Bãsescu a numit-o în funcþia
de procuror general al României pe
criterii suspecte. La fel l-a numit ºi
pe Coldea, susþinînd cã a fost isteþ în
povestea cusutã cu aþã albã a rãpirii
jurnaliºtilor. La 33 de ani, Köveºi n-
avea cine ºtie ce experienþã ºi,
probabil, avea culturã, precum afirmã
Ciutacu, cît pentru o dictare la citire.
Criteriul, spun gurile rele, ar fi fost

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

Köveºi, la cules, în podgoria lui Ghiþã
recomandarea lui Blaga, cu obligaþia
de a le fi braþul legii care sã-i apere
de cãtuºe. Numai cã oala potlogãriilor
dãdea prea des pe dinafarã, iar Köveºi
nu mai avea puterea sã þinã capacul
apãsat! Bãsescu are „meritul” de a fi
numit în funcþii importante indivizi
mînjiþi sau uºor de ºantajat, pe care
i-a stãpînit ºi le-a dictat 10 ani dupã
pofte, fãcînd din România un tîrg
pentru cine dã mai mult! Prea uºor
s-au îngrãºat cocoºii în bãtãtura sa!
Colonelul expirat Robert Turcescu era
la curent cu toate mîrºãviile, dar
dãdea cu „Trãiascã Traian” pe sticlã,
ca medicament de manipulare!

„Dacã într-o zi o veþi vedea la
televizor pe Köveºi cu cãtuºe?”

   La bilanþul D.N.A., Laura Codruþa
Köveºi a mãrturisit cã n-a prins toþi
corupþii. Sincerã, nu-i aºa?! Nu i-a
prins pe corupþii agreaþi ºi protejaþi!
Cîþiva „prieteni din copilãrie” au încã
structurile în funcþiune ºi dosarele
bine pãzite. Dar iatã ce scrie Bãsescu
pe feisbuc: „Koveºi este departe de a
fi întruchiparea corectitudinii ºi a
cinstei ºi, în acest sens, am aflat
destule în ultimele luni ale mandatului
ºi mai ales dupã ce am plecat de la
Cotroceni. Mã întreb cum aþi mai
putea apãra DNA punând semnul
egal între Laura Codruþa Köveºi ºi
DNA dacã într-o zi o veþi vedea la

televizor pe Laura Codruþa Köveºi cu
cãtuºe. Eu o suspectez doar cã a
obþinut verdictul de neplagiat prin
manopere frauduloase specifice
unora dintre aceia pe care domnia sa
îi încãtuºeazã. În timp ce eu mã
frãmântam sã gãsesc o soluþie pentru
Köveºi la sfârºitul mandatului de
Procuror General, DOAMNA
participa alãturi de Ghiþã ºi alþi PSD-
iºti la manopere pentru albirea
doctoratului, era prezentã la
petrecerile de familie ale lui Giþã, îl
vizita pe Ghiþã acasã… în podgorie”.

„Am acoperit plagiatul lui Köveºi”

   Vã amintiþi ce-a afirmat Iohannis la
bilanþul DNA, aducînd elogii Laurei
Codruþa Köveºi: „Sã nu mai permitem
persoanelor care s-au îmbogãþit prin
încãlcarea legii penale sã se bucure
în continuare de respectivele foloase
necuvenite”. Dar casa obþinutã prin
fals ºi uz de fals, chiria de 5000 de
euro pe lunã ºi suma de 640.000 de
mii de euro, nu cumva foloase
necuvenite se numesc ºi corupþie care
ucide? Iohannis trebuia suspendat
demult pentru dosarele din instanþã.
Revenind la teza de doctorat a Laurei
Codruþa Köveºi, cerem ca ea sã fie
fãcutã publicã, dacã este neprihãnitã,
înainte de a fi drese cu ou ºi smîntînã
pasajele de frupt. Sã sperãm cã înaintea
alegerilor, vor fi cutremure de adîncime

care vor zgudui plãcile tectonice ale
nãpîrcilor. Ne-am sãturat de
spectacolul de cãtuºe, urmat, la scurt
timp, de eliberarea lor! Sebastian Ghiþã
a afirmat cã, împreunã cu alþi demnitari,
a falsificat ºi „mãsluit” raportul tehnic
de expertizã, prin care s-a stabilit cã
Laura Codruþa Köveºi nu a plagiat teza
de doctorat. Citez: „Am acoperit
plagiatul lui Köveºi. Am falsificat
expertiza doctoratului ei”. Gura
pãcãtosului adevãr grãieºte.

Autovictimizarea ºefei DNA

   De cele mai multe ori, cînd
puºlamalele Puterii sînt prinse cu mîþa
în sac, Justiþia ia mãsuri
discreþionare, la comandã! ªefa DNA
spune cã n-a plagiat, cã paragrafele
reclamate reprezintã elemente de
generalitate”. Or fi ele de generalitate,
dar nu-i aparþin ºi trebuiau puse între
ghilimele. Dupã modul în care se
scuzã prin televiziunile aservite, chiar
dacã este plagiat, are acum la
îndemînã destui sãritori cu paraºuta,
gata sã asfalteze pasajele împricinate,
ca sã nu mai miroase de la o poºtã.
Da, domnule Ciutacu, aveþi dreptate:
„Sunt patetice autovictimizarea ºefei
DNA ºi încercãrile acoperiilor de a o
spãla. Nici o propagandã, oricât de
eficientã, nu-mi poate ºterge
convingerea cã o persoanã cu grave
carenþe de exprimare nu are cum sã
scrie, din capul ei, mai mult de o filã
de text. ªi nici ideea de a corecta, cu
roºu, un text scris de ea dupã dictare”.
Cînd n-o mai fi ºefã – e ºi cazul lui
Iohannis – amîndoi vor fi extraºi din
sistem cu penseta ºi mutaþi în slujbe
bruxelleze sau vor avea soarta
buldogului, cãruia de hac i-a venit
propria maºinã, implicatã într-un
accident, în timp ce transporta, cu un
chestor la volan – Liviu Popa –
nevinovat ºi el, sãracul, peste ºapte
sute de mii de euro. Blaga
împrumutase maºina ca sã-i fie
plimbatã, sã nu-i rugineascã
injectoarele de bani. Ce destinaþie
aveau sutele de mii de euro? Poate
ne spune, pe ultima sutã de metri,
doamna Laura Codruþa Köveºi.

În perioada august-
septembrie, fetele din cadrul
Centrului rezidenþial pentru copilul
separat de pãrinþi din subordinea
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi au participat la o serie
de activitãþi recreativ-educative,
oferite de proiectul ANIMASEV.
   În aceste zile ele s-au implicat în
activitãþi specifice copilãriei, cum ar
fi: jocuri, vizitarea cetãþii medievale,
a parcurilor ºi a altor obiective din
oraº, dar ºi în ateliere de creaþie
unde au învãþat tainele modelãrii
vaselor de lut, tehnici de lucru în
carton, cum se confecþioneazã
pãpuºile din linguri de lemn. Nu în

Fetele din cadrul Centrului rezidenþial pentru copilul separat de
pãrinþi au participat la proiectul ANIMASEV-Animeazã Severinul

ultimul rând, copiii au vizitat
expoziþia de caricaturi a celebrului
ªtefan Popa Popas, deschisã la
Muzeul Regiunii Porþile de Fier.
   Toate aceste evenimente în care au
fost implicate fetele sunt parte ale
unui proiect mai larg, numit generic
ANIMASEV-Animeazã Severinul,
proiect desfãºurat în intervalul 22
iunie–30 octombrie, defalcat în 8
mini-proiecte tematice ºi care are ca
scop educarea ºi dezvoltarea
aptitudinilor copiilor institutionalizaþi.
   ANIMASEV a luat naºtere prin
colaborarea Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi cu alte 8 instituþii judeþene
(Instituþia Prefectului, Primãria Drobeta

Turnu Severin, Palatul Cultura
Theodor Costescu, Muzeul Regiunii
Porþile de Fier, Direcþia Judeþeanã
pentru Tineret ºi Sport, Inspectoratul
ªcolar Judeþean, Asociatia ACT
Integration ºi Asociaþia NIKE).
   La finalul fiecãrui mini-proiect
din cadrul ANIMASEV, copiii vor
primi câte o diplomã de participare.
   Directorul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, domnul
Valentin Popescu mulþumeºte
tuturor celor implicaþi în proiectul
ANIMASEV ºi celor care prin munca
lor au fãcut posibilã participarea
copiilor noºtri la  aceste activitãþi.

Ofiþer de presã, Daniela Ariciu
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Madame Kovesi a devenit þintã
în ultima perioadã sau s-a fãcut þintã
singurã în perioada în care nu a fost
aºa de atentã cu trecutul sãu ºi a tratat
cu puþinã relaxare teza de doctorat ºi
poate ºi altele?! Cine ºtie ce se
regãseºte în lucrarea de licenþã sau în
cea de dizertaþie pentru masterat a
doamnei Kovesi. În materie de copiat
totul þine ori de lipsa învãþãrii, dacã e
vorba de un examen, ori de lene sau
lipsã de timp, în privinþa citãrii corecte.
Nu existã lipsã de timp pentru cuvântul
scris. Vorba aia: scripta manent, dar
sã nu fie plagiat. Sigur cã autorul de
cãrþi, de teze, de lucrãri dacã îºi
compune opera numai din citãri atunci
ce mai rãmâne din el? Nu este altceva
decât un aprozarist fãrã originalitate.
Sigur cã cineva spune cã dupã Platon
ºi Aristotel nu mai avem ce scrie, doar
reinterpreta, dar sunt destui autori care
încã nu ºi-au spus cuvântul. Când
vorbim de plagiate, cel puþin în
domeniul învãþãmântului universitar
lucrurile sunt cât se poate de clare.
Dupã 1995 ºi mai ales dupã 2000
încoace, dupã ce s-a dezvoltat

 ªtefan Bãeºiu

Cum apare plagiatul în viaþa omului?
internetul, toate facultãþile ºi
universitãþile s-au transformat în
activitãþi de copy paste. Fie cã a fost
vorba de stundeþi, fie cã a fost vorba
de profesori. Nu cred cã nu este un în
societate care sã nu fi observat cum în
ultimii ani a înflorit în jurul sediilor de
facultãþi afacerea chioºcurilor care îþi
oferã contra cost o lucrare de diplomã,
de dizertaþie. Nu ºtiu dacã s-a ajuns ºi
la lucrãri de doctorat, dar legat de cele
douã totul este limpede. Deja copierea
referatelor de pe internet este cea mai la
îndemânã treabã pentru elevi ºi studenþi.
Iei un referat gata fãcut, dacã e la liber,
sau ai trimis un sms ºi îþi vine preparat.
Facilitãþile sunt diverse. Se gãsesc
lucrãri de diplomã ºi de licenþã gata
fãcute ºi tot felul de autori ºi studii din
diferite domenii de activitate. Toatã
lumea pune orice pe net. Tot cu ajutorul
internetului poþi sã verifici ºi dacã o
lucrare a fost plagiatã dupã alta.
   Sunt cadre universitare poate care nu
ºi-au fãcut singure lucrãrile ºi le-au
primit de-a gata. Mai aveau un job de
bazã ºi activitatea universitarã era doar
aducãtoare de venit în plus acasã. Ce

poate fi mai grav decât un profesor care
nu ºi-a citit propria carte?! Cel mai trist
este în momentul în care autorul nici
mãcar nu ºtie cã a plagiat. Fie pentru cã
nu cunoaºte foarte bine regulile de
compunere a unei lucrãri ºi regulile
citãrii corecte, fie cã nu a compus el
lucrarea. „A compus” folosit în acest
context e prea nobil. Cel mai corect este
a însãilat paragrafe ciupite de peste tot,
cu sau fãrã ghilimele ºi a rezultat o operã
aparent nouã. Opera este predatã ºefului
de instituþie, care îºi face ºi el doctoratul,
cã aºa e bine în societate sau pentru cã
a dat o licitaþie prietenului
coordonatorului de tezã sau e rudã cu
acesta. Cãci ºi în acest domeniu pilele
sunt mai active ca niciodatã ºi puþini
sunt cei care intrã la doctorat fãrã sã nu
fie pila cuiva sau sã nu cunoascã pe
cineva. Sigur cã mai e ºi varianta când
sunt la „cu taxã” ºi atunci e mai simplu.
   Doctoratul e bun, mai ales dacã
angajatorul plãteºte acel spor la salariu.
Dacã nu plãteºte, doctoratul îþi oferã
probabil acea senzaþie de competenþã
ºi de înãlþare intelectualã deasupra
„nefericiþilor” care nu au acces la
tainele profunde ale cunoaºterii. Se
ºtiu ºi ºefi de instituþii publice ºi de
stat care nu au reuºit sã îºi compunã
teza de doctorat sau alte lucrãri sau
articole, sarcina aceasta revenindu-le
subalternilor, care au executat treaba
fãrã sã comenteze. Doar erau ºi ei pila
cuiva sau nu aveau cum sã nu îºi

serveascã ºeful. De aceea poate cã unii
autori nici nu ºtiu cã au plagiat pânã
nu descoperã cineva ce a fãcut cel care
a redactat cu adevãrat opera care ar fi
trebuit sã fie originalã. Poate cã ºi
scribul plãtit sau nu sã compunã opera
s-a sãturat sau a ars etapele ºi a mai
inserat capitole întregi din alte opere.
Adicã nu a avut timp, sã fãcuse
dimineaþã ºi trebuia sã meargã la
serviciu, avea de dus copiii la ºcoalã
sau a vrut ºi el sã iasã la grãtar în week-
end, nu sã execute corvoada respectivã
care poate nu îi aducea niciun
beneficiu, în afarã de securizarea
locului de muncã. Ce mai e de spus
dacã chioºcul unde se produce
furãciunea e lângã sediul facultãþii. Nu
cred cã un profesor a avut curiozitatea
sã intre sub acoperire într-un chioºc
sã afle de unde îºi procurã lucrãrile
studentul sãu.Sau poate cã toatã lumea
furã pe toatã lumea ºi e ok. Dacã furã ºi
profesorul, atunci nu o sã îi mai impute
ceva studentului sau elevului. Probabil
cã nu existã instituþie de învãþãmânt din
þarã în care sã nu se fure intelectual. În
diferite grade ºi pe diferite paliere. Acest
putregai roade în fiinþa naþionalã. ªi
Dumnezeu a avut în vedere plagiatul în
cele zece porunci: „Sã nu furi!”, dar nu
credea cã o sã se ajungã la un
asemenea nivel. Cine ºtie cum se
prezintã Biblia în materie de plagiat...
Încearcã cineva sã facã o verificare?
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În data de 28 septembrie
2016, Ministerul Mediului Apelor ºi
Pãdurilor a lansat Programul Casa
Verde Clasic, atât pentru populaþie
cât ºi pentru persoanele juridice,
urmare a publicãrii Ghidului de
Finanþare în Monitorul Oficial ºi
dispoziþiei AFM privind perioadele
în care se pot depune proiectele în
vederea obþinerii finanþãrii.

Populaþia poate începe pregãtirea
dosarelor de finanþare care vor fi
depuse, la sediile agenþiilor pentru
protecþia mediului din judeþele de
reºedinþã, în sesiunea programatã
între 10 ºi 24 octombrie.
   Prin Programul Casa Verde
populaþia ºi persoanele juridice pot
beneficia de finanþare prin
Administraþia Fondului pentru
Mediu pentru instalarea, înlocuirea
sau completarea sistemelor de
încãlzire clasice cu cele care
folosesc energie verde, regenerabilã.
Bugetul alocat pentru întreaga þarã
este de 94 de milioane de lei, din
care 60 de milioane sunt destinate
populaþiei ºi 34 de milioane
persoanelor juridice.
   Echipamentele finanþate pentru
populaþie prin Casa Verde sunt
panourile solare ºi pompele de
cãldurã, cunatumul finanþãrii
nerambursabile prin AFM fiind în
funcþie de tipul instalaþiei, astfel:
- pânã la 3.000 lei, pentru instalarea
panourilor solare nepresurizate;
- pânã la 6.000 lei, pentru instalarea
panourilor solare presurizate;
- pânã la 8.000 lei, pentru instalarea
pompelor de cãldurã, exclusiv
pompele de cãldurã aer-aer;
   “Unul dintre principalele sectoare
pe care se bazeazã economia verde,
prioritate stabilitã pentru mandatul
din acest an, sunt energiile
regenerabile. De aceea, am decis
reluarea Programului Casa Verde
dupã o pauzã de 5 ani. Îmi doresc
sã încurajãm cât mai mare parte a
populaþiei sã foloseascã sisteme de
încãlzire verzi în propriile locuinþe.
România este una dintre þãrile cu
mare potenþial în domeniul
energiilor regenerabile, iar aceastã
resursã este o oportunitate realã de
valorificare care trebuie susþinutã

Start “CASA VERDE”:
Românii pot depune dosarele începând cu 10 octombrie

ºi impulsionatã prin astfel de
programe. Dacã am exploata la
maximum întregul potential solar
din þara noastrã am putea substitui
în aceastã formã aproape jumãtate
din volumul de apã caldã
menajerã ºi circa 15% din cota de
energie termicã pentru încãlzirea
curentã” ,  spune ministrul
Cristiana Paºca Palmer.
   Pentru accesarea finanþãrilor prin
Casa Verde populaþia are de
parcurs cinci paºi:
Pasul 1.: Depunerea dosarului de
finanþare la agenþia teritorialã de
protecþia mediului;
Pasul 2.: Urmãrirea site-ului AFM
pentru decizia de acceptare în
Program;
Pasul 3.: Semnarea contractului de
finanþare cu Administraþia Fondului
pentru Mediu;
Pasul4.: Demararea lucrãrilor;
Pasul 5.: Depunerea cererii de
decontare a lucrãrilor în termen de
maximum 12 luni de la data semnãrii
contractului de finanþare.

Procedural, dupã depunerea
dosarelor de cãtre populaþie la
agenþiile teritoriale ºi transmiterea
acestora la Administraþia Fondului
pentru Mediu, se va evalua fiecare
cerere în parte ºi se vor aproba în
Program cele care respectã cerinþele
Ghidului de Finanþare. Dupã
publicarea listei pe site, AFM va
întocmi contractele de finanþare ºi le
va transmite în teritoriu, la sediile
Agenþiilor de Protecþie a Mediului,
pentru a fi semnate ºi de cãtre
românii admiºi în Program. Aceºtia
au la dispoziþie, pentru semnarea
contractului de finanþare cu AFM, un
termen de maximum 60 de zile de la
publicarea, pe site-ul AFM, a listei
cu agenþiile teritoriale care au intrat
în posesia contractelor.
   În ceea ce priveºte persoanele
juridice, beneficiarii programului pot
fi unitãþile administrativ-teritoriale,
instituþiile publice ºi unitãþile de cult.
În acest caz se va finanþa instalarea
de sisteme care utilizeazã energie
solarã ºi energie geotermalã, la fel
ca în cazul  persoanelor fizice, dar
ºi sisteme care folosesc drept
combustibil gaz de fermentare a

deºeurilor, a nãmolurilor din
instalaþiile de epurare a apelor uzate,
biogaz sau centrale termice pe bazã
de resturi ºi deºeuri vegetale,
agricole, forestiere, silvice.
Persoanele juridice pot depune
dosarele de finanþare în intervalul 17
octombrie -14 noiembrie 2016.

O instituþie solicitantã poate
depune, în cadrul unei sesiuni de
finanþare, o singurã cerere de
finanþare. Unitãþile administrativ-
teritoriale/Instituþiile publice/
Unitãþile de cult pot solicita finanþare
pentru mai multe imobile/obiective
în cadrul aceleiaºi cereri de
finanþare, însã cuantumul acesteia
nu poate depãºi:
- 2.000.000 lei pentru instituþiile publice;
- 500.000 lei pentru unitãþile de cult;
- 4.000.000 lei pentru unitãþile
administrativ-teritoriale cu un numãr
de locuitori mai mare de 100.000;
- 3.000.000 lei pentru unitãþile
administrativ-teritoriale cu un numãr
de locuitori cuprins între 50.000
ºi 100.000;

- 2.000.000 lei pentru unitãþile
administrativ-teritoriale cu un numãr
de locuitori cuprins între 20.000
ºi 50.000;
- 1.000.000 lei pentru unitãþile
administrativ-teritoriale cu un numãr
de locuitori cuprins între 3.000
ºi 20.000;
- 500.000 lei pentru unitãþile
administrativ-teritoriale cu un numãr
de locuitori mai mic de 3.000.
   În cazul persoanelor juridice,
finanþarea nerambursabilã, asiguratã
de Autoritate, se acordã în cuantum
de pânã la 90% din cheltuielile
eligibile ale proiectului
   Ghidurile de finanþare au fost
publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Ordinul Nr.
1817 ºi Ordinul Nr. 1818 ale
Ministrului Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor. Mai multe detalii aici:
http://www.afm.ro/casa_verde.php
h t t p : / / w w w . a f m . r o /
casa_verde_intrebari_frecvente_pf.php

Direcþia de Comunicare,
Transparenþã ºi IT
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Un ambasador la Maia, într-un cort militar!
       Douã serii de evenimente mult
aºteptate, care au reuºit de-a lungul
ediþiilor sã reverse ineluctabile efluvii
în prezentul istoric ºi cultural,
desfãºurate an de an în localitãþi
diferite, respectiv, Sesiunile de
Comunicãri ºi Dezbateri ªtiinþifice de
la Maia ºi Sesiunile de Comunicãri
ªtiinþifice ale Societãþii Culturale ART
EMIS de la Vâlcea, s-au îngemãnat
anul acesta la Maia, Ialomiþa, în ºedinþã
comunã, în zilele de 9-10 septembrie,
într-o atmosferã de trecere subtilã de
la ternul realitãþii cotidiene la un spaþiu
dedicat în întregime adevãrului istoric.
În acest 2016, personalitãþi marcante
au þinut sã fie prezente (istorici, ofiþeri
superiori, generali, un ambasador ºi
funcþionari ai ambasadei, oameni de
ºtiinþã ºi culturã, feþe bisericeºti,
ziariºti) dovedind cã împreunã pot fi
generatori ai unui ambient spiritual
superior. Chiar dacã s-au vãzut teorii
prãbuºite în faþa faptelor, niciodatã nu
s-a vãzut un fapt prãbuºit în faþa unei
teorii. Avea dreptate istoricul Ioan
Scurtu cînd afirma: „«Reformatorii» au
decis sã treacã la ºtergerea identitãþii
naþionale ºi transformarea românilor
într-o populaþie fãrã coloanã vertebralã,
fãrã trecut ºi, evident, fãrã viitor”.
Tocmai de aceea, este necesar mai mult
ca oricînd acest gen de temporalitate
spiritualã a sesiunilor de comunicãri,
cu autentice focalizãri în istoria trecutã
ºi prezentã, cu rememorarea ºi
reaºezarea adevãrului în scena ºubredã
a contextului cultural al vremii noastre.
În pofida nepãsãrii ºi relelor intenþii ale
autoritãþilor de a ºterge din memoria
colectivã trecutul istoric ºi adevãrul

sacru, de a rupe ºi mototoli paginile
de istorie a românilor din manualele
ºcolare, scrise cu sînge de înaintaºi,
mai sînt încã eroi ai faptelor, care
investesc nu doar sentiment patriotic,
ci ºi modestele venituri pentru a
menþine viu spiritul naþional. Sesiunea
Comunã de Comunicãri ºi Dezbateri
ªtiinþifice din acest an de la Maia ºi-a
deschis lucrãrile în dimineaþa zilei de
9 septembrie 2016. Nici vremea
canicularã, nici îmbietorul þãrm al
mãrii sau vreo cabanã rãcoroasã din
vîrf de munte nu i-a împiedicat pe
invitaþi sã strãbatã drumurile
„româneºti” pînã la Maia, ca sã
participe la maratonul de douã zile pe
drumul Istoriei Românilor, unii dintre
participanþi fiind „veteranii” seriei de
„Retrãiri istorice în secolul XXI”, alþii,
„veterani” ai altei serii începute în anul
2012, pe meleaguri vîlcene.

Diplome, distincþii ºi
lucrãri prezentate

   Ediþia de anul acesta de la Maia,
desfãºuratã într-un imens cort militar, a
fost rodul colaborãrii iniþiate de
Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru,
Membru A.O.ª.R. (Asociaþia Naþionalã
a Cavalerilor de Clio - Filiala Maia
Catargi) ºi Ion Mãldãrescu - Preºedinte
al Societãþii Culturale ART-EMIS. Lor li
s-au alãturat inimoºii: Prof. dr. Nicolae
Dinescu (Academia Olimpicã Românã
- Filiala Vâlcea), Marian Zamfir
(Primarul comunei Maia), Prof. Vlad
Constantin (Biblioteca Comunei Maia),
Gabriel Puºca (Asociaþia Culturalã
ADSUM) ºi... aºa se scrie Istoria! Dupã
un tedeum la bisericuþa comunei Maia,
devenitã neîncãpãtoare, deschiderea

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR

lucrãrilor a fost fãcutã de cei doi
principali organizatori:
Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa
Rotaru ºi Ion Mãldãrescu, în
prezenþa domnului General (r)
Prof. univ. dr. Vasile Cândea,
Preºedinte de Onoare al
Academiei Oamenilor de ªtiinþã
din România (A.O.ª.R.), care s-
a adresat participanþilor la
lucrãri, a Excelenþei Sale Prof.
univ. dr. Mihai Gribincea -
Ambasador Extraordinar ºi
Plenipotenþiar al Republicii
Moldova în România ºi a
domnului prof. univ. dr. Ioan
Scurtu - Preºedintele Secþiei de
Istorie ºi Arheologia a A.O.ª.R.
Ultimului numit, i-a fost
conferitã de Col. (r) Dr.
Constantin Moºincat, în cadrul
ceremonialului ce a urmat,
„Sabia cavalerilor de Clio”
pentru prestigioasa activitate în
domeniul Istoriei. Excelenþa Sa,
Mihai Gribincea s-a adresat
auditoriului, înmânîndu-i-se din
partea ART-EMIS Academy ºi a
Asociaþiei Cavalerilor de Clio - Filiala
Maia un document „In Honorem”. O
distincþie similarã i-a fost conferitã ºi
domnului Vasile Popovici - Prim
Secretar al Ambasadei Republicii
Moldova la Bucureºti, iar domnului Col.
(r) Dr. Constantin Moºincat, o diplomã
de excelenþã. Le-au fost conferite
plachetele de „Preºedinte de Onoare”,
respectiv, „Membru de onoare” al
Asociaþiei ART-EMIS, distinºilor domni:
General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea
ºi Domnului Prof. univ. dr. ing. Adrian
Badea - Preºedinte al A.O.ª.R.. A urmat
prezentarea volumelor: „Retrãiri istorice
în veacul XXI” vol.9 - Jipa Rotaru,
„ªtiinþa, Istoria, Armata ºi Serviciile
Speciale în apãrarea României” - vol. 3
- Ion Mãldãrescu ºi „Dezrobirea
Basarabiei; 22 iunie1941-23 august
1944” - autori: Mihai Taºcã, Vasile
ªoimaru, Jipa Rotaru. La încheierea
deschiderii lucrãrilor sesiunii, Col.
Petru Costin din cadrul Serviciului
Vamal al Republicii Moldova a prezentat
o valoroasã colecþie de drapele istorice
româneºti.

Au prezentat comunicãri:
   Prof. dr. univ. Petre Þurlea, Ion

Mãldãrescu, Comandor (r) Prof. univ.
dr. Jipa Rotaru, A.O.ª.R. Col. (r) Prof.
univ. dr. Leonida Moise, Col.(r) Prof.
dr. Constantin Moºincat, Chestor (r)
Prof. univ. dr. Vlad Barbu, Dr. Alin
Spânu, Dr. Luminiþa Giurgiu, Dr.
Theodora Giurgiu, Col. (r) prof. univ.
dr. ing. Marian Rizea, Col. (r)
Alexandru Omeag, Col. (r) Prof. univ.
dr. Octavian Burcin, Comandor. av. dr.
Marius Adrian Nicoarã, Prof. dr.
Lavinia Dumitraºcu, Pr. Adrian Lucian
Scãrlãtescu, Prof. dr. Costin Scurtu,
Expert dr. Andreea, ªtefan Paraschiv,
Comandor. Av. dr. Jãnel Tãnase, Drd.
Alina Iancu, Col. dr. Petre Pah, Prof.
Nicoleta Nistoroiu, Col. (r) Dr. Stelian
Gudacu, Mr. dr. Luiza Rotaru, Prof. dr.
Nicolae Dinescu, Col. dr. Mircea
Tãnase, Col. (r) Alexandru Ganenco,
Col. (r) ing. dr. Anatol Munteanu, Prof.
dr. George Constantin Nistoroiu,Col.
(r) prof. univ. dr. Tiberiu Tãnase,
Alexandru Moraru, Dr. Alba
Popescu, Prof. Vlad Constantin, Pr.
Constantin Mãnescu...
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La începutul lunii octombrie
2016, la Editura PROFIN Drobeta
Turnu Severin, a apãrut revista
“Epigrama de Strehaia”, nr. 4 / 2016.
Revista apare în prima lunã a fiecãrui
trimestru, sub egida
Cenaclului Epigramiºtilor
Olteni, Craiova, a
Asociaþiei Literare
“Speranþa 2014”,
Strehaia ºi a Cenaclului
de Literaturã ºi Umor “C.
A. Protopopescu”,
Strehaia, prin efortul
financiar al directorului
fondator, strehãianul, ing.
dipl. Vasile Vulpaºu.
   Calitatea revistei este
datã de o graficã de
excepþie, prin lucrãrile
graficianului Lucian
Dobârtã, cât ºi prin
remarcabilele scriei a
celor peste 100 de
scriitori ºi epigramiºti, membrii ai
Uniunii Scriitorilor din România
ºi ai Uniunii Epigramiºtilor din
România.   
   În acest numãr se prezintã ºi
Festivalul Internaþional de
Epigramã “Traian Demetrescu”,
Craiova, unde mai mulþi membri ai
Colectivului de redacþie al revistei,
printre care Directorul fondator ºi
Redactorul ºef, au primit premii ºi
diplome de excelenþã, din partea
unui juriu, condus de excelenþã sa,
George Corbu, Preºedintele UER.
Din revistã aflãm cã, în cadrul
festivalului, d-nul Vasile Vulpaºu,
Preºedintele Asociaþiei Literare
“Speranþa 2014”, Strehaia ºi al

Cenaclului de Literaturã ºi Umor
“C. A. Protopopescu”, Strehaia, cât
ºi Director al revistei “Epigrama de
Strehaia”, a acordat 6 diplome de
excelenþã, 9 diplome de onoare ºi

6 premii speciale, unor
personalitãþi ºi epigramiºtilor care
s-au remarcat în cadrul
concursului organizat cât ºi
colaboratorilor revistei strehãiene:
- Premiul special al revistei
“Epigrama de Strehaia, “Premiul
special “Primar Nicolae Saidac”,
Premiul special “Prof.  C. A.
Protopopescu”, Premiul special
“Pr imar  Ing.  Gheorghe
Condescu”, Premiul special “Prof.
Alexandru Anton” ºi Premiul
special “Simcea Ion”. D-nul Vasile
Vulpaºu doreºte, ca începând cu
anul 2017, sã aibã loc la Strehaia
un Concurs Internaþional de
Epigramã, de preferat, în
colaborare cu Primãria Strehaia.
   Revista se gãseºte la mai multe
puncte de distribuire a presei din
judeþul Mehedinþi ºi Dolj, cât ºi în
unele oraºe din þarã. Cred cã
versurile spuse de scriitorul ºi
epigramistul craiovean, Laurian
Ionicã, spun totul:

Strehaia
Vulpaºu e fenomenal,
Oraºu-n care s-a nãscut,
De epigramã-a fost fãcut
Aproape brand naþional!

Dana C. Popescu

REVISTA DE CULTURA ªI UMOR

“EPIGRAMA DE STREHAIA” Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã elibereazã adeverinþe pentru
beneficiarii Mãsurii 215 - Plãþi
privind bunãstarea animalelor, care
intenþioneazã sã acceseze credite în
vederea finanþãrii activitãþilor curente,
de la instituþiile bancare ºi non-
bancare care au încheiat convenþii cu
APIA, pentru anul de cerere 2016.
   Astfel, potrivit convenþiilor, la
solicitarea scrisã a fermierului, APIA
elibereazã o adeverinþã prin care
confirmã cã acesta a depus cerere
de platã în perioada 1 iulie - 15
iulie 2016, aferentã anului de
angajament 01.01.2016 -
31.12.2016, pentru Mãsura 215 -
Plãþi privind bunãstarea animalelor,
pentru pachetul a) porcine sau pentru
pachetul b) pãsãri.
   De asemenea, prin adeverinþã se
confirmã valoarea care reprezintã
70% din suma aferentã  cererii de
platã pentru anul de angajament
01.01.2016- 31.12.2016 minus
valoarea adeverinþei/adeverinþelor
eliberate anterior acestei date.
   Valoarea creditului va fi de pânã la
90% din suma înscrisã în adeverinþã
cuvenitã beneficiarului pentru  Plãþile
privind bunãstarea animalelor.
   Fondul de Garantare a Creditului

COMUNICAT DE PRESÃ
Rural IFN - SA (FGCR) ºi Fondul
Naþional de Garantare a Creditului
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii IFN
-  SA (FNGCIMM) garanteazã
creditele acordate de bãnci fermierilor.
   În conformitate cu prevederile
ordinului ministrului agriculturii ºi
dezvoltãrii rurale nr. 839/2016 privind
modificarea si completarea ordinului
ministrului agriculturii si dezvoltarii
rurale nr. 703/2013 privind aprobarea
condiþiilor în care se vor încheia
convenþiile dintre instituþiile financiare
bancare ºi nebancare ºi agenþia de plãþi
ºi intervenþie pentru agriculturã, în
vederea finanþãrii de cãtre acestea a
activitãþilor curente ale beneficiarilor
plãþilor derulate prin agenþie, în baza
adeverinþelor eliberate de apia, banca
trebuie sa respecte nivelurile costurilor
aferente acordãrii creditelor pentru
beneficiarii plãþilor directe, astfel încât
dobânda finalã aplicatã beneficiarului
nu poate depãºi robor 6m + maxim 2,
5 %, iar comisioanele aferente
creditului sã fie în limita de 1%.
Toate convenþiile încheiate între
APIA, instituþiile bancare ºi non-
bancare ºi FGCR/FNGCIMM vor
fi postate pe site-ul instituþiei la
adresa: www.apia.org.ro , în
secþiunea Convenþii, Acorduri,
Protocoale.

 Biroul de presã

ANUNÞURI

* 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.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan
financiar toatã sãptãmâna. Ecoul celor discutate
ºi petrecute va rãsuna multã vreme de acum
încolo. Ar fi bine sã faci ordine în tot ce þine de
acte, înscrisuri privitoare la bani, bunuri
patrimoniale ºi facturi. Eºti animat de gânduri
mãreþe, nobile, astfel cã sunt ºanse de
materializare a unor planuri personale ticluite
mai demult. Ziua de 7 octombrie îþi poate aduce
tot soiul de controverse, dar nu le lua în seamã.
Colegii de serviciu te solicitã mult în a doua
parte a sãptãmânii, în special ºefii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare,
atât în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Aparent existã oportunitãþi de colaborare cu
ceilalþi, dar sunt numai aparenþe. Existã hibe
ascunse care îþi pot dãuna în viitor, dacã acum
accepþi sarcini profesionale noi. De asemenea
ºi oficializarea unei relaþii matrimoniale este de
evitat, deocamdatã. Apar cheltuieli legate de
facturi, taxe, impozite, însã poate fi vorba ºi
despre penalizãri. Se recomandã prudenþã în
mod special la banii ºi bunurile comune cu alþii.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan
personal ai planificate demult tot soiul de
activitãþi domestice. Raþionalizându-þi eficient
timpul ºi resursele, mai ales energia vitalã vei
putea finaliza totul cu succes. Sãnãtatea
fluctueazã, astfel cã este bine sã te plimbi în aer
liber, sã te odihneºti lecturând o carte ºi sã te
alimentezi corect. Intervalul 7 – 9 octombrie
aduce rãscoliri în relaþiile parteneriale. Merele
discordiei sunt banii ºi bunurile comune cu
partenerul de viaþã sau colaboratorii din
segmentul profesional.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de
compania lor ºi de a te ocupa de un hobby drag
sufletului tãu. Cumva existã o rupturã între tine
ºi cei dragi. Deja te afli pe o altã frecvenþã faþã de
cei apropiaþi pânã nu de mult, astfel cã simþi foarte
bine diferenþele dintre voi. Îndatoririle profesionale
îþi oferã posibilitatea de a te detaºa de neplãcerile
amoroase ºi de a obþine succese remarcabile.
Lasã-te purtat de valurile vieþii ºi îþi va fi mult mai
bine din toate punctele de vedere. Este nevoie
sã faci faþã provocãrilor parteneriale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi gospodãreºti
ºi cu discuþii familiale. Predominã gustul dulce-
amar acasã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. Intervalul 7 – 9 octombrie
animã segmentul amoros, rãscolindu-þi
amintirile ºi dorul de o persoanã iubitã, undeva,
cândva. Þine-þi firea ºi nu te lãsa luat de valul
emoþiilor. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã
ar fi bine sã-þi dozezi eforturile ºi sã îþi alegi, cu
prudenþã, felul în care rãspunzi la provocãri.
Lasã-i pe ceilalþi sã se bucure de strãlucirea ºi
cãldura ta sufleteascã!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã foarte interesantã vizavi de
relaþiile cu anturajul apropiat. Se întrezãresc
discuþii, întâlniri cu multã lume, dar ºi cãlãtorii
pentru a rezolva chestiuni personale sau
profesionale. Vorbeºte puþin despre tine ºi
ascultã mai mult la ce spun alþii. Vei fi foarte
surprins de câte vei afla spre folosul tãu. Acasã
se animã atmosfera prin reuniuni cu persoane
dragi, pe care nu le-ai mai vãzut demult. Totuºi
ai grijã pe cine aduci în spaþiul tãu personal,
deoarece unii nu privesc cu ochi buni realizãrile
tale. Aventuri la finalul sãptãmânii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra te poþi
bucura ºi de favoruri sau cadouri din partea celor
dragi. Fii prudent la cumpãrãturi, pentru cã existã
riscul sã aparã pierderi de orice fel. Se rãscolesc
relaþiile cu anturajul apropiat, astfel cã de la un
obiºnuit ºi banal salut poate ieºi un scandal cu
acte în regulã. Cumva gândirea ºi comunicarea
sunt viciate, astfel cã fiecare vorbeºte pe limba
lui ºi nimeni nu înþelege nimic. Prudenþã, detaºare
ºi fii cât mai scump la vorbã!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã
stãrile de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã
le spui prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar
de neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa
este un film în care joci diverse roluri, din când
în când. Universul are grijã de toate nevoile tale,
doar cã trebuie sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai
încredere în tine ºi în el. Se aduc îmbunãtãþiri
financiare prin diferite variante, una ar fi primirea
salariului, alta ar fi primirea unor cadouri sau
favoruri. Evitã ziua de 9 octombrie pentru
cheltuieli de orice fel!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Ai nevoie de odihnã ºi meditaþii interioare în
prima parte a sãptãmânii. Þine cont de nevoile
organismului tãu ºi îngrijeºte-te pe îndelete.
Urmeazã o perioadã dificilã în privinþa sãnãtãþii,
astfel cã ar fi bine sã urmãreºti atent semnalele
organismului ºi sã iei deja mãsurile necesare.
Te vei simþi mai bine ºi dornic de a te implica în
multe ºi mãrunte, nu forþa nota. A doua parte a
sãptãmânii aduce cheltuieli, dar ºi posibile
creºteri salariale. Este bine sã achiziþionezi
numai ceea ce-þi este strict necesar acum.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii
care te înconjoarã încã de la începutul
sãptãmânii. Cu toate cã multe aspecte discutate
cu aceste persoane te pot necãji profund,
undeva în adâncul sufletului tãu vei recunoaºte
cã sunt adevãrate. Ai nevoie de un duº rece
privitor la viaþa ta, iar Universul considerã cã
tocmai de la ºi prin prieteni este potrivit sã-l
primeºti. Totuºi ar fi bine sã renunþi la
persoanele prea insistente sau la cele care doar
profitã de pe urma ta. În a doua parte a
sãptãmânii, sãnãtatea este vulnerabilã, astfel
cã va fi nevoie sã te odihneºti.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai
ales de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse
instituþii. Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre
tine ºi despre subiecte pe care le cunoºti prea
puþin sau deloc. De mare folos îþi vor fi discuþiile
cu prietenii, mai ales dacã aceºtia sunt mai în
vârstã decât tine sau mai tineri, dupã caz. Însã a
doua parte a sãptãmânii aduce dorinþã ºi putinþã
de retragere din forfota cotidianã. Fii prudent
atât în privinþa sãnãtãþii, cât ºi în plan
profesional, la locul de muncã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Mentalul îþi este rãscolit la începutul
sãptãmânii, astfel cã ar fi bine sã eviþi
discursurile publice, deciziile majore ºi
semnarea unor documente cu implicare pe
termen lung. Posibile cãlãtorii, demersuri în
acest sens ºi discuþii cu persoane aflate în alte
þãri. Apar provocãri profesionale ºi de imagine
publicã. Vei avea nevoie de forþã în cuvinte ºi
de o prezentare logicã ºi coerentã asupra
activitãþii tale depuse în câmpul muncii. Unii vor
ticlui sã-þi gãseascã nod în papurã la orice.
Rãbdare ºi toleranþã!
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În perioada 30.09.-01.10.2016
Sala Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin a fost gazda Finalei
Campionatului Naþional de Ne-Waza
(lupta la sol din Judo) la care au luat
startul 380 sportivi de la 45 de cluburi
afiliate la Federaþia Românã de Judo.
   Sportivii CSM Drobeta  au
luptat cu entuziasm ºi s-au clasat
dupã cum urmeazã:
Loc I
- VLADU ANA MARIA -36 kg -U16
Loc III
- VÂLVOI DENISA  -40 kg -U12
- IOVIÞA ROBERTA -57 kg -U16
Loc VII
- DEMETRIO DANIELA -57 kg -U16
- AL-FLOARI MIHAI -42 kg -U16
Loc IX

- ARGINT DIANA -52 kg -U14
- SUCILÃ CRISTIAN -50 kg -U16
Neclasaþi
- COVACIU IASMINA -48 kg -U16
- TOPALÃ VLAD +73 kg -U16
   A fost o competiþie lungã ºi grea
la care sportivii noºtri s-au clasat
conform obiectivelor propuse.
   Sportivii care de aceastã datã nu
au urcat pe podium au încã o ºansã,
peste douã sãptãmâni (14-
15.10.2016), tot în Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin, când va
avea loc Finala Campionatului
Naþional de Ne-Waza (lupta la sol)
pentru vârstele U11, U13, U15.
                  Lena STEREA,

Purtãtor de cuvânt al CSM
Drobeta Turnu Severin

Sala Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin a fost gazda Finalei

Campionatului Naþional de Ne-WazaRaportul euro/leu a avut o
evoluþie foarte calmã în prima parte
a perioadei, însã la finalul ei
prãbuºirea acþiunilor Deutsche Bank
urmatã de cea a lirei sterline au
provocat deprecierea euro ºi,
implicit, pe cea a monedelor de
la marginea zonei euro.

Lira sterlinã a scãzut la 1,274
dolari, respectiv la 87,30 penny/euro,
minim care nu mai fost atins din
august 2013.

Cursul euro a crescut de la 4,4493
la 4,4523 lei, la finalul lui septembrie,
mai sus cu 0,5 bani comparativ cu
sfârºitul lui august.

Anunþul privind realizarea unei
înþelegeri între Deutsche Bank ºi
autoritãþile americane privind
reducerea amenzii pe care urmeazã
sã o plãteascã banca germanã, de la
14 miliarde dolari la 5,4 miliarde
dolari a calmat pieþele financiare,
implicit pe cea localã, iar cursul a fost
stabilit la 4,4484 lei.

Perspectiva unui “Brexit” dur, care
ar restricþiona accesul Marii Britanii
la piaþa unicã a Uniunii Europene, a
provocat prãbuºirea lirei sterline,
efectele negative fiind preluate ºi de
leu. Cursul euro a crescut la finalul
intervalului la 4,4576 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,4510 si 4,4590 lei.

Menþinerea aversiunii faþã de risc
la un nivel ridicat ar putea împinge
euro spre 4,47 lei, nivel care nu a mai
fost atins de la jumãtatea lui august.
La deprecierea leului pot contribui ºi
îngrijorãrile legate de noile iniþiative
legislative care ar afecta bãncile, în
cazul în care iniþiativa privind
conversia creditetele în franci
elveþieni va trece de comisiile de
specialitate din Parlament, care va
genera creºterea cererii de euro.

Leul va fi protejat de decizia
surprinzãtoare a C.A. al BNR de a
reduce rezervele minime în valutã de
la 12 la 10%, care va aduce mai multã
valutã în piaþã. În acelaºi timp,
dobânda de politicã monetarã a fost
menþinutã la 1,75%/an.

De asemenea, un rol de protecþie
îl va avea ºi miliardul de euro intrat

 Radu Georgescu

Brexit ºi Deutsche Bank
duc euro spre 4,6 lei

în conturile Trezoreriei, care a reuºit
sã plaseze cu succes o emisiune de
euro-obligaþiuni cu o maturitate de
12 ani, la un randament de 2,15%,
care reprezintã un minim istoric.
Reuºita este pusã de Anca Dragu,
ministrul Finanþelor, pe „percepþia
mediilor investiþionale bazatã pe
contextul macroeconomic solid,
cât ºi pe potenþialul economic
al þãrii noastre”

Cursul dolarului american a
crescut de la 3,9591 la 3,9957 lei,
la f inalul intervalului , când
cotaþiile din piaþã au fluctuat
între 3,965 ºi 3,998 lei.

Ca efect al crizei create de Deutsche
Bank moneda elveþianã s-a apreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,091 la
1,081 franci/euro dar a revenit la finalul
perioadei la 1,095, ceea ce a fãcut ca
media sa urce la 4,1041 lei, maxim al
ultimelor douã luni, pentru a scãdea
apoi la 4,0764 lei.

Pe pieþele internaþionale, perechea
euro/dolar s-a tranzacþionat între
1,1151 ºi 1,1251 dolari, la finalul
intervalului cotaþiile miºcându-se
între 1,1151 ºi 1,1216 dolari. La
întãrirea dolarului a contribuit ºi
declaraþia fãcutã de Loretta Mester,
preºedinta filialei Fed din Cleveland,
care a afirmat cã este posibilã o
creºtere a dobânzii-cheie la ºedinþa
FOMC de luna viitoare.

Pe de alta parte, moneda chinezã
(renminbi sau yuan) a devenit, alãturi
de dolar, euro, lira sterlinã ºi yenul
japonez, parte componentã a
unitãþii de cont a FMI.

Analiza cuprinde perioada 28
septembrie – 4 octombrie.

Mihai Bãrbulescu, preºedinte Sindicatul
Danubius-Drobeta din

Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin

A treia sãptãmânã ...
Protestele angajaþilor dn penitenciare vor continua
în urmãtoarele douã sãptãmâni. Ulterior, în funcþie
de rãspunsul autoritãþilor, este planificat un mare
miting în faþa Ministerului Justiþiei, unde sunt aºteptaþi
2000 de angajaþi în uniformã. Simultan, pregãtim
acþiuni în instanþã împotriva Guvernului României,
aºa cum dealtfel a sugerat ministrul Raluca Prunã.

Clienþii noºtri seniori...
   Grupul CEZ în România rãmâne devotat acþiunilor care aduc
un gest de apreciere celor mai în vârstã membrii ai comuniãþii
oferind sprijin pentru al doilea an consecutiv campaniei Flori
Pentru Suflet. Iniþiativa Flori pentru suflet din România
urmeazã campania la nivel mondial a Federaþiei ºi Asociaþiei
les petits frères des Pauvres, alãturându-se unor þãri precum
Franþa, Irlanda, Spania, Germania, Canada ºi SUA în lupta
împotriva izolãrii sociale a persoanelor vârstnice.

Departamentul Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing CEZ România
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ACS Drobeta a întrerupt
seria ªimianului

În derby-ul etapei a IV-a din
Liga a IV-a Mehedinþi, ACS
Drobeta a învins Viitorul ªimian ºi
s-a apropiat la 3 puncte de primul
loc. Pe Stadionul Termo, echipa
severineanã a marcat golul victoriei
prin antrenorul-jucãtor Relu Þurai,
în minutul 53. Primii care ar fi putut
deschide scorul au fost oaspeþii, în
finalul primei reprize, când Eusebiu

Firu a irosit penalty-ul
obþinut de Mãdãlin
Mãtãtãseanu. Fostul junior
de la GP Craiova a trimis
balonul pe lângã poartã, de
la punctul cu var! În partea
secundã, Viitorul ªimian a
jucat în inferioritate
numericã, dupã ce arbitrul
Silviu Gulei l-a eliminat pe

I o n u þ
Marinescu,
pentru un atac violent
asupra adversarului,
la scurt timp dupã
primirea golului.
Peste alte 10 minute,
oaspeþii l-au pierdut ºi
pe cãpitanul Alin
Arfutu, trimis la
cabine mai devreme,
pentru cumul de

CSS Drobeta - Turnu Severin
a bifat a treia înfrângere consecutivã,
în Liga Elitelor U19. Pe terenul din
Târgu-Cãrbuneºti, echipa antrenatã
de Marian Brihac a fost învinsã cu
4-1 de CS Pandurii Târgu Jiu, deºi
a deschis scorul, prin Iacobescu
(’12). Gazdele au egalat în minutul
21, de la punctul cu var, prin Cioiu,
iar dupã pauzã au mai marcat de alte
trei ori. Dragu (’52, ’90) ºi acelaºi
Cioiu (’69), tot din penalty, au adus
victoria echipei gorjene. “Am început
bine jocul, dar, în final, am ieºit
ºifonaþi. Prima reprizã a fost echilibratã, însã,
dupã pauzã, nu ne-am ridicat la nivelul
adversarului. Am cãzut fizic, dar ºi psihic. Dupã
ce am primit ºi al doilea penalty, copiii s-au
avântat în atac ºi nu au mai respectat sarcinile

cartonaºe galbene.
   S-a încheiat 1-0 ºi ACS Drobeta
s-a apropiat la 2 puncte de ªimian
ºi la 3 de primul loc, pe care a urcat
Strehaia, care s-a impus cu 3-1 la
Pristol, prin reuºitele lui Adrian
Balaci (‘20), Andrei Mãtuºoiu (’44)
ºi Mihai Gomoi (’77), respectiv
Silviu Dragomirescu (‘22). A fost
primul gol izbutit de Dunãrea în

Elevii lui Brihac, surclasaþi de Pandurii

Liga a IV-a - Etapa a IV-a

AS Dierna Orºova - AS Corcova     2-0
CS Dunãrea Pristol - CS Strehaia     1-3
CS Viitorul Cujmir – AS Recolta Dãnceu 0-0
ACS Drobeta – AS Viitorul ªimian     1-0

Clasament Liga a IV-a

1. Strehaia 4    3 1    0 8-1    10
2. ªimian 4    3 0    1 11-3 9
3. Drobeta 4    2 1    1 6-3 7
4. Orºova 4    2 0    2 7-8 6
5. Dãnceu 4    1 2    1 7-6 5
6. Corcova 4    1 1    2 2-6 4
7. Pristol 4    0 2    2 1-9 2
8. Cujmir 4    0 1    3 0-6 1

Liga a V-a - Etapa a V-a

Real Vânju Mare - Viitorul Floreºti 4-0
ªtiinþa Broºteni - Dunãrea Hinova 0-8
Inter Crãguieºti - Voinþa Opriºor 5-1
AS Obârºia de Câmp - Voinþa Vrata 2-6
Inter Salcia - AS Ghiciulescu Hinova 6-0
Unirea Gârla Mare - AS Corlãþel 2-1

Clasament Liga a V-a

1. Vânju Mare 5    5 0    0 21-3 15
2. D. Hinova 5    5 0    0 17-1 15
3. Crãguieºti 5    4 0    1 23-7 12
4. Vrata 5    4 0    1 18-10 12
5. Salcia 5    4 0    1 18-10 12
6. Gârla Mare 5    2 0    3 13-11  6
7. G. Hinova 5    2 0    3 9-18  6
8. Corlãþel 5    1 0    4 12-13  3
9. Opriºor 5    1 0    4 13-21  3
10. Floreºti 5    1 0    4 6-19  3
11. Obârºia de Câmp 5    1 0    4 8-27  3
12. Broºteni 5    0 0    5 7-25  0

actuala stagiune. La Orºova, AS
Dierna 2016 a trecut cu 2-0 de AS
Corcova, prin golurile lui Dorian
Cunicel  (’13) ºi Cristian Chiriþã
(‘58). Fãrã gol s-a încheiat partida
Viitorul Cujmir – Recolta Dãnceu.
A fost primul punct din acest
sezon pentru echipa din Cujmir,
care a rãmas însã fãrã gol marcat.

Clasament Liga a II-a

1. Vulpiþele Roman 2    1 1    0 8-4 4
2.  Atletic Rm. Sãrat 2    1 1    0 5-3 4
3. Banat Girls Reºiþa 1    1 0    0 6-0 3
4. Piros Arad 1    1 0    0 5-2 3
5. Atletic Drobeta 2    1 0    1 3-4 3
6. Indep.II Baia Mare 2    1 0    1 4-6 3
7. FC Oneºti 2    0 0    2 2-7 0
8. Venus Maramureº 2    0 0    2 2-9 0

Clasament Seria Vest
1. ACS Poli Timiºoara 6    6    0    0    18-3 18
2. Pandurii Tg.Jiu 6    5 0    1 14-3 15
3. Ardealul Cluj 5    4 0    1 18-2 12
4. LPS Satu Mare 5    4 0    1 14-3 12
5. UTA Arad 5    3 1    1 12-7 10
6. Centrul de Ex. Timiºoara 3    3 0    0 12-4 9
7. LPS Bihor 5    2 1    2 16-11 7
8. Centrul de Ex. Tg.Mureº 5    2 1    2 7-9 7
9. CSS Drobeta 5    2 0    3 4-10 6
10. Gaz Metan Mediaº 6    1    0    5    8-14 3
11. Viitorul Cluj 6    0 1    5 6-25 1
12. Olimpia Satu Mare 5    0    0    5    2-14 0
13. LPS Banatul Timiºoara 6    0 0    6 2-27 0

de joc”, a recunoscut Brihac.  Dupã acest
rezultat, echipa sa a coborât pe locul al IX-lea
în Seria Vest, cu doar ºase puncte acumulate.
Sâmbãtã, de la ora 12, CSS Drobeta va juca
cu LPS Bihor, pe propriul teren.

În Liga a II-a la fotbal
feminin, ACS Atletic Drobeta  a fost
învinsã cu 2-0 în deplasarea de la
Atletic Râmnicu Sãrat. Echipa
antrenatã de Daniel Ispas venea dupã
victoria cu 3-2 de la Venus
Maramureº, în timp ce buzoiencele
remizaserã în runda inauguralã cu
Vulpiþele Galbene Roman (3-3).  “Am

Eºec pentru elevele lui Ispas
pierdut pe mâna portarului. Deºi
gazdele au intrat cu 2-0 la cabine,
prima reprizã a fost una echilibratã,
iar în partea secundã am dominat
jocul. Am trimis de 2 ori balonul în
barã. Etapa viitoare debutãm pe
propriul teren ºi întâlnim cea mai
bunã echipã din Liga a II-a”, a spus
Ispas. Duminicã, de la ora 11, pe

Stadionul Termo, severi-
nencele vor juca cu
Banat Girls Reºiþa. Cele
douã echipe s-au întâlnit
ºi luna trecutã, în primul
tur al Cupei României,
iar reºiþencele s-au
impus cu 8-1, în Valea
Domanului.  M. O.

 M. O.

 M. O.
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Mã nepoate, gata, acuma cã
sã fãcu ºi zaibãru numai bun, poate
sã vinã ºi iarna, cã al lu Zbanghiu zisã
cã e pregãtit. Bine, mai are ºi neºte
lemne de tãiat, da vorbi cu al lu
Turbatu, care vorbi cu un vãr al lui ºi
zisã ãla cã treaba cu pãduraru e
stabilitã, trebuie doar sã gãseascã un
car ºi neºte boi sã le aducã. Acuma,
dacã al lu Zbanghiu e pregãtit, treaba
e treabã, cã ãºtia nu sã joacã cu focu.
   Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, la locale pi la
ªimian aþi fost ca sã alegeþi primaru.
Pã n-o sã mai fie primar, cã nea
Truºcã pleacã la un loc mai cãlduþ,
pin Parlament. Pã da, cã-l pusãrã pe
locu unu la deputaþi, nu care cumva
sã piardã prima cursã ºi sã sã
rãceascã scaunu pãnã ajunge nea
edilu. ªi uite aºa, cel mai probabil,
la ªimian o sã fie alte alegeri, nea
Truºcã o sã-ºi punã un om de
încredere, o sã conducã primãria di
la Capitalã, de pe fotoliu ãla cãlduþ,  nea Mãrin

Sucã, nea Truºcã deputatu di la ªimian, nea Mazilu
aproape senatoru ºi focarele de infecþie de pin Mehedinþi

cu secretarã ºi maºinã, cu ºofer ºi
cu tot ce mai trebe, iarã la ªimian
alþi bani ºi cu altã distracþie. Asta
dacã n-o fi doar aºa de sanchi, cum
s-a mai întâmplat, cu candidaturile!
   La Senat sã rezolvarã lucrurile mai
repede, cã nea Mazilu sã pusã pe locu
unu ºi zisã cã nu sã dã la o parrte nici
dacã vine trenu încãrcat de candidaþi
di la centru. Cã lu mnelui i se cuvine,
cã s-a sãturat sã fie tot timpu locu doi
ºi cã mai bine sã odihneºte la
Bucureºti decât la Severin.
   Acuma, nu mai e vreun secret, cã
pe vremea mandatului de primar al
lui nea Gherghe informaþiile despre
activitatea Primãriei ºi a Consiliului
Local sã dãdeau doar cu aprobarea
expresã a lu dom’ Costel ºi doar
cãtre mediile agreate, în funcþie de
interesele politice ale acestuia. Din
pãcate secretomania ºi aroganþa
salariaþilor aparatului tehnic al
Primãriei au rãmas neschimbate, cu
toate promisiunile ºi dispoziþiile date

de primarul actual, Marius
Screciu, la preluarea
funcþiei. Adicã sã înþeleagã
ºi conþopiºtii de la instituþia
cu pricina, cã activitatea
aleºilor trebuie promovatã
prin toate mijloacele media,
cã le place sau nu. Ha, ha!
   Mã fraþilor, da de niºte ani
buni Sucã vã tot zice de
Combinatul de Apã Grea cã
o sã ajungã la fier vechi ºi nu
l-aþi crezut. Iote cã sute de mii
de kilograme de fier vechi au
fost scoase la licitaþie, de fapt
ce a mai rãmas dupã cum a
aflat Sucã. Odatã cu fierul

vechi au fost scoase la licitaþie ºi vreo
5000 de kg de apã superuºoarã, spre
bucuria celor care ºtiu cã aceasta este
foarte utilã pentru tratament.
   Cei ce trec pe Strada Mare, dupã
Palatul Administrativ, cu siguranþã au
sesizat existenþa unui Birou al Curþii
de Conturi a României, cel puþin prin
cele douã locuri de parcare strajnic
pãzite de jandarmii care sunt ºi cu
ochii în patru sã nu intre vreun
nepoftit în sediul instituþiei. Dar puþini
sunt cei care au aflat, dintr-un cotidian
local, cã se organizeazã examen
pentru ocuparea unui post de
specialitate specific activitãþii de
control audit. Vru ºi Sucã sã afle mai
multe detalii, mai întâi la telefon ºi
pentru cã nu rãspunsã nimeni încercã
sã afle de la instituþia cu parcare
rezervatã în faþã. Ca un fãcut avu parte
doar de habarniºti, iar un domn civil
mai ºmecher îl îndemnã pe Sucã sã
sune la ziarul care a publicat anunþul
sau la Bucureºti. La nea Vãcãroiu.

   Cã avem mai multe focare de
infecþie ºi indolenþã, în judeþul
Mehedinþi, este de bãnuit. Da unele
ies în evidenþã de e mai mare ruºinea.
Cam aºa este ºi la Oreviþa Mare,
localitate componentã a oraºului
Vânju Mare, unde la marginea satului,
lângã o ghenã de gunoi, au fost
aruncate resturi menajere ºi nu numai,
spre disperarea vecinilor care
aºteaptã o nouã campanie electoralã
ca sã se facã curãþenie. Aºa zic
oamenii cã se procedeazã acolo de
ani de zile, iar apelurile la organele
abilitate de mediu au rãmas simple...
apeluri. Da las cã acuº vine o nouã
campanie ºi sã te þii la curãþenia ce
o vor face candidaþii la
parlamentare ºi ºefii lor politici.
   Mã fraþilor, cu mizeria lângã gard o
mai duci cum o mai duci, da cu
hepatita A în apa furnizatã de reþeaua
fãcutã cu multe sute de mii de euro,
parcã e mai greu de trãit. Aºa este ºi
la Gruia unde zeci de localnici au
trecut pe la spital, iar alþii nu se simt
prea bine. Organele abilitate de
sãnãtate de la nivelul judeþului cicã
au dat cu dezinfectant în apã da ºi cu
o amendã grasã pentru primãrie. Da
de rezolvat nu au rezolvat nimic. La
Gruia apar în continuare cazuri de
îmbolnãvire cu hepatita A, iar
conducerea primãriei se luptã în
instanþã sã anuleze amenda în loc sã
aducã apã de bãut aºa cum ar trebui.
Aºa cã mai sunt multe de fãcut pin
Mehedinþi, cam toate care nu s-au
fãcut pãnã acuma.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


