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“Municipal” cu 2 meciuri
Etapa a XII-a din Liga I programeazã, în
premierã, douã meciuri pe Stadionul Municipal
din Drobeta Turnu Severin. Dacã CS Pandurii
Târgu Jiu –FC Botoºani se joacã sâmbãtã, de
la ora 18:00, CS Universitatea Craiova –FC
Dinamo Bucureºti se va disputa luni, de la ora
20:30, tot pe arena de la malul Dunãrii.
Oficialii echipei craiovene au fost nevoiþi sã
aleagã varianta Drobeta Turnu Severin, deoarece
televiziunile care deþin dreptrurile TV au dorit sã
Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, a precizat, cã demersurile
transmitã meciul în prime-time, nu la ora 15,
pentru asigurarea agentului termic în aceastã iarnã se apropie de final, iar severinenii vor avea
cum se putea juca pe Stadionul Extensiv, care
cãldurã ºi apã caldã, garantat, din prima decadã a lunii noiembrie.
CITIÞI ÎN PAG.
nu e dotat cu instalaþie de nocturnã.  M. O.
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Editorial

Cu cât se apropie mai abitir
alegerile parlamentare (care sunt, de
fapt, ºi alegeri guvernamentale, odatã
ce rezultanta lor indirectã duce la
schimbarea guvernului) cu atât se
înteþesc luptele ºi tensiunile intestine
marilor blocuri politice, socialdemocraþii ºi liberalii. Nu cã
formaþiunile mai mici nu ar conta în
acest rãzboi electoral sau în
configuraþia ulterioarã, parlamentarã,
dar prin natura lucrurilor, au parte parcã
de mai multã calmitate. Jocul lor e
unul de aºteptare ºi de alipire la unul
dintre marii câºtigãtori, astfel încât sã

social - politic

13 - 19.10. 2016

de Sorin Vidan

Inspiraþii ºi conspiraþii politice

extragã cât mai mult profit politic.
Greul bãtãliei electorale îl vor duce
însã liberalii ºi social-democraþii,
tabere care deja parcã s-au
clasicizat, înscriindu-se pe traectul
unei tradiþii destul de consistente.
La PSD ultimul decident e Liviu
Dragnea, dupã cum prea clar se
exprima social-democratul Florin
Iordache: “Listele de candidaþi se
vor aproba în CEX, sãptãmâna
viitoare, nu avem candidaþi surprizã
care sã fie din afara partidului. Nu vor
fi candidaþi din afara partidului. La
PSD nu vor fi surprize. Fãrã probleme
o sã vedeþi cã venim cu oameni din
partid. Cel care va semna listele de
candidaþi va fi preºedintele Liviu
Dragnea”. Oameni din partid,
desigur. Doar cã deja au apãrut
tensiuni între oamenii din partidul lui
Liviu Dragnea, unii primind undã
verde de la forurile judeþene dar fiind
scoºi de pe listã de liderul socialdemocraþilor. E bunã democraþia de
partid, ºi faptul cã membrii comitetelor

executive judeþene îºi voteazã
preferaþii, pãcat cã toatã aceastã
democraþie internã, necesarã ºi
salutarã, se poticneºte la Bucureºti.
Un astfel de caz e ºi la Mehedinþi,
unde unul dintre numele votate de
social-democraþii mehedinþeni
pentru a candida la parlamentare,
Valentin Popescu, nu a trecut de Liviu
Dragnea. Valentin Popescu a fost o
soluþie foarte inspiratã pentru PSD,
într-un moment în care, imaginea
parlamentarilor proprii e una, sã
recunoaºtem, bãtrânicioasã,
dezamãgitoare ºi obositã. Se simþea
nevoia unui suflu nou, ºi a unei
atitudini schimbate, iar Valentin
Popescu reuºea sã aducã o
schimbare calitativã de mesaj, de
imagine pentru un partid în care, pe
linie parlamentarã, gãsim Petre Daea
sau Rodion Traicu, de exemplu.
În general PSD Mehedinþi stã, de
patru ani încoace, prost ºi foarte prost
la capitolul parlamentari, ºi aceastã
situaþie de crizã a fost bine intuitã de

Aladin Georgescu ºi Marius Screciu.
De ce se bagã Liviu Dragnea peste
votul CEX PSD Mehedinþi, Dumnezeu
ºtie. Mai lipseºte ca Dragnea sã aibã
proasta inspiraþie sã trimitã de la
Bucureºti vreun candidat fãrã colegiu,
cum s-a mai întâmplat, cã nu vedem
cu ochi buni PSD în Mehedinþi
la alegerile ce vin.
Comparativ cu PSD, liberalii au
atuul unei guvernãri aliate (guvernul
Cioloº) care merge biniºor ºi o pot
folosi ca argument în dezbaterile ce
se apropie. La PNL Marius Bãlu
deschide frontul de luptã pentru
parlamentare. Deºi a câºtigat cu
emoþii, acum patru ani, fotoliul de
senator, Marius Bãlu porneºte acum
cu ºanse foarte bune. Alãturi de
Marius Bãlu vin nume consacrate în
politica mehedinþeanã: Stela Firu,
Virgil Popescu, Constantin Sãceanu,
Gheorghe Florescu. O echipã foarte
bine structuratã, sã recunoaºtem,
ºi cu ºanse reale în confruntarea
ce se apropie.

Prefecturii, iar în ciuda tuturor
demersurilor lor ºi a stãrii de tensiune
acumulate, Guvernul nu vine cu niciun
rãspuns concret pentru aceºti oamenii
care au ajuns la limita suportabilitãþii.
Deputatul Viorel Palaºcã acuzã din
Mehedinþi, Guvernul Tehnocrat de
lipsã de interes faþã de rezolvarea
problemelor stringente de la RAAN.
Cei 95 de salariaþi care au mai rãmas
aici trebuie sã aibã grijã în primul rând
de conservarea apei grele, cãci la
Romag Prod este în custodie o
cantitatea imesã de apã grea care

aparþine rezervelor statului. Doar cã
întreaga cantitate este pusã în pericol
în contextul în care cei care trebuie sã
aibã grijã de conservarea ei sunt
neplãtiþi de aproape o jumãtate de an.
Înfiinþarea unei unitãþi de management
a apei grele în subordinea guvernului
ar fi însemnat asigurarea stocului de
apã grea, mai ales cã oamenii ar fi
urmat sã fie plãtiþi la zi, cum de altfel ºi
utilitãþile ar fi fost plãtite la zi. Dacã
furnizorul de energie electricã va lãsa
Romag Prod fãrã curent electric din
cauza datoriilor imense, atunci,
întreaga cantitate ar fi compromisã, iar
statul ar pierde zeci de milioane de
euro, cât valoreazã apa grea.
Ionuþ Sibinescu, preºedintele
ALDE Drobeta Turnu Severin, a
adus în discuþie o problemã extrem
de delicatã cu care se confruntã la
ora actualã severinenii ºi anume
încãlzirea oraºului.
“În calitate de preºedinte ALDE
Drobeta Turnu Severin, aº vrea sã
punctez faptul cã agenda publicã

localã a municipiului, în ultima
perioadã, este acaparatã în proporþie
de peste 90 la sutã de problema
încãlzirii. Sper ca executivul Primãriei
sã rezolve aceastã problemã ºi sã
gãseascã o soluþie viabilã care sã poatã
fi pusã în aplicare în cel mai scurt timp!
În Drobeta Turnu Severin dacã
gazul ar fi fost disponibil pentru o
mai mare parte a populaþiei, impactul
acestei probleme cu care se izbeºte
comunitatea în acest moment ar fi
fost mult mai mic. Sunt convins cã
dacã pentru populaþia care stã la case
ar fi fost disponibilã aceastã soluþie,
ca ei sã se racordeze la gaz, mai bine
de jumãtate din populaþia oraºului,
în momentul de faþã, nu s-ar fi
confruntat cu aceastã situaþie. De
aceea, eu o sã încep în urmãtoarea
perioadã sã susþin o extindere a
reþelei de gaz pe toatã suprafaþa
municipiului Drobeta Turnu Severin:
a precizat Ionuþ Sibinescu,
preºedintele ALDE Drobeta Turnu
Severin.
 Daniel Velescu

Ionuþ Sibinescu: (ALDE) “Susþin extinderea reþelei de gaz
în Severin, ca o soluþie pentru încãlzirea oraºului”

Sãptãmâna trecutã, dr. Ovidiu
Gheorghe, deputatul Viorel Palºcã ºi
fostul consilier judeþean Ionuþ
Sibinescu, au susþinut o conferinþã de
presã la sediul ALDE Mehedinþi.
Preºedintele ALDE Mehedinþi,
deputatul Viorel Palaºcã, a cerut
Guvernului sã se implice în rezolvarea
problemei de la RAAN, în contextul în
care regia autonomã de stat a intrat în
faliment în aceastã varã, ºi tot de atunci
puþinii salariaþi care au mai rãmas pe
platformã nu au mai primit niciun ban
ºi protesteazã de zile întregi în faþa

OBIECTIV mehedinþean

actualitate

13 - 19.10. 2016

pag. 3

Primarul Marius Screciu garanteazã severinenilor
cã vor avea cãldurã
Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, a precizat, cã demersurile pentru asigurarea
agentului termic în aceastã iarnã se apropie de final, iar
severinenii vor avea cãldurã ºi apã caldã, garantat, din
prima decadã a lunii noiembrie. Dupã o rundã de întâlniri,
la Timiºoara, a fost identificatã o firmã care va asigura
operarea serviciilor de exploatare a cazanelor închiriate de
la ROMAG TERMO, iar acestea vor funcþiona pe pãcurã.

Primarul Marius Screciu s-a
þinut de promisiune ºi a reuºit sã
rezolve cea mai dificilã dintre
problemele primului sãu mandat.
Dupã ce RAAN a intrat definitiv în
faliment, severinenii au început sã îºi
punã întrebãri despre modul în care
va putea fi asigurat confortul termic
în prima iarnã de dupã transformarea
Termocentralei ºi a Combinatului de
Apã Grea în amintiri. De la întrebãri
s-a ajuns, în scurt timp, la spaimã,
imediat ce s-a aflat cã lucrãrile la
centrala termicã pe cogenerare
promisã de fostul primar Constantin
Gherghe, sunt departe de a putea fi
finalizate în timp util.
A fost ºi momentul în care noul
primar al Severinului a avut în faþã cea
mai sinistrã ºi mai complicatã dintre
provocãrile primului sãu mandat.
Marius Screciu s-a trezit cu o situaþie
delicatã, pentru care nu avea nicio vinã,
dar o situaþie ce ar fi putut sã devinã
explozivã chiar în mandatul sãu, dacã
nu ar fi fost abordatã cu seriozitate ºi

responsabilitate. Dupã alegerile din
iunie, aproape nimeni nu credea cã
existã vreo ºansã ca Severinul sã fie
încãlzit în aceastã iarnã. Oamenii se
temeau atât de imposibilitatea ca
ROMAG TERMO (Termocentrala
Halînga) sã mai poatã fi pornitã din
situaþia de faliment, cât ºi de
fantasmele promisiunilor legate de
construcþia în timp util a centralei
termice promise de fostul primar.
Mai multe încercãri
Iniþial primarul Marius Screciu ºi
liderul PNL Mehedinþi, Virgil Popescu,
au reuºit sã punã cap la cap o serie de
demersuri procedurale pentru ca de la
ROMAG TERMO sã fie închiriate douã
cazane, sã fie obþinute toate autorizaþiile
necesare ºi sã poatã fi asigurat
personalul care va deservi utilajele
închiriate de la RAAN. S-a discutat
despre transformarea Serviciului Public
de Alimentare cu Energie Termicã
(SPAET) al Primãriei în societate
comercialã ºi angajarea de personal.
Mai mult, primarul Screciu a efectuat

vizite tot mai dese pe
ºantierul noii centrale
termice, punând presiune
pe firma care, pânã luna
trecutã, a tras mâþa de
coadã din lipsa fondurilor necesare. Cu
toate cã firma ALFA GROUND a început
sã lucreze în ritm alert ºi a promis cã va
fi gata pânã la jumãtatea lunii
noiembrie, primarul a rãmas sceptic ºi
a precizat cã nu crede în niciuna din
promisiunile lor.
A apãrut ulterior ºi o altã problemã
delicatã, aceea a demersurilor greoaie pe
care SPAET ar fi trebuit sã le facã pânã la
momentul în care devenea societate
comercialã ºi putea opera angajarea de
personal, mai ales cã necesarul minim
de angajaþi era de 110 persoane.
Soluþia salvatoare
Soluþia salvatoare identificatã de
municipalitate este aceea a încheierii
unui contract cu o firmã care sã se ocupe
de operarea serviciilor de exploatare a
Termocentralei ºi sã asigure producerea
de energie termicã. Mai mult, s-a ajuns
la concluzia cã folosirea de cãrbune, ca
ºi combustibil, este mult prea
costisitoare ºi cã mai eficientã
economic ar fi folosirea pãcurei. Într-o
declaraþie publicã, primarul

municipiului Severin, Marius Screciu
a garantat faptul cã pânã cel târziu în
prima decadã a lunii noiembrie
severinenii vor avea apã caldã ºi cãldurã.
Mai mult, primarul spune cã va merge
pe aceastã soluþie a cazanelor de la
ROMAG TERMO deoarece este aproape
convins cã noua centralã nu va fi gata
în timp util, dar dacã aceasta va fi gata
ºi va putea asigura confortul termic, va
renunþa la ROMAG TERMO.
„Suntem în discuþii avansate cu mai
mulþi furnizori, primul pas va fi
semnarea contractului cu EURO INSOL,
lichidatorul judiciar de la RAAN, pentru
închirierea tuturor utilajelor necesare de
la ROMAG TERMO, SPAET va obþine
licenþa de producþie, urmând ca sã
contractãm o firmã care va opera aceste
servicii pentru noi, adicã va asigura
exploatarea utilajelor de la TERMO
pentru producerea de agent termic”, a
precizat primarul Screciu. De asemenea,
Marius Screciu spune cã nu este nevoie
neapãrat de organizarea unei licitaþii,
pentru cã legea permite încredinþarea
directã, atunci când este vorba de un
caz de maximã urgenþã, în situaþie de
crizã, atunci când este pusã în pericol
siguranþa cetãþenilor.
 Romeo Crîºmaru

Întâlnirea Prefectului judeþului Mehedinþi cu reprezentanþi ai SSH Hidroserv SA

Prefectul
judeþului
Mehedinþi, Cristinel Pavel, s-a întâlnit

vineri, 7 octombrie, la sediul
Instituþiei Prefectului judeþului

Mehedinþi, cu reprezentanþi din
conducerea SSH Hidroserv SA,
directorul de producþie de la
Hidroelectrica SA –Sucursala Porþile
de Fier I, Ion Drãghici, lideri de
sindicat de la nivelul celor douã
unitãþi, directorul AJOFM Mehedinþi
–Ioan Suru în cadrul unei ºedinþe
extraordinare a Comisiei de Dialog
Social. Din partea Instituþiei
Prefectului judeþului Mehedinþi a
participat ºi subprefectul Andrei
Stãniºoarã ºi directorul Cancelariei

Prefectului –Constantin Sârbulescu.
SSH Hidroserv Porþile de Fier, care
asigurã serviciile de mentenanþã
pentru Hidrocentrala Porþile de Fier I,
are în momentul de faþã de efectuat un
volum uriaº de lucrãri programate de
Hidroelectrica pentru luna octombrie,
însã din cauza disponibilizãrilor care
s-au fãcut în ultimii ani la nivelul
Hidroserv nu au salariaþii necesari
pentru a finaliza aceste lucrãri, au
precizat reprezentanþii Hidroserv.
 Continuare în pag. 6
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Apa grea româneascã, de la miracol la coºmar
Oprirea producþiei de apã grea de la ROMAG PROD a devinit deja o
banalã obiºnuinþã, dar problemele pentru fosta fabricã miracol par sã
nu se mai termine. Cu o problemã tipic româneascã, legatã de
incertitudinea zilei de mâine pentru circa 200 de salariaþi care au mai
rãmas, nu sã stingã lumina, ci sã protejeze o avuþie naþionalã cifratã la
1,2 miliarde de euro, o rezervã impresionantã din cea mai purã apã
Falimentul Regiei Autonome au stins ºi ele încetul cu încetul.
pentru Activitãþi Nucleare (RAAN), cu Ultimii protestatari îºi strigã acum
sediul la Drobeta Turnu Severin ºi cu durerea în faþa Prefecturii Mehedinþi,
douã dintre cele patru sucursale ale neplãtiþi de luni de zile, deºi ei au grijã
ei aflate în Mehedinþi, nu mai de un stoc de apã grea în valoare de
impresioneazã azi pe absolut nimeni. peste un miliard de euro.
Mulþi dintre cei peste 2.000 de foºti
Azi, în lume, fabrici de apã grea se
angajaþi de aici s-au împãcat cu ideea mai aflã doar în Argentina ºi în Canada,
cã au trãit sã o vadã ºi pe asta ºi au iar cea mai simplã dintre explicaþiile
plecat acasã cu salarii compensatorii oferite la întrebarea „de ce se fabricã
ºi alocaþii de sprijin. Impactul social apa grea”, este aceea a materiei prime
generat de falimentul industriei pentru funcþionarea centralelor
nucleare româneºti de la Severin a nucleare. Explicaþia ºtiinþificã este,
fost uºor estompat de un investitor desigur, una mai complicatã. Apa grea
japonez, venit sã fabrice cabluri auto, se foloseºte la centralele nucleare
pe terenul unei alte foste legende ale dotate cu reactoare de tip CANDU ºi
industriei mehedinþene, Combinatul este folositã la încãrcarea acestor
de Celulozã ºi Hârtie.
reactoare, precum ºi la completarea
Nimic nu mai mirã pe nimeni, când nivelului de apã grea necesar
vine vorba de RAAN, iar convulsiile funcþionãrii unui reactor nuclear.
sociale repetate în ultimii doi ani s- Centrala Nuclearã de la Cernavoda

20 de educatori din cadrul DGASPC
Mehedinti au participat la cursurile
din cadrul proiectului Educ Plus
În perioada 15 - 16
septembrie anul curent, 20 de
educatori aparþinþnd serviciului
rezidenþial din cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi au
urmat cursuri de perfecþionare
apartinând Modulului IV Transversal
al proiectului Educ Plus Formare

Permanentã ºi Profesionalism pentru
Servicii de Calitate Acordate Copiilor
din Sistemul de Protecþie.
Proiectul a fost implementat de
Asociaþia CRIPS, în colaborare cu
DGASPC sector 1 Bucureºti ºi a avut
ca obiective dezvoltarea capacitãtii
personale de acþiune a personalului
educativ din cadrul DGASPC, precum
ºi stimularea acþiunii de
empowerment-capacitare a aceleiaºi
categorii de personal, în vederea
creºterii calitãþii serviciilor acordate
minorilor din sistemul de protecþie.
S-a pus accentul pe îmbunatãþirea
relaþionãrii dintre copii ºi personalul

centrelor rezidentiale ºi pe instruirea
educatorilor cu privire la principalele
provocãri ale meseriei lor.
Proiectul Educ Plus s-a adresat
la nivel naþional unui numãr de
240 de educatori, se întinde pe o
perioadã de 11 luni, cu începere
din 26 mai 2016 ºi beneficiazã de
sprijinul financiar al Programului
RO10-CORAI, program finanþat de
Granturile SEE 2009-2014 ºi
administrat de Fondul Român
de Dezvoltare Socialã.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

grea din lume. Mentenanþa apei grele este asiguratã de angajaþi ai
aceleiaºi regii autonome aflate în faliment ºi la mâna unui lichidator
judiciar, fãrã ca cineva sã le asigure stabilitatea locului de muncã.
Falimentul miracolului de la Halânga, deºi previzibil, este
cutremurãtor, prin complexitatea falimentului unei industrii ce s-a dorit
a propulsa România în rândul marilor puteri energetice ale Europei.
deþine momentan doar douã reactoare dorit producerea inutilã, pe stoc, a
funcþionale, celelalte trei pe care preþiosului lichid cu puritate de peste
Ceauºescu ºi le dorea atunci când a 99 la sutã, ar fi trebuit ca vechile
dispus ca România sã aibã un instalaþii sã fie pur ºi simplu
producãtor de energie de tip nuclear, reproiectate. La Severin, însã, nimeni
nu s-au mai finalizat în ultimul sfert nu a avut vreodatã curajul sã ia taurul
de veac de convulsii ale tranziþiei ºi de coarne ºi sã explice la peste 2.000
nici nu existã deocamdatã vreo de suflete cã fabrica de la care îºi
câºtigã existenþa trebuie desfiinþatã,
speranþã ca ele sã se finalizeze.
În aceste condiþii, Combinatul de pentru cã bomba socialã declanºatã
apã grea din apropierea Severinului de închiderea RAAN nu a fost, din
ºi-a atins apogeul, cantitatea produsã punct de vedere politic, pe placul
aici fiind una imensã ºi stocatã deja niciunei administraþii locale ºi
la rezerva de stat. Închiderea acestui niciunui guvern postdecembrist. Din
combinat era, aºadar, una iminentã, contrã, toþi au promis fel ºi fel de
iar specialiºtii în domeniu spun cã soluþii fanteziste ºi au acumulat voturi
oricum instalaþiile au ajuns la capãtul de la o masã de manevrã dusã mereu
CONTINUARE ÎN
vieþii, iar dacã prin absurd s-ar mai fi cu vorba.
NUMÃRUL URMÃTOR
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“The power of press photography”
La 1 noienbri e 2016 la Deva s-a
vernisat prima ediþie a unui salon
internaþional de fotografie de presã
“The power of press photography”
Sub genericul „The power
of press photography” (Puterea
fotografiei de presã), sâmbãtã
dupã-amiazã, la Galeriile de Artã
„Forma” din Deva, a avut loc
vernisajul unei expoziþii de
fotografie de presã.
Au expus pe simezele salonului
fotoreporteri ºi artiºti fotografi din
judeþul Hunedoara, din alte judeþe
ale þãrii ºi de peste hotare, mai
precis din Republica Moldova,
Franþa,Turcia ºi Serbia. Aceastã
primã ediþie internaþionalã de
fotografie de presã a suscitat un
larg interes, în special din rândul
celor din presa judeþeanã, dar ºi
din partea unor oameni de culturã,
sau oficialitãþi locale.
Este vorba de o expoziþieconcurs, la care s-au acordat mai
multe premii ºi menþiuni. Potrivit
lui Marius Olariu, curator al
evenimentului, alãturi de colegul
sãu Ovidiu Munteanu, unui
COMUNICAT DE PRESA
Tinerii mehedinþeni care
doresc sã urmeze o carierã militarã
sunt aºteptaþi la Centrul Militar
Judeþean Mehedinþi (CMJ).
În aceastã perioadã Ministerul
Apãrãrii Naþionale, face înscrieri
pentru ocuparea a 2020 de posturilor
de soldat ºi gradat profesionist,
pentru seria de instruire 2017.
Candidaþii trebuie sã aibã vârsta între
18 ani, împliniþi pânã la data începerii
programului de instruire ºi cel mult 50
de ani, împliniþi pânã la data încheierii
primului contract de angajare.
Deasemenea candidaþii trebuie sã
fie absolvenþi cel puþin ai
învãþãmântului general obligatoriu
sau sã facã dovada absolvirii
acestuia, pânã la data începerii
programului de instruire.
Termenul limitã de întocmire a
dosarelor de candidat 25.11.2016.
Cei interesaþi pot obþine informaþii
suplimentare de la Centrului Militar
Judeþean Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, B-dul Carol I, nr. 25,
zilnic de luni pânã vineri între 0800
–1630, sau la numerele de telefon
0252/317702 ºi 0352/422209.
Locotenent colonel Cristian CIONTU

numãr de 44 de
fotoreporteri ºi artiºti
fotografi, din rândul
participanþilor la
concurs, le-au fost
selecþionate de juriu
fotografiile pentru a
fi expuse în cadrul
salonului.
Mai precizãm cã
din juriu au fãcut
parte cunoscutul
jurnalist Cornel
Nistorescu, prof.
univ. dr. Dorel Gãinã,
de la Universitatea
de Artã ºi Design Cluj-Napoca ºi
artistul vizual Kalman Sztrharszky.
Cum multe din fotografiile trimise
au fost foarte reuºite ºi, mai ales,
purtãtoare de mesaje de
actualitate, juriului nu i-a fost prea
uºor sã decidã premianþii acestei
prime ediþii a concursului pentru
fotografia de presã din Deva.

În final, s-au acordat trei premii,
precum ºi un premiu special al
juriului ºi mai multe menþiuni.
Premiul I a fost cucerit de Furcan
Temir, din Turcia, cu fotografia
„What makes a war?”; premiul II
de hunedoreanul Marius Peptan,
iar premiul III de Ramin Mazur din
Republica Moldova. S-au mai

acordat menþiuni ºi premii
speciale. Una peste alta, expoziþia
de fotografie de presã de la Galeriile
„Forma”, din Deva, este o reuºitã
ºi îndemnãm pe toþi cei interesaþi
sã o viziteze, fiindcã în mod sigur
nu au ce pierde, ci dimpotrivã.
Acest articol a aparut în
Mesagerul Hunedorean

FESTIVALUL VIEI ªI VINULUI VÎNJU MARE 2016

Festivalul Viei ºi Vinului de
la Vînju Mare este unul cu tradiþie în
judeþul Mehedinþi. A ajuns deja la
cea de-a XXVIII-A ediþie, ºi “creºte”
de la an la an. Festivalul cuprinde o
secþiune de concurs de interpretare,
ºi de aici, de la Vînju Mare,
câºtigãtorii marelui trofeu, de-a
lungul timpului, au devenit mari
soliºti ai muzicii populare româneºti.
Ediþia din acest an a fost organizatã
de cãtre Primãria ºi Consiliul Local
al oraºului Vînju Mare, de cãtre
Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”.
Alãturi de locuitorii din Vînju Mare la
sãrbãtoarea oraºului au fost ºi Aladin
Georgescu, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, dar ºi alþi oameni
politici care au dorit sã fie aproape
de vînjeni cu aceastã ocazie.
Juriul de la concursul de
interpretare, având preºedinte pe
prof. universitar Gabriela Rusu
Pãsãrin, din care au fãcut parte
Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, Doina Durdan, ºefa
secþiei Arte a Centrului Cultural,
ziaristul George Bureþea ºi nu în

ultimul rând primarul Vînjului,
Nicolae Ruginã, nu a acordat, la
aceastã ediþie Marele Trofeu, iar
premiile I, pentru soliºti vocali ºi
instrumentiºti au plecat în alte judeþe.
Voia
bunã, dar ºi
acompaniamentul concurenþilor ºi
a invitaþilor speciali de la
spectacolul de galã au fost
asigurate de cãtre Ansamblul
Profesionist
“Danubius”,
Orchestra aflatã sub bagheta
maestrului Adrian Luca, ºi
dansatorii conduºi de maestrul
coregraf Dumitru Nadu.

Pe scena de la Vînju Mare au
urcat soliºti consacraþi ai muzicii
populare
româneºti
atât
componenþi ai Ansamblului
Profesionist “Danubius”, precum
Claudia Catanã, Angela Magheru,
Ionela Bãdãlan, Luciana Vãduva
dar ºi invitaþi speciali care au
încântat publicul. Dintre invitaþii
speciali amintim nume mari ale
cîntecului popular: Emilia
Ghinescu, Olguþa Berbec, Mariana
Boþoacã, Emilia Dorobanþu sau
Mariana Ionescu Cãpitãnescu.
Gabriela Pogaci
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

În campanie, cu Dumnezeu la înaintare...
* De ceva vreme, pe postul
de televiziune Kanal D, se difuzeazã,
la orele de vârf ale dupã- amiezei, o
emisiune-concurs (BRAVO! AI
STIL!), în jurul cãreia se constatã ceva
agitaþie în, nu-i aºa, societate. Poate
din cauza premiului de 100.000 de
lei ce va fi acordat câºtigãtoarei. Sau
a perspectivei pe care o va avea
aceasta de a lucra în televiziunea
organizatoare. Altminteri, emisiunea
cu pricina este o ruºine. ªi pentru
ideea de modã, ºi pentru ideea de
competiþie. O competiþie în care
problema câºtigãtoarei pare sã se fi
tranºat încã înainte de start, iar acest
lucru nimeni nu pare a se strãdui sãl ascundã cât de cât cu talent.
Concurentele –niºte tãlâmbe, cãrora
le-a intrat în cap sã devinã dive –sunt
ca vai de mama lor, însã adevãraþii
penibili ai fãcãturii televizionistice de
import sunt chiar „juraþii”, în frunte
cu imposibila Iulia Albu. Care nu are
habar de nimic. Nici mãcar de limba
românã. Dar care e plinã doldora de
fumuri ºi de tot felul de alte închipuiri.

Totul i se trage nu de la cele douã
facultãþi pe care pretinde cã le-ar fi
terminat (vai de mama lor cum le-o fi
terminat!), ci de la pasiunea morbidã
pentru galinacee ºi pentru penele lor.
* La acelaºi post turcesc, continuã
sã se lãbãrþeze, la orele prânzului,
producþiunea „Te vreau lângã (sau
peste, sau pe sub –n-am înþeles prea
bine!) mine”, un veritabil tractir sub
acoperire, moderat, cu apucãturi de
mare matroanã de o altã muiere
imposibilã, Cristea Gabriela, ºi de
bãrbãtuºul ei, Tavi Clonda (sau Clonþa,
mã rog!), ins faþã de care, în materie
de rãgete, mãgarul mitropoliei e un
biet... mânz. Nu trebuie sã fii neapãrat
pudibond ca sã pricepi ce se întâmplã,
cu adevãrat, acolo, în ciuda bunelor
intenþii declarate. În vremea asta, CNAul, foarte reactiv, altminteri, în situaþii
ce nu o reclamau neapãrat, doarme,
probabil, în ºoºoni.
* Dupã „defecþiunea Blaga”, în PNL
s-au... copt condiþiunile ca duduia
Alinuþa Gorghiu tot Tecuci sã se
înscãuneze ca lider unic, absolut, al

formaþiunii. Lucru care s-a ºi întâmplat,
în cadrul unei reuniuni a conducerii
partidului, desfãºuratã la sfârºitul
sãptãmânii trecute. În cadrul amintitei
reuniuni, s-au mai întâmplat niºte lucruri
nostime. Duduia Gorghiu le-a invitat pe
ziaristele Denise Rifai, de la Realitatea
TV, ºi Simona Gherghe, de la Antena 1,
sã intre în PNL, spre a-i întãri rândurile
cu... competenþele lor. Ei, da, aºa ne mai
venim de-acasã. Sacul ºi petecul.
Altminteri, Alinuþa, în loc de program
politic, vine de fiecare datã cu obsesia
„Ponta demisia” ºi cu vreo douã-trei
prizãrite lozinci anti-PSD.
* Dar bomboana pe coliva ambiþiilor
liberale a pus-o (n-am gãsit altã rimã!)
venerabilul Mircea Ionescu Quintus,
care a zis ceva de genul „Dumnezeu e
creºtin ºi liberal”, zicere ce poate fi pusã
doar pe seama exaltãrilor specifice
vârstei înaintate. Altminteri, venerabilul
Quintus a fost, la viaþa domniei-sale (sãi dea Dumnezeu sãnãtate ºi mulþi ani
de trãit de acum înainte!), un om de
spirit, foarte inteligent ºi iscusit fãcãtor
de epigrame. Noi ce sã mai zicem?
Nimic altceva decât cã reacþia seniloidentuziastã a lui Mircea Ionescu Quintus
aminteºte tulburãtor de exact de cea a
fostului senator social-democrat de
acum niºte ani, Vasile Vãcaru, care
declarase ritos cã „Dumnezeu este
pesedist”, dupã care, la foarte puþin
timp, a trecut în lumea celor drepþi. Îi
dorim lui Mircea Ionescu Quintus ca
ºirul analogiilor cu Vasile Vãcaru sã se
opreascã acum. ªi, dacã se poate, sã
lase activismul politic deoparte ºi sã
rãmânã olimpian, în postura onorificã
pe care i-a rezervat-o partidul.
* Dar ºi PSD pare sã fi pornit la
racolare de ziariºti în ideea de „a-ºi
întãri rândurile”. Se vorbeºte cã pe
listele PSD Constanþa ar fi fost trecut

unul, Alexandru Cãutiº (sau cam aºa
ceva), lucrãtor cu vorbele, la ceas de
searã, pe la aceeaºi Realitate TV, care,
în plus, s-a fãcut remarcat prin aceea
cã, prin denunþul sãu, l-a oferit, cum
se spune, pe tavã procurorilor DNA
pe... Liviu Dragnea în dosarul cu
referendumul. Un dosar care atârnã
ºi acum atât de greu în cariera
actualului lider social-democrat. Asta
e, pânã la urmã: ce-ºi face omul cu
mâna lui se cheamã... stratagemã
electoralã ºi de imagine...
* În Mehedinþi, cel puþin pentru a
pãstra aparenþele decenþei cerute de
circumstanþialitatea crizei în care ne
aflãm, liberalii ºi social-democraþii
au cãzut la pace ºi, cel puþin la modul
declarativ, lucreazã în comun pentru
rezolvarea problemei termoficãrii
pentru sezonul rece, sezon care, iatã,
ºi-a arãtat deja colþii. Declarativ, zic,
pentru cã, în fapt, situaþia nu-i este
deloc clarã, ba chiar e cotoioasã dea binelea, dacã avem în vedere
situaþia creatã în Consiliul Local
severinean. Cât se poate de jenant,
consilierii PMP, între care se aflã ºi
cei nevalidaþi în ºedinþa de
constituire din iunie, care au iniþiat
acþiuni în justiþie ce au dus la
invalidarea consiliului local, stau pe
tuºã, nu se implicã ºi pândesc gafele
juridice ale liberalilor ºi pesediºtilor
care încearcã sã rezolve problema
termoficãrii, chiar ºi în condiþiile
actuale. Irefutabilul, din umbrã, îºi
râde cu nesimþire în barbã. Uitând
câte bube în cap zic adversarii cã are.
Uitând ºi câþi sunt dispuºi, în aceste
zile, sã scoatã la ivealã episoade mai
puþin ºtiute din timpul administraþiei
sale. Aºa cum a încercat, zilele
trecute, la GALAXY TV, un lider
sindical. Dar timpul nu-i trecut...

Întâlnirea Prefectului...

De asemenea, inginerul ºef Dan Toºa de la
Hidroserv Porþile de Fier I a mai subliniat faptul cã o altã problemã cu care se confruntã
sucursala laaceastã orã este ºilipsa fondurilorcare sãpermitã achiziþionarea materialelor
necesare în efectuarea lucrãrilor programate de Hidroelectrica Porþile de Fier I.
Pentru cã deciziile în ceea ce priveºte fondurile alocate sucursalei
Hidroserv Porþile de Fier I, dar ºi stabilirea numãrului de angajaþi, se iau la
nivelul conducerii HIDROSERV SA, cei prezenþi au solicitat sprijinul
prefectului Cristinel Pavel pentru ca problema lor sã fie adusã la cunoºtinþa
factorilor responsabili.
Cancelaria Prefectului Judeþului Mehedinþi
 Urmare din pag. 3
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Cum a pierdut Gabriela Dobrotã ºi PMP Mehedinþi
funcþia de viceprimar al Severinului
La scrutinul local din data de
5 iunie a.c., potrivit votului exprimat
la urne de cetãþenii municipiului

Drobeta Turnu Severin, configuraþia
politicã a noului Consiliu Local a fost
urmãtoarea: Alianþa PSD+UNPR
Mehedinþi 11 consilieri, PNL
Mehedinþi 10 consilieri ºi PMP
Mehedinþi 2 consilieri. Într-o astfel de
configuraþie era clar cã PMP Mehedinþi
cu cei doi consilieri ai sãi urmau sã
constituie majoritatea alãturi de unul
dintre cele douã partide ºi astfel sã
obþinã o funcþie de viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin.
Preºedintele PMP Mehedinþi de la
acea datã, Eugen Golea, care fusese
ales ºi consilier local, negociase cu
PNL Mehedinþi ºi PSD Mehedinþi, în
cele din urmã rãmânând în picioare
doar înþelegerea cu PSD Mehedinþi
pentru crearea majoritãþii în Consiliul
Local, aceasta fãcându-se cu acordul
preºedintelui Traian Bãsescu, ceea ce
l-a fãcut sã ºi declare public cã la
Mehedinþi PMP va face majoritate cu
PSD în Consiliul Local. Negocierea cu
PSD Mehedinþi viza nu doar funcþia
de viceprimar al municipiului Drobeta
Turnu Severin, care urma sã-i revinã
lui Eugen Golea, ci ºi alte patru posturi
de viceprimar în comunele Cãzãneºti,
Godeanu, Opriºor ºi Eºelniþa. Era o
negociere mai mult decât convenabilã
pentru PMP Mehedinþi, în condiþiile
în care partidul nu intrase în Consiliul
Judeþean Mehedinþi.
O stare tensionatã
nejustificatã în
PMP Mehedinþi
La puþin timp dupã aceastã
negociere, în PMP Mehedinþi s-a

întâmplat un fapt straniu. În loc sã fie
unit pentru a maximiza ºansele de
obþinere a unor funcþii publice locale
ºi, implicit, relansarea partidului în
judeþ, în PMP Mehedinþi a început un
conflict artificial. Gabriela Dobrotã,
candidatul partidului pentru funcþia de
primar al municipiului Drobeta Turnu
Severin, s-a trezit cã i se cuvine funcþia
de viceprimar pe care ºi-ar dori-o.
Eugen Golea a acceptat aceastã
variantã, cu toate cã Gabriela Dobrotã
afirmase de mai multe ori cã, dacã nu
iese primar, nu rãmâne nici consilier
local, cu atât mai puþin viceprimar. Mai
mult discuþiile s-au purtat la nivelul
conducerii centrale a partidului, de faþã
cu preºedintele Traian Bãsescu. S-a
ajuns la concluzia, convenitã cu
preºedintele Traian Bãsescu, ca, în
ipoteza în care Gabriela Dobrotã
câºtigã funcþia de viceprimar, Eugen
Golea sã fie candidatul pe prima poziþie
pe lista pentru Camera Deputaþilor a
PMP Mehedinþi. Între timp Gabriela
Dobrotã a fost numitã preºedinte
interimar al PMP Mehedinþi în locul
lui Eugen Golea, considerând-se cã
scorul pe care l-a obþinut în municipiul
Drobeta Turnu Severin a fost net
superior celui obþinut în judeþ, neluând
în calcul cã acest procent s-a datorat
ºi partidului care avusese rezultate la
alegerile europarlamentare ºi
prezidenþiale din anul 2014. Din acel
moment, în PMP Mehedinþi a apãrut,
în mod ciudat ºi total nejustificat, o
stare tensionatã, care a avut consecinþe
nefaste la nivelul imaginii partidului.
Întregul efort al Gabrielei Dobrotã ºi a
noii sale echipe de conducere din
fruntea PMP Mehedinþi a fost
concentrat exclusiv pe îndepãrtarea lui
Eugen Golea din partid, în felul acesta
creându-se o situaþie de neîncredere
totalã. Deºi se pregãtea sã obþinã
funcþia de viceprimar, noua conducere
a PMP Mehedinþi deschisese un front
de luptã pentru excluderea din partid
a fostului preºedinte.
De ce s-a dorit excluderea
lui Eugen Golea?
De ce s-a dorit neapãrat excluderea
lui Eugen Golea din PMP Mehedinþi,
în condiþiile în care se ajunsese la

înþelegerea ca Gabriela Dobrotã sã fie
candidatul pentru funcþia de viceprimar
al municipiului Drobeta Turnu
Severin? Este întrebarea la care
Gabriela Dobrotã nu a oferit nicio
explicaþie pânã în prezent. Cu atât mai
mult cu cât Eugen Golea nu reprezenta
niciun pericol pentru Gabriela Dobrotã
din moment ce nu mai era preºedintele
partidului. Cea mai plauzibilã
justificare ar fi aceea cã se dorea ca în
locul sãu sã fie validat ca ºi consilier
local Rãzvan Roºca, un apropiat al
doamnei Dobrotã ºi candidatul de pe
poziþia 3 pe lista de consilieri locali a
PMP Drobeta Turnu Severin.
Eroarea majorã
a Gabrielei Dobrotã
Ajunsã preºedintele PMP
Mehedinþi ºi cu Eugen Golea exclus
din partid, Gabriela Dobrotã a demarat
la rându-i negocierile pentru formarea
majoritãþii ºi obþinerea funcþiei de
viceprimar al municipiului Drobeta
Turnu Severin. A avut discuþii atât cu
PSD, cât ºi cu PNL Mehedinþi. Pânã
la urmã a mers tot pe formula
negociatã de Eugen Golea cu PSD
Mehedinþi. Potrivit acestei înþelegeri
noii viceprimari ai municipiului
Drobeta Turnu Severin trebuiau sã fie
Gabriela Dobrotã din partea PMP
Mehedinþi ºi Narcis Bordea din partea
Alianþei PSD+UNPR. De fapt era
singura variantã, pentru cã Virgil
Popescu, preºedintele PNL Mehedinþi,
nu putea avea încredere în cei doi
consilieri ai PMP Mehedinþi, de fapt
fiind unul singur, deoarece mandatul
de consilier local al lui Rãzvan Roºca
nu era sigur în acel moment datoritã
divergenþelor apãrute între partid ºi
Eugen Golea. Probabil cã Virgil
Popescu bãnuia dinainte cã Eugen
Golea va depune contestaþie pentru
invalidarea mandatului de consilier a
lui Rãzvan Roºca, fapt care de altfel sa ºi întâmplat. În cele din urmã
socoteala ei nu s-a potrivit cu ce s-a
întâmplat la ºedinþa de constituire a
noului Consiliu Local. Când pãrea
sigurã de obþinerea funcþiei de
viceprimar, Gabriela Dobrotã s-a trezit
fãrã aceasta datoritã unor politicieni
locali mult mai experimentaþi decât

crezuse ea iniþial. Astfel în loc sã fie
aleasã viceprimar al Severinului alãturi
de Narcis Bordea, s-a format o altã
majoritate care a votat ca viceprimari
pe Cornel Folescu de la PSD
Mehedinþi ºi pe Daniel Cîrjan de la
PNL Mehedinþi. De supãrare Gabriela
Dobrotã a pãrãsit sala acuzând PSD
Mehedinþi de trãdare. De fapt ce se
întâmplase? Vãzând cã Eugen Golea
este eliminat, Cornel Folescu a profitat
de situaþia creatã ºi a demarat
negocierile pentru obþinerea funcþiei de
viceprimar. Aºa s-a ajuns la negocierile
cu PNL Mehedinþi ºi votarea celor
douã funcþii de viceprimar pentru PSD
ºi PNL Mehedinþi la ºedinþa de
constituire. Eroarea majorã a Gabrielei
Dobrotã a fost aceea cã l-a exclus din
partid pe Eugen Golea. Împreunã
puteau forma o echipã care sã
negocieze în favoarea obþinerii funcþiei
de viceprimar al Severinului de cãtre
Gabriela Dobrotã. Este exclusã
varianta cã Eugen Golea ar fi negociat
peste capul Gabrielei Dobrotã
obþinerea funcþiei de viceprimar în
condiþiile în care Alianþa PSD+UNPR
Mehedinþi mai aveau nevoie doar de
un singur vot, deoarece, nemaifiind
preºedinte, Eugen Golea putea fi
exclus din partid ºi astfel pierdea
calitatea de ales local. Mai mult, nu
putea face acest lucru din moment ce
exista înþelegerea, agreatã chiar de
preºedintele Traian Bãsescu, sã
candideze pe prima poziþie pe lista
PMP Mehedinþi pentru Camera
Deputaþilor. Cu alte cuvinte, Eugen
Golea nu putea face altceva decât se
discutase ºi stabilise la Bucureºti cu
Gabriela Dobrotã la întâlnirea cu
preºedintele Traian Bãsescu. ªi a mai
fost ceva în cazul Gabrielei Dobrotã pe
lângã aceastã imensã eroare politicã,
ºi anume o naivitate care demonstreazã
lipsa experienþei politice: Domnia Sa
a crezut cã intrând în politica
mehedinþeanã cu doar o jumãtate de
an în urmã, poate sã facã de una
singurã jocuri politice în detrimentul
unor politicieni locali foarte
experimentaþi, precum Virgil Popescu
ºi Cornel Folescu.
 Continuare în pag. 10
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O bunã prietenã a mafiei ASESOFT-RSC

Cu pelerinã americanã ºi
nãdragi bruxellezi, penalii din fruntea
Þãrii, instruiþi la cursuri doctorale de
ºantaj, îºi bat joc la foc continuu de
cetãþeni, iar ei acceptã, tãcuþi, loviturile
de cnut! Pe sume uriaºe, unii penali
hrãnesc vacile, alþii le adapã, alþii le
mulg ºi ºmecherii beau laptele. Sper
ca pliciul sã se îndrepte cît mai repede
ºi spre felia unsã cu miere, pe care a
aterizat, ca o muscã, Iohannis!
Sfidarea sa depãºeºte orice limitã!
Plagiatul lui Koveºi, afacerea
dubioasã „Cuminþenia pãmîntului”,
cei 100 de euro donaþi „la miºto”
de Ambasada Rusiei, dosarul lui
Blaga, gafele lui Iohannis, decizia
Ministerului Mediului de a împuºca
sute de animale sãlbatice din specii
protejate, doar pentru cã hoþii au tãiat
ºi furat pãdurile ºi ele au rãmas pe
dinafarã (Iohannis cunoaºte firma
austriacã a exterminatorilor de
pãduri româneºti, ºtim ºi noi cum a
încercat sã protejeze exportatorii de
lemn românesc de la Schweighofer
Holzindustrie, acuzaþi de defriºãri
masive în România) toate au þinut
primele pagini ale ziarelor în ultima

vreme. Neobservat trece faptul cã
învãþãmîntul românesc a rãmas, pe
o perioadã incertã fãrã un profesor
de fizicã, care a fãcut averi ºi ºase
case doar „din meditaþii”.
S-au descotorosit americanii de
dalmaþienii Iohannis ºi Koveºi?
La curent cu toate, impertinenþa sa,
Hans Klem, nu mai conteneºte cu
laudele la adresa premierului Julien
Cioloº, semn cã americanii s-au
descotorosit de dalmaþienii Iohannis
ºi Koveºi, pînã mai ieri, în graþiile lor
–cînd Iohannis nu fãcuse potecã în
instanþã, nu se dovedise a fi aºa de
slab, cînd nu aflase încã de „isprãvile”
lui Koveºi ºi de legãturile cu mafioþii.
Imaginaþi-vã cît de grave sînt faptele
lor ºi cît de crunt este rãzboiul dintre
ºacalii puterii, dacã Ghiþã s-a dat
singur în gît! Sau poate, n-a fãcut-o
de capul lui. Avînd dovezile la
purtãtor, o fi primit ordin sã punã
umãrul la dãrîmarea lui Koveºi.
Asistãm de ceva timp la telenovela
„Ochii din umbrã”, cu penali anchetaþi
de DIICOT, care se întîlnesc în secret
la moºia lui Ghiþã, pe plajã, la mare, la
cinã, în restaurantele litoralului, ca sã
punã la cale „afaceri” numai de ei ºtiute,
folosesc avioane private în interes de
acoperire, deºi Koveºi neagã ºi sare
la gîtul lui Ghiþã, afirmînd cã se
atenteazã la imaginea DNA, deºi
nimeni n-a spus cã DNA face ºi drege,
ci cã Koveºi a plagiat ºi a mers pe
sens interzis. Noi sîntem dalmaþieni,
zic penalii ofensaþi, pete într-adevãr
avem, dar, vedeþi?, sîntem ”curaþi”.
„Cîmpul tactic SRI-PICCJ-DNA,
aflat la cules de vie în 2011"

Plagiatul tezei de doctorat este o
acuzaþie gravã pentru Koveºi, adusã
de Victor Ciutacu cu ajutorul softului
iThenticate. Aºteptãm ca
C.N.A.T.D.C.U. sã-ºi dea verdictul,
deºi Comisia de Învãþãmînt din Senat
ºi preºedintele Iohannis doresc
scoaterea din joc a C.N.A.T.D.C.U.,
astfel ca de plagiate sã se ocupe
universitãþile. Keoveºi alunecã puþin
cîte puþin de pe soclu ºi vrea sã
distragã atenþia de la acuzaþiile ce i
se aduc, îndreptîndu-le cãtre
imaginea DNA. Ceea ce se scrie ºi
se vorbeºte despre Koveºi a
descalificat-o ireparabil. Sã nu fi ºtiut
Keoveºi cã aia e podgoria lui Ghiþã?
Ziarul „Corupþia” scrie cã „Koveºi era
o bunã ºi apropiatã prietenã a mafiei
ASESOFT-RSC”. Potrivit sursei
amintite, Sebastian Ghiþã vine cu noi
dezvãluiri: „La podgorie se culegea
via, iar invitaþii au bãut must. Eu nu
o sã vin cu filmãri, dar dacã procurorii
vor cãuta dovezi despre buna relaþie
dintre mine ºi Koveºi vor gãsi. Am
fost în foarte multe locuri, nu trebuie
sã caut eu filmãri. În cursul anului
2012, am participat în mod direct la
redactarea în fals, fãrã respectarea
prevederilor legale, a Raportului
Tehnic de Expertizã întocmit de
Comisia Tehnicã a Consiliului
Naþional de Eticã în cazul tezei de
doctorat a Laurei Codruþa Koveºi.
Deþin date ºi dovezi care
demonstreazã cã aceastã comisie nu
s-a întîlnit niciodatã, iar redactarea
în fals a raportului s-a fãcut cu
implicarea unor înalþi demnitari ai
statului ºi cu ºtiinþa Laurei Codruþa
Koveºi”. „Corupþia” consemneazã cã
„Sebastian Ghiþã este cercetat penal
într-un dosar de înºelãciune ºi fals
în declaraþii într-o afacere cu produse
petroliere care ar fi prejudiciat statul
cu 20 de miliarde de lei vechi.
Dosarul –denumit „Tracia-Asesoft”
–se judecã încã din 2002, iar Ghiþã
a fost achitat în primã instanþã, în
2011. «Cîmpul tactic» SRI-PICCJDNA, aflat la cules de vie în 2011 a
decis sã îl susþinã pe Sebastian Ghiþã
ºi pe Sebastian Vlãdescu ºi la
Bruxelles ºi în România, via Laura
Codruþa Koveºi, Florian Coldea,
George Maior ºi alþii. Dupã un drum

anevoios prin instanþe ºi dupã o
rejudecare, dosarul bate pasul pe loc
dupã ce Ghiþã a rezolvat doctoratul lui
Koveºi ºi ulterior a fost ales
parlamentar. Pe 3 Martie 2016,
Sebastian Ghiþã scapã de dosarul
„Tracia-Asesoft”, dupã ce a fost
scapãt de Koveºi ºi de dosarul
Guccifer –Ecosistemul Microsoft”,
scrie „Corupþia”. „Deputatul Sebastian
Ghiþã a mãrturisit cã fostul ministru
Mihnea Costoiu s-a întîlnit la un hotel
din Cluj cu avocatul penalist
Gheorghiþã Mateuþ. Acolo s-ar fi pus
la cale mãsluirea raportului privind
plagiatul lui Koveºi”. „Acum 4 ani am
mers cu Costoiu la Cluj, Costoiu îl
ºtia, l-a contactat, eu am mers pânã
acolo, am aºteptat într-o parte în holul
hotelului sã termine discuþia despre
plagiat”, a declarat Sebastian Ghiþã.
Iatã „indiciile” de plagiat,
tovarãºe Iohannis!
Cu toate astea, Iohannis îi sare în
ajutor lui Koveºi, oare pe ce interese?
Gura tîrgului spune cã se acoperã unul
pe altul, deºi sîntem siguri cã plagiatul
nu va fi confirmat, pentru cã atîta le
trebuie ãlora, vor zbura cu toþii sau
vor avea dosar penal la comandã.
Astfel, Iohannis, cu falsul în acte
dovedit de instanþã, fraudã care i-a
adus sacul de bani, pe care i-a numit
„meditaþii”, va sta ºi el liniºtit.
Iohannis a minþit, a manipulat,
susþinînd cã nu existã niciun indiciu
cã Koveºi ar fi plagiat, deºi dovezile
existã ºi curg, sînt vizibile în spaþiu
public. Potrivit Grupului de
Investigaþii Politice, condus de
Mugur Ciuvicã, care a folosit în
cercetarea tezei de doctorat softul
iThenticate, deþinut ºi de CNATDCU,
Koveºi a plagiat, tovarãºe Iohannis!
„Capitolele 2, 3 ºi 4 sunt plagiate în
proporþie de 35%, iar capitolele 5 ºi
6 sunt plagiate în proporþie de 50%”.
Ce are de spus Iohannis despre
filmãrile de la mare, unde, la o masã,
apar, umãr la umãr, furculiþã lîngã
furculiþã, Alina Bica, Remus Truicã,
Elena Udrea ºi Daniel Dragomir, fost
angajat SRI, arestat în acest moment
pentru afacerea Black Cube? Nu-i aºa
ca Black Kube e o flaºnetã?
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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De ce se teme Kovesi de plecare?
Doar nu o fi o maicã Tereza
care þine Codul Penal în mânã?!
Codruþa e ºi ea om, e femeie. A fost
la grãdiniþã, la ºcoalã, liceu, la
facultate. Are ºi doctorat. A servit
masa în oraº, a fost la chefuri ºi s-a
întâlnit cu diverse persoane. Nu este
deloc purã ºi nici nu ar avea cum. Nu
se încadreazã la principiul „sã dea cu
piatra cel fãrã de greºealã”. E greu sã
gãseºti omul potrivit pentru a-l pune
sã facã justiþie. Cã de dreptate nu se
poate face o apreciere. Bãsescu este
tatãl ei spiritual pe alocuri. Dar în toate
legendele, fiul îºi depãºeºte tatãl sau
chiar îi face de petrecanie. Este
Bãsescu cel care a promovat-o în
lumea mare a Justiþiei sau doar i-a
fost servitã? Rãspunsul este tot la
Bãsescu. În ce laboratoare o fi fost
conceputã ºi Codruþa, nimeni nu ºtie.
Nu pare în vitro, dupã povestea cu
plagiatul. Pare o combinaþie de
servicii interne ºi externe, de fire þesute
în locuri în care nici mãcar cei mai
abili ºi informaþi politicieni nu au
acces. Vã daþi seama cât de greu îi
este unui poliþist sau vreunui procuror
sã se ocupe de cazul „Kovesi”,
indiferent de speþã?! Unii scriu
Kodruþa Kovesi, dar numele e
românesc ºi clar Codruþa ºi orice
aluzie prea directã nu stã în picioare.
Problema este nu cine încearcã sã
o compromitã pe Codruþa, ci dacã
ºefa poate fi compromisã. Aceasta
este întrebarea. Cãci am vãzut cã în
România pe funcþii publice apar
oameni ºantajabili sau manipulabili
de cãtre alþii, din spatele lor. Dupã
cum ne aducem aminte, Codruþa a

fost avansatã în posturi cheie încã
din fragedã pruncie; probabil
pentru a avea cât mai puþine pete ºi
pentru a fi cât mai puþin ºantajabilã.
Acum cu manipulatul sã zicem cã
stãm mai rãu. Cãci orice om într-o
funcþie cheie ºi cât mai înaltã are
senzaþia sã deasupra sa nu mai e
nimeni. Nici mãcar Dumnezeu.
Uneori poate cã este...
Problema e cã în prezent nu se
discutã mãcar cine ar fi putut sã o
manipuleze pe Kovesi. Ar fi trebuit sã
fie un om sau ceva foarte abil ºi bine
organizat. Sã zicem cã o sã aflãm
acest lucru din dosarul Black Cube.
Adicã oamenii cãutau informaþii fie
pentru a putea manipula sau sã zicem
pentru a ºantaja. Cam în acelaºi loc
se ajunge. Sau poate cã nici una nici
alta, ci doar pentru a scoate elementul
de pe scenã. Asta miroase a
operaþiune. Scandalul a apãrut. Este
public. Se vorbeºte din ce în ce mai
mult despre el. Kovesi chiar apãrea
pânã la un punct drept eroinã care
este vânatã de tot Globul pentru cã
nu se mai opreºte din lupta ei
anticorupþie. Aureola de care a
beneficiat Codruþa aproape cã
mirosea a produs preparat pentru a
face pasul cãtre politicã. Kovesi a
negat mereu treaba asta ºi chiar a
precizat la un moment dat cã nu vrea
ºefia statului. Adicã Maica Tereza cu
biciul dorea sã îºi continue cruciada.
Dar se pare cã nu este atât de Maicã.
A fãcut ºi ea ce fac toþi elevii cãrora li
se cer referate la ºcoalã. Ar fi copiat.
Adicã un lucru extrem de mãrunt, dar
fapta ºi chiar intenþia conteazã. Poate

cã se va dovedi cã nu a furat.
Problema este cã imaginea ºefei din
Justiþie a fost tãvãlitã serios ºi are
cucuveaua mov de tot. Spre grena.
Ce s-a dorit sã se facã e ceva de
genul: domnule e ºi ea mãruntã ca noi,
a furat ca noi, a aspirat ca noi, a vrut
putere ca noi. Nu vedeþi cã sângerezã
ºi ea ca noi? E drept ca ea sã ne judece
ºi sã ne trimitã în lumea celor de dupã
gratii? ªi sã se vadã ºi jocul dublu al
PSD în acest caz. Social-democraþii
joacã un fel de ºah pe sârmã, pentru
cã acum nici mãcar nu mai ºtiu cine o
sã îi trimitã dupã gratii pe ºefii lor. Unii
dintre ºefii PSD stau cu valiza pregãtitã
dupã uºã, pentru când va sosi duba.
Codruþa e mozolitã rãu de noroi ºi ar
avea varianta în care dã bãtãlia finalã
ºi îi leagã pe toþi sau se retrage pe un
post de expert la alþi taþi din
Washington, acolo de unde iau
luminã toþi licuricii mai mici de pe
planetã. Îi poate oferi o camerã ºi o
plapumã domnul ambasador Maior,
care i-a cãrat florile pânã la comisia de
susþinere a tezei celebre.
Adicã nu au fost totuºi în stare sã
gãseascã o fatã cãreia sã nu i se
ofileascã florile aºa devreme?
Codruþa a fost un vis frumos pentru
lupta anticorupþie, spaima
politicienilor, brandul de þarã al
României, un fel de frunzã de-a Elenei
Udrea, dar mov. Cam asta a fost visul
cuiva. O superfatã în Justiþie. ªtim cu

toþii cã în lumea realã oamenii nu
pot zbura. Nu existã supereroi. Vã
daþi seama ce filme are în cap
Codruþa, dacã ea ºi-a inventat
numele la email cucuveaua mov...
Dacã e real. Fiecare cu batmanii lui.
Cine îi smulge capa
supermagistratei? Problema este cã
deja unii analiºti au început cu fineþe
sã arunce în scenã teoria cã existã
viaþã ºi dupã Kovesi în ceea ce priveºte
luptã anticorupþie ºi o sã aparã poate
o fãtucã sau un flãcãu din noua
generaþie care sã þinã steagul sus ºi
care sã nu fi plagiat în viaþa lui. Cam
greu de grezut cã vor identifica vreun
element care sã nu se fie întinat de
patima plagiatului. Vorbeam data
trecutã de cine verificã Biblia de plagiat.
Ei bine se zice cã de pe la Egipteni sar fi inspirat scribii ºi alte culturi mult
mai vechi. Cam în toate existã dorinþa
de a avea un salvator, sã ne ia nouã
din spate toatã munca. Aºa ºi cu
Kovesi. Poate cã misiunea ei s-a
încheiat ºi acum chiar cã trebuie sã
începem ºi noi sã nu mai dãm ºi sã
luãm ºpagã, sã nu mai furãm sau sã
traficãm. S-a gândit cineva la treaba
asta? De ce se teme Kovesi de plecare?
Doar n-o sã plece acasã cu dosarele
fiecãruia? E ºi asta o variantã. O
garniturã de tren pentru doamna
procuror, vã rugãm! Gata, monºer, se
face! Sã vezi atunci putere, nenicule!
ªi politicã!
 ªtefan Bãeºiu
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Abonamentele de transport rutier pentru elevi, decontate integral
Abonamentele acordate
elevilor de cãtre operatorii de transport
rutier pentru distanþe de pânã la 50 de
kilometri vor fi decontate integral,
aceasta fiind una dintre mãsurile de
reducere a abandonului ºcolar, în
condiþiile în care principala cauzã
o reprezintã costurile aferente
participãrii la cursuri.
Decizia a fost luatã astãzi de
Guvern, printr-o Ordonanþã de
Urgenþã, având în vedere faptul cã
în anul ºcolar 2015-2016 peste
125.000 de elevi au fãcut naveta
zilnic folosind transportul rutier
pentru a ajunge la cursuri.
Potrivit actului normativ,
operatorii de transport rutier vor
avea obligaþia sã emitã abonamente
pentru transportul elevilor,
abonamente ce vor fi decontate
integral din bugetul de stat pentru
distanþe de pânã la 50 de kilometri.
Trebuie menþionat faptul cã,
începând cu anul 2013,
mecanismul de decontare a navetei
elevilor a fost plafonat ºi nu acoperã

integral tariful decât pentru o micã
parte din abonamentele emise de
transportatori. În multe cazuri,
diferenþa de preþ nedecontatã este
mare ºi constituie motiv de
abandon ºcolar, mai ales în zonele
slab dezvoltate, unde costurile cu
naveta sunt ridicate în raport cu
veniturile familiilor. Distanþa medie
la nivel naþional pe care trebuie sã
o parcurgã un elev care face naveta
este de 18 kilometri. Preþul mediu
al unui abonament lunar pentru
aceastã distanþã este de circa 150
lei. Din aceastã sumã, elevului i se
deconteazã în pezent 56 de lei, astfel
cã aproape 100 de lei trebuie
acoperiþi lunar din bugetul familiei.
În acelaºi timp, mãsura adoptatã
astãzi de Guvern a fost luatã având
în vedere cã România este a treia
þarã din Uniunea Europeanã în ceea
ce priveºte pãrãsirea timpurie a
ºcolii (19,1% din populaþia de 1824 de ani), ratã care a crescut de la
17,3% în 2013. De asemenea, s-a
avut în vedere ºi faptul cã unul din

cinci elevi din învãþãmântul
secundar superior face naveta
pentru a ajunge la ore, peste
jumãtate din populaþia cu vârsta
cuprinsã între 15-19 ani locuieºte
în mediul rural, liceele ºi ºcolile
profesionale sunt situate în general
în zona urbanã.
Decontarea integralã a costurilor
pentru naveta elevilor a fost, de
altfel, una dintre solicitãrile
adresate Guvernului de cãtre
asociaþiile reprezentative ale
elevilor, Organizaþia Salvaþi Copiii,
federaþiile sindicale reprezentative
din educaþie.
Un alt capitol inclus în
Ordonanþa de Urgenþã are în vedere
reglementarea tarifului maximal per
kilometru aferent abonamentului
elevilor. Mai exact, actul normativ
stabileºte cã tariful maximal per
kilometru aferent abonamentului de
transport rutier pentru elevi se
stabileºte ºi se actualizeazã prin
hotãrâre a Guvernului. De
asemenea, metodologia de calcul

a tarifului maximal se aprobã tot
prin Hotãrâre a Guvernului.
Contractele de transport în curs,
valabil încheiate, în baza cãrora
sunt practicate anumite tarife pentru
serviciile publice de transport a
elevilor, nu pot fi modificate pânã
la ajungerea la termen decât prin
acordul pãrþilor.
Reglementarea unui tarif maximal
se face în condiþiile în care tarifele
practicate de operatorii de transport
public variazã foarte mult pentru
aceeaºi distanþã, preþurile maxime
fiind de pânã la 13 ori mai mari decât
preþurile minime. De exemplu, în
prezent, pentru o distanþã de 10
kilometri, valoarea minimã a tarifului
de transport este de 29 de lei, cea
maximã de 228 de lei, iar valoarea
decontatã elevului este de 40 de lei.
Pentru un traseu de 30 de kilometri,
valoarea minimã a tarifului este de
43 de lei, cea maximã de 360 de
lei, iar suma decontatã elevului
este de 80 de lei.
BIROUL DE COMUNICARE al MENCª

Cum a pierdut Gabriela...

 urmare din pag. 7 Aceºtia i-au demonstrat doamnei Gabriela
Dobrotã cã sunt infinit mai experimentaþi decât credea. Mai ales Virgil Popescu
care, dupã ce Daniel Cîrjan pierduse bãtãlia pentru funcþia de primar al
Severinului, era direct interesat sã obþinã un post de viceprimar.
Dupã pierderea funcþiei de viceprimar al municipiului Drobeta Turnu
Severin, în calitatea sa de preºedinte al PMP Mehedinþi la acea datã, Gabriela
Dobrotã a reuºit sã piardã ºi celelalte patru funcþii de viceprimari negociate
în teritoriu. Nici mãcar nu a participat la ºedinþele de constituire din comunele
respective unde urmau sã fie aleºi viceprimarii. Pentru eºecul sãu personal
ºi al PMP Mehedinþi în obþinerea funcþiilor de viceprimari, Gabriela Dobrotã
nu ºi-a asumat, în calitate de lider al partidului, nicio responsabilitate
politicã. A rãmas în continuare în funcþia de preºedinte al PMP Mehedinþi
pânã la fuziunea cu UNPR Mehedinþi, când a fost înlocuitã cu Constantin
Gherghe, fostul preºedinte al UNPR Mehedinþi ºi primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin. De asemenea, ºi-a pãstrat ºi funcþia de consilier
local, implicarea sa în cele aproape patru luni scurse de la validarea
mandatului de ales local fiind foarte slabã atât din punct de vedere politic,
dar ºi la nivelul administraþiei publice locale.
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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Dumnezeu nu se va ruºina!

Am vãzut icoane scuipate în ºcoli...

(Mircea Cãrtãrescu)
Întrebaþi cum îºi imagineazã cã
aratã Dumnezeu, elevii unei ultime clase
de gimnaziu au rãspuns, aproape toþi:
„aºa... ca preotul satului”. Cutremurãtor,
nu? Preotul acela, cunoscându-ºi
nevredniciile, s-a simþit, poate, întristat.
Unii elevi detaliau: „mai bãtrân ca
orice timp ºi mai blând ca orice
anotimp”. Or fi copiat unul de la altul?
Ce mai conteazã... sigur a fost unul.
Sau poate Altul.
La înscrierea într-un liceu dintr-o
localitate oarecare, în aceastã toamnã,
cinci elevi au depus cerere cã nu vor sã
facã Religie pe motiv cã sunt...atei. Cum
s-or fi simþit preoþii lor, pãrinþii lor,
profesorii lor, fraþii lor? Directorul liceului
s-a frãmântat câteva zile ºi nopþi în zadar,
n-a gãsit rezolvarea, nu mai era în tot
oraºul un profesor care sã predea celor
cinci elevi ateismul ºtiinþific.
Cutremurãtor ºi bizar, sfinþitor ºi profan
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(pe alocuri), risipitor de sinceritate ºi
dragoste (în totalitate), ziditor de valori
literare prin suprapunerea planurilor,
romanul lui Mircea Cãrtãrescu,
Solenoid (Humanitas 2015), are ceva
din gustul unui ciorchine negru ºi alb,
dulce ºi acru în acelaºi timp. Poate fi
citit ca o Carte de memorii, poate fi
studiat ºi ca o filã din istoria didacticii
comuniste româneºti, dar trebuie retrãit
ca o mãrturie a unui timp ateu (pe care
lumea îl credea prea devreme apus
definitiv), ca pe o „priveliºte ce se moaie
în sânge ca un tifon ºi devine
insuportabilã” (p.75).
În capitolul 18 din Solenoid (pp. 235255) întâlneºti cea mai reuºitã, din toate
punctele de vedere, descriere a unei ore
de ateism ºtiinþific. Doamna Rãdulescu,
cea care preda Istorie, Constituþie ºi
Ateism, decerna în fiecare an premiul
„Cel mai bun ateist” constând într-un
aparat de radio cu tranzistori, în urma
parcurgerii unei probe practice, finale:

scuiparea de cãtre candidaþi a unei
icoane vechi. Maica Domnului din
icoanã privea copiii atei din clasa a VIII
a „cu ochii înþelepþi ºi suferinzi”, þinând
strâns la piept Pruncul Sfânt „disperatã
parcã sã nu-L piardã înainte de vremea
proorocitã”. Pruncul era dulce ºi te
aþintea cu ochi cãprui de om mare
„fãcând semnul binecuvântãrii cu
degetele aranjate, infinit de graþios,
în postura ritualã”... „icoana veche
ºi preacinstitã domina fiecare orã a
cercului de ateism”... „în concursul
pentru cel mai bun ateist conta cel
mai mult forþa plãmânilor, dar ºi
precizia. Fetiþele n-aveau nicio ºansã,
scuipatul le cãdea aproape imediat
pe bãrbie, unele nici nu ºtiau sã
scuipe, lichidul nu reuºea sã li se
desprindã de buze. Dar derbedeii
clasei, care-n pauze oricum se
scuipau unii pe alþii de se albeau,
deveniserã experþi... Participanþii mai
adunau puncte fãcând dovada cã,

de-a lungul anului, urinaserã pe
crucile cimitirului din apropiere, cã
agãþaserã pãrintelui de la biserica din
cartier, de spinare, un bileþel cu
cuvântul PROST, cã-ºi fãcuserã sã
plângã bunicile povestindu-le din
Biblia hazlie... Uneori, dintre toþi copiii
de la cerc, rãmâneau în concurs
numai doi, în tricouri ºi cu chiloþi
negri de sport, încurajaþi de galeria
colegilor lor: scuipã ochiul, haide
ochiul!, acum între sprâncene!,
degetul mare!, iar campionii,
repetenþi plini de vitalitate, se
conformau în aplauze ºi urale, încât,
la sfârºitul orei, biata femeie de serviciu
avea mult de lucru sã ºteargã icoana...”
Mulþumim, Mircea Cãrtãrescu!
Biserica îþi este recunoscãtoare!
Citind aceste rânduri ºi retrãind, ca
pe o pagina de Pateric, aceastã
Mãrturie, ateii din toate timpurile nu
se vor bucura, preoþii nu se vor mai
întrista, Dumnezeu nu se va ruºina!

localitãþii ºi „teleportînd” participanþii
ºi privitorii în anii Evului Mediu,
pentru a-i vedea luptîndu-se. Sã nui uitãm nici pe cei din „spatele
cortinei”, pe cei ce-au trudit pentru
respectarea tradiþiei ospeþiei
româneºti, precum neobosita
doamnã Elena Rotaru. Familia Rotaru
ºi-a oferit casa ºi curtea pentru a
asigura clipe de neuitatã bucurie în
natura ruralã a localitãþii ialomiþene.
Vom împiedica falsificarea istoriei!
Vom împiedica falsificarea
istoriei
Închiderea lucrãrilor Sesiunii
Comune de Comunicãri ºi Dezbateri
de la Maia i-a revenit micuþei Andreea
Anemona Lazãr, care a cîntat întru
cinstirea fraþilor veniþi de dincolo de
Prut, „Limba noastrã cea românã”.
Dacã la congresele partidelor - al cãror
numãr nu se mai cunoaºte prea bine
fiindcã rãsar ca ciupercile dupã ploaie
- politrucii se adunã pentru a mai
smulge un ciolan, o halcã, un minister
sau un locºor în cuibul trezorierilor
matusalemici, pentru a se cãþãra întrun fotoliu cît mai confortabil, unde sã
lîncezeascã pînã la urmãtoarea
vacanþã, în cazul sesiunilor de la Maia,
sau ART EMIS, intelectualii invitaþi vin

de la sute de kilometri pentru a clãdi,
nu pentru a demola. Se adunã pentru
a comunica, a se informa reciproc ºi a
împiedica uitarea Istoriei Românilor pe
care „reformatorii” menþionaþi de
profesorul Scurtu au radiat-o din
programa ºcolarã. Domnilor
guvernanþi, noi, o mînã de oameni de
ºtiinþã ºi culturã putem þine vie Istoria
ºi fãrã sprijinul vostru, al
Parlamentului sau al Preºedinþiei! Cu
greu, cu sacrificii, dar vom þine vie
flacãra românismului, o vom
reaprinde ori de cîte ori o veþi stinge ºi
o vom pãstra pentru generaþii! Vom
face baricadã în faþa ocupanþilor
vremelnici ai Þãrii, a migratorilor, a
trãdãtorilor de neam ºi a falsificatorilor
Istoriei Românilor. Îi aºteptãm pe toþi
românii sã ni se alãture! Misiunea
organizatorilor continuã ºi dupã
încheierea sesiunii de comunicãri. Se
vor aduna toate lucrãrile prezentate
pentru a fi redactat volumul urmãtor,
sub îngrijirea celor doi protagoniºti:
Jipa Rotaru ºi Ion Mãldãrescu.
Povestea de la Maia va continua prin
Comandorul Istoriei, Jipa Rotaru,
patriotul care ºtie sã lupte pentru
adevãr cu responsabilitatea omului
superior. ªi cea din oraºul Olteniei de

sub munte îºi va urma cursul firesc
în viitor, prin grija istoricului Ion
Mãldãrescu, descendent al unei obîrºii
de notabilã nobleþe istoricã - Cula
Mãldãreºti - urmaº al boierilor
Mãldãreºti: al lui Nan Paharnicul cãpitan din oastea lui Mihai Viteazul,
al lui Tudor Maldãr, al coloneluluiluptãtor în Rãzboiul de Independenþã
de la 1877, al lui Gheorghe
Mãldãrescu ºi al celor de dupã ei,
ctitori de lãcaºe bisericeºti ºi locuri de
preumblare culturalã publicã, dar ºi al
neobositului jurnalist Dumitru
Mãldãrescu, tatãl sãu - martor la
încruciºarea ºi derularea unor
importante contexte istorice. Ambele
evenimente se vor derula în ediþiile
viitoare cu aceleaºi disponibilitãþi în
afirmarea intenþiilor care le-au impus
ºi consacrat, iar participaþiunea
unor prestigioase personalitãþi ale
istoriei, ºtiinþei, forþelor militare, a
serviciilor de Intelligence ºi culturii
româneºti va reuºi sã conjuge la
timpul trecut ºi prezent adevãrul
istoric, comunicîndu-l, spre
învãþãturã ºi neuitare, iubitorilor
de comori naþionale.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale

Un ambasador la Maia, într-un cort militar! (2)

 urmare din numãrul trecut

Cîþiva „Mecena” ºi oameni cu
suflet nobil
Cu greu sau aproape imposibilã ar
fi fost realizarea manifestãrii dacã
generoºii conducãtori ai unor firme
nu ºi-ar fi adus contribuþia. Meritã
recunoºtinþã firmele: „Boromir”,
„Diana”, „SCAVIL” ºi „Rotarexim” din
Râmnicu Vâlcea, Cabinetul Notarial
„Elena Nicoarã” din Buzãu. De
asemenea, cei 11 membri ai asociaþiei
„Societas Milites Getae”, profilatã pe
stilul Historical European Martial Arts
(H.E.M.A.), care a oferit celor prezenþi
o surprizã, pe cît de insolitã, pe atît
de plãcutã. Rãzvan Marinescu, Alina
Marinescu, Andrei Chirleºan,
Augustin Pitica, Mihai Sessa,
Andreea Jugãnaru, Cristi Tudose,
Adrian Ionete, Andrei Oþetaru,
Laurenþiu Stiniguþã, Maria
Constantinescu - organizaþi ca o
companie de mercenari denumiþi
trabanþi (trupe de infanterie grea) din
care era formatã garda domneascã a
domnitorilor valahi, ce au luptat
contra Imperiului Otoman, între
domniile lui Vlad Dracul ºi Radu
ªerban - ºi-au fãcut apariþia marºînd
în rãpãitul tobelor, tulburînd liniºtea
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Proiect european derulat la Colegiul Tehnic de Transport Auto

“Efectele activitãþii umane asupra dezastrelor naturale”

La Colegiul Tehnic de Transport
Auto se deruleazã, din aceastã lunã
un proiect european, coordonat de
profesorul Laura Filimon.
Proiectul se va desfãºura pe o
perioadã de 3 ani (septembrie 2016
–august 2019) ºi este finanþat cu
sprijinul Uniunii Europene prin
Programul Erasmus+, bugetul
acestuia fiind de 28 380 euro.
Se adreseazã elevilor din urmãtoarele
instituþii partenere: LICEO ETTORE
MAJORANA (Italia) care este ºi
coordonator la nivel european,
Tallinna
Kesklinna
Vene
Gümnaasium (Estonia), Gaziantep
Ticaret Odasi Guzel Sanatlar Lisesi
(Turcia), Agrupamento de Escolas
Póvoa de Lanhoso (Portugalia), and
General Lyceum of Oreokastro
(Grecia), Lycée Polyvalent Boisjoly
Potier (Reunion, Franþa).
În cadrul acestui proiect vor fi realizate
patru mobilitãþi cu activitãþi deînvãþare
ºi formare ale elevilor ºi trei reuniuni
de pregãtireºi gestionare a proiectului.
Validarea competenþelor personale
ale elevilor care vor participa la
mobilitãþi se va realiza prin emiterea
certificatelor EUROPASS MOBILITY.
Prima reuniune de proiect va fi în
Estonia la sfârºitul lunii noiembrie,
iar în România partenerii se vor

întâlni anul viitor, în luna mai.
Prin tematica abordatã, proiectul
doreºte sã dezvolte o cale didacticã
interdisciplinarã inovatoare pentru a
creºte interesul elevilor pentru studiile
legate de ºtiinþã, pentru a îmbunãtãþi
nivelul de competenþe ºi abilitãþicheie, învãþarea limbilor strãine,
dezvoltarea competenþelor digitale,
spiritul antreprenorial, creativitatea ºi
de asemenea sã încurajeze
participarea tinerilor la viaþa
democraticã din Europa, prin
activitãþi de învãþare non-formalã.
Obiectivele proiectului sunt:
Cercetarea ºi analizarea din punct
de vedere teoretic ºi practic a
impactului dezastrelor naturale
asupra mediului, societãþii,
economiei locale ºi internaþionale;
Creºterea gradului de conºtientizare
a problemelor de mediu în
comunitãþile locale ºi oferirea de
modele pozitive în contextul
siguranþei ºi sustenabilitãþii;
Dezvoltarea personalitãþii ºi
competenþelor sociale ale tinerilor
pentru adoptarea unui comportament responsabil faþã de ei înºiºi
ºi faþã de semenii lor;
Cunoaºterea planurilor de siguranþã/
regulilor locale ºi europene ºi

comportamentelor
adecvate aferente;
Încurajarea participãrii
tinerilor la viaþa
democraticã a Europei, prin
activitãþi de învãþare nonformalã, care au ca scop
îmbunãtãþirea abilitãþilor ºi
competenþelor acestora.
Dezvoltarea holisticã a
perspectivelor elevilor de
învãþare pe tot parcursul
vieþii, prin construirea unei
game de aptitudini
transferabile cum ar fi
antreprenoriatul, abilitãþile de
comunicare, învãþarea în
colaborare ºi spiritul de echipã.
Elevii vor fi angajaþi în activitãþi de
învãþare interactivã (brainstorming,
prezentãri multimedia interactive),
învãþare afectivã (prin schimbul de
sentimente despre dezastre; exerciþii
empatice), învãþare bazatã pe cercetare
(studiu de caz, activitãþi de cercetare ºi
de analizã în echipã, utilizarea TIC,
utilizarea ºi crearea de aplicaþii, proiecte
de lucru), învãþarea experienþialã
(realizarea de filme, teatru, ansambluri
ºcolare pe teme de dezastru, excursii pe
teren împreunã cu serviciile de sprijin în
caz de dezastre; exerciþii de cartografiere
ºi de evaluare a vulnerabilitãþii în ºcoli

ºi în comunitãþi; revizuirea planurilor de
urgenþã ºi de evacuare; intervievarea
comunitãþii locale asupra pericolului/
memorii de dezastru).
De asemenea caracterul novativ al
proiectului este dat ºi prin combinarea
activitãþilor din Programul Erasmus+
cu eTwinning unde se vor regãsi toate
activitãþile/produsele/rezultatele
proiectului. (eTwinning este o
platformã de comunicare, colaborare,
demarare proiecte pentru personalul
didactic ce activeazã în ºcolile din þãrile
europene. Portalul eTwinning
(www.etwinning.net) este disponibil
în 28 de limbi ºi numãrã circa
400.000 de membri ºi peste 51.000
de proiecte din toatã Europa.)

În data de 20 octombrie 2016 AJOFM Mehedinþi va organiza
Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolvenþi
Una dintre mãsurile active
de combatere a ºomajului care a
fost, este ºi va fi mereu în atenþia
instituþiei noastre o constituie
organizarea periodicã a bursei
locurilor de muncã, mãsurã activã
destinatã corelãrii cererii ºi ofertei
de forþã de muncã.
ªi în acest an, pentru a oferi
posibilitatea tuturor absolvenþilor
instituþiilor de învãþãmânt (dar ºi
altor persoane aflate în cãutarea
unui loc de muncã), care îºi oferã
forþa de muncã, de a se întâlni în
mod direct, faþã în faþã, cu
angajatorii ºi de a purta discuþii
preliminare înaintea interviului
propriu-zis (concurs, probã de
lucru), având în vedere ºi mãsurile

de stimulare ce se pot acorda
agenþilor economici pentru
angajarea diferitelor categorii de
persoane, prevãzute de Legea nr.
76/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, AJOFM
Mehedinþi va organiza în data de
20 octombrie 2016, joi, începând
cu ora 10.00, la HOTEL
CONTINENTAL (PARC) din
Drobeta
Turnu
Severin,
bulevardul Carol I nr. 2, “BURSA
LOCURILOR DE MUNCÃ
PENTRU ABSOLVENÞI”, scopul
final urmãrit fiind acela ca un
numãr cât mai mare de persoane
sã poatã gãsi un loc de muncã
corespunzãtor pregãtirii lor
profesionale.

Pentru buna organizare ºi
desfãºurare a acestei acþiuni au
fost întocmite materiale
publicitare, invitaþii de participare,
chestionare pentru solicitanþii de
locuri de muncã ºi angajatori,
catalogul agenþilor economici
participanþi.
În vederea depistãrii unui numãr
cât mai mare de locuri de muncã,
care sã acopere o gamã cât mai
diversã de profesii ºi meserii din
diferite domenii de activitate, ºi care
sã fie oferite tuturor persoanelor
care vor participa la acest târg de
locuri de muncã, salariaþii AJOFM
Mehedinþi au demarat acþiunile de
contactare a agenþilor economici ºi
de invitare a acestora sã participe

la acest târg de locuri de muncã.
În acest sens, pentru atenuarea
fenomenului de ºomaj în judeþul
nostru, datorat restructurãrii
economice, agenþii economici care
au locuri de muncã vacante sunt
aºteptaþi sã participe la aceastã
acþiune, având astfel posibilitatea
întâlnirii directe cu solicitanþii de
locuri de muncã.
Informaþii suplimentare privind
modul de organizare ºi desfãºurare
a acestei noi ediþii a bursei locurilor
de muncã pot fi obþinute de la
sediul AJOFM Mehedinþi din
Drobeta Turnu Severin, bd. Carol
I nr. 3, etaj 2, camera 30.
Director executiv, Ioan Suru
Întocmit, Mihail Sorin Marinescu
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Zodia Berbec

Horoscop

Horoscop
Zodia Leu

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile
cu prietenii ºi susþinãtorii din segmentul
profesional. Cumva ar fi nevoie sã-þi remodelezi
unele concepþii ºi planuri de viaþã, pentru cã
acum sunt mulþi cei care, mai mult sau mai puþin
discret îþi reproºeazã rigiditate mentalã,
conservatorism nefondat sau ancorare în relaþii
ºi situaþii perimate. Priveºte atent la propria ta
viaþã ºi depune eforturi pentru a o îmbunãtãþi.
Energiile activeazã afecþiunile specifice
extremitãþilor, respectiv la cap ºi la picioare.

Relaþiile parteneriale necesitã atenþie ºi
eforturi palpabile pentru a pune la punct
discuþiile sau activitãþile comune restante. Sunt
ºanse sã fii obiectiv în orice tip de parteneriat ºi
de a rezolva lucrurile în favoarea ta. Totuºi, þine
cont de sugestiile celorlalþi, pentru cã sunt de
bun augur. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
chestiuni financiare, de genul cheltuieli comune
cu alþii, dezbateri pe tema moºtenirilor sau
partajelor personale ºi profesionale. Prudenþã,
toleranþã ºi rãbdare! Gândirea este umbritã,
astfel cã fereºte-te sã vorbeºti prea mult.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã în forþã cu multe
aspecte profesionale. În mod special se vor
evidenþia dialogurile cu ºefii ºi reuniunile
oficiale. Fii pregãtit cât poþi tu de bine, pentru
cã sunt ºanse sã oferi explicaþii vizavi de felul
în care îþi îndeplineºti sarcinile de lucru. Pe de
altã parte va apãrea tentaþia sã te sfãtuieºti cu
prietenii vizavi de planurile tale personale. Cel
mai bine ar fi sã vorbeºti numai cu propria ta
persoanã ºi sã eviþi discuþiile prea detaliate. Se
contureazã neplãceri legate de sãnãtatea
segmentelor capului.
Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)

Sunt zile interesante pentru relaþiile cu
strãinãtatea. Au succes demersurile privitoare
la o cãlãtorie îndepãrtatã, pentru studii sau
pentru a lucra în þãri strãine. Totuºi evitã ziua
de 14 octombrie pentru decizii ferme sau pentru
asumarea unor responsabilitãþi deosebite.
Segmentul profesional se va evidenþia în a doua
parte a sãptãmânii, mai ales relaþiile cu ºefii ºi
persoanele oficiale din diverse instituþii. Sunt
multe aspecte bizare în ceea ce priveºte
susþinerea ta profesionalã ºi imaginea publicã,
de aceea fii precaut.
Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce câºtiguri financare
dintr-o colaborare, de la ºi prin alþii sau pur ºi
simplu, fãcând ordine prin hârtii, descoperi o micã
avere uitatã într-un plic. Alcãtuieºte o listã de
prioritãþi ºi evitã cheltuielile nefondate. Primeazã
facturile, taxele ºi nevoile celor dragi. Mentalul este
agitat în zilele de 14 ºi 15 octombrie, astfel cã fii
prudent. Implicarea în activitãþi intelectuale sau
demersuri privitoare la cãlãtorii sau studii te
oboseºte mult. Acceptã sprijinul cuiva de încredere
pentru a duce lucrurile la bun sfârºit.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de lucru
la serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti o fire
extrem de muncitoare te vei pune rapid pe
treabã. Ar fi bine sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi
ºi sã nu te pierzi în amãnunte neimportante.
Existã riscul sã oboseºti ºi chiar sã aparã
neplãceri serioase pe segmentul sãnãtãþii. Ai
încredere cã vei rezolva totul la timp ºi foarte
bine. Apar chestiuni parteneriale, probabil
semnarea unui contract, rediscutarea unora
vechi sau plãnuirea unor activitãþi comune
cu alþii. Prudenþã!
Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna,
fie cã este vorba despre persoana iubitã, fie
despre copii. Sunt momente pasagere, astfel cã
nu este cazul sã te îngrijorezi. Cei dragi au
nevoie de sprijinul tãu moral în chestiunile lor
personale, vor mai multã atenþie ºi afecþiune din
partea ta ºi nu în ultimul rând îþi vor propune sã
te implici alãturi de ei în activitãþi recreative.
Posibile neplãceri financiare, pentru cã acum
îþi doreºti mai mult decât îþi permite bugetul. A
doua parte a sãptãmânii aduce în atenþie
probleme vechi de sãnãtate.
Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Ai succes în treburile gospodãreºti ºi în
dialogurile cu membrii familiei. Este rost de
reuniuni familiale, de vizitare a locurilor natale
sau de a sta la poveºti împreunã cu prietenii,
cunoºtinþele, vecinii din copilãrie. Evitã sã te
aluneci în emoþii mari ºi detaºeazã-te de trecut!
Priveºte viaþa ca pe o experienþã, ca pe un film,
pe parcursul cãruia poþi lua, din când în când,
premii fabuloase. Intervin chestiuni amoroase ºi
legate de copii. Prudenþã, rãbdare ºi încredere!

13 - 19.10. 2016

pag. 13

Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã o
mulþime de persoane apropiate, care au nevoie
de sprijinul tãu moral. Cu unii nu te-ai mai vãzut
demult ºi acum este momentul regãsirilor, al
poveºtilor spuse la un pahar de vorbã ºi al
destãinuirilor serioase. Ascultã-i pe ceilalþi, dar
vorbeºte puþin despre tine ºi slãbiciunile tale.
Existã ºi profitori în preajma ta, care abia
aºteaptã sã faci sau sã zici ceva care þi-ar dãuna
pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii aduce
energii favorabile desfãºurãrii treburilor
domestice.
Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Cheltuieli majore la începutul sãptãmânii, dar
îþi cresc veniturile într-un anumit fel. Poate fi
vorba despre primirea salariului, a unui bonus
substanþial sau primeºti favoruri ºi cadouri
deosebite. Fii prudent, deoarece existã riscul sã
pierzi bani, bunuri sau sã aparã nereguli în
documentele financiare. În a doua parte a
sãptãmânii se întrezãresc cãlãtorii pe distanþe
scurte, activitãþi intelectuale ºi dialoguri ample
cu persoanele din anturajul apropiat. Vorbã
multã sãrãcia omului, deci ar fi bine sã-þi dozezi
vorbele ºi gesturile.
Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Ai multã energie, chef de a te implica în mai
multe acþiuni simultane, dar mai ales de a te
implica în treburile altora. De aceea unii s-ar
putea supãra cã intervii neinvitat în viaþa lor.
Ocupã-te numai de tine ºi lasã-i în pace pe
ceilalþi! Oferã-þi sprijinul numai la cerere
expresã. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
situaþia financiarã în care te afli. Sunt posibile
cheltuieli majore, creºterea veniturilor din
activitatea prestatã la un serviciu, dar ºi cadouri
interesante. Evitã cheltuielile nefondate!
Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã ai ceva
mai multã grijã de sãnãtatea ta. Implicã-te numai
în activitãþi uºoare ºi la nevoie cere sprijinul cuiva
de încredere pentru a duce la bun sfârºit ceea
ce nu suportã amânare. Chiar dacã unele
afecþiuni par cã se accentueazã, ai încredere în
tine ºi îngrijeºte-te cum ºtii ºi simþi tu mai bine.
Evitã sã te tot laºi pe mâna altora pentru
îmbunãtãþirea stãrii tale generale. Este rost de
câºtiguri financiare din activitatea profesionalã
desfãºuratã la un loc de muncã. Dar, hibele sunt
Autor: AstroCafe.ro
multe ºi mãrunte.
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Orice lege care ameninþã bãncile
are ca efect deprecierea leului
Zilele acestea am asistat la
repetarea scenariului din lunile
februarie –aprilie, atunci când
bãncile comerciale, cãrora li s-au
alãturat voci din BNR, trâmbiþau cã
votarea ºi aplicarea Legii “Dãrii în
platã” va avea ca efect destabilizarea
sistemului financiar.
Noua marotã a bãncilor, care nu mai
sunt locale cu excepþia câtorva, este
legea conversiei creditelor în franci
elveþieni. Este o situaþie cu care s-au
confruntat ºi zlotul sau forintul atunci
când au fost votate legi asemãnãtoare
de cãtre Parlamentele suverane.
Iar vina este datã pe Brexit sau
pe ieºirile de pe titlurile de stat
româneºti, investitorii fiind
“speriaþi” de îndrãzneala de a se
ameninþa monopolul bãncilor.
Ieºiri de capital care au loc
exact când agenþia de rating
Standard&Poor’s a reconfirmat
ratingul aferent datoriei
guvernamentale a României pe
termen lung ºi scurt, în valutã ºi
în monedã localã, la BBB-/A-3,
cu perspectivã stabilã.
Aceste miºcãri au produs
creºterea cursului euro de la 4,4627
lei, la începutul perioadei, la 4,5175
lei, în 10 octombrie, care reprezintã
maximul ultimelor trei luni.
La sfârºitul intervalului, cursul
a scãzut la 4,4890 lei. Aceasta dupã
ce comisiile de specialitate ale
Camerei Deputaþilor, au votat
proiectul de lege privind convertirea
în lei a creditelor în franci elveþieni
la un curs istoric.
La aprecierea leului au contribuit
cele douã amendamente aduse
proiectului de lege, care precizeazã
cã persoanele care au credite în
franci elveþieni au un grad de

îndatorare de peste 50% din venitul
net, respectiv valoarea creditului
contractat sã nu depãºeascã
250.000 de franci elveþieni.
La finalul intervalului, piaþa s-a
deschis direct pe depreciere pentru
euro, la maximul de 4,4950 lei.
Evoluþia cursului a permis ºi
marcarea de profituri, cotaþiile
coborând pânã la 4,4860 lei.
Cursul dolarului american a
crescut de la 3,9750 lei, la începutul
perioadei, la 4,0436 lei, maxim al
ultimelor douã luni, iar la finalul ei
a fost stabilit la 4,0407 lei, într-o
ºedinþã în care cotaþiile au fluctuat
între 4,034 ºi 4,054 lei.
Media monedei elveþiene, care
a fluctuat pe pieþele internaþionale
între 1,091 ºi 1,098 franci/euro, a
crescut în 10 octombrie la
maximul ultimelor douã luni de
4,1265 lei, pentru a încheia
intervalul la 4,0975 lei.
Perechea euro/dolar a scãzut de
la 1,1239, la începutul intervalului,
la 1,1071 dolari, la finalul acestuia.
Scãderea are mai multe cauze.
În prim plan se aflã lira sterlinã, care
este afectatã de perspectivã unui
“Brexit dur”, ceea ce a adus
deprecierea ei, pe pieþele asiatice, la
1,1841 dolari, nou minim al
ultimilor 31 de ani, respectiv la
94,15 penny/euro, minim care nu a
mai fost atins din martie 2009.
Pe de altã parte, dolarul este
sprijinit de perspectiva majorãrii
dobânzilor din SUA, dupã ce Charles
Evans, ºeful filialei Fed din Chicago, a
declarat cã o astfel de mãsurã nu ar
reprezenta o “surprizã”.
Analiza cuprinde perioada 5 –11
octombrie 2016.
 Radu Georgescu

ANUNÞ PIERDERE
PIERDUT CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
SERIA B, NR. 1528528 ªI CERTIFICATELE
CONSTATATOARE SPECIFICE SOCIETÃÞII
CCTV-SOFT & SYSTEMS SRL ÎNREGISTRATÃ ÎN
REGISTRUL COMERÞULUI MEHEDINÞI CU
NUMÃR DE ORDINE J25/541/2008, AVÂND
CUI 24246569.
SE DECLARÃ NULE.
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Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare
U.A.T. CORCOVA titular al proiectului CONSTRUIRE TEREN SPORT
TIP A, VESTIARE (OASPEÞI, GAZDE, ARBITRI) TRIBUNE SPECTATORI,
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat
în intravilanul comunei Corcova, judeþul Mehedinþi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8,00 –16,00, vineri între orele 8,00 –12,00
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.
PRIMAR, DURAC ADAM
TRIBUNALUL MEHEDINÞI

ANUNÞ DE PARTICIPARE LICITAÞIE
Tribunalul Mehedinþi anunþã organizarea în data de
02.11.2016 ora 10.00 a unei licitaþii publice privind închirierea
urmãtoarelor spaþii cu destinaþia:
·punct amplasare automate bãuturi calde/reci/sandviciuri în
suprafaþã de 3 mp. parter în sediul Judecãtoriei Baia de Aramã,
Str. Nicu Pereanu nr. 8.
·punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte
în suprafaþã de 2 mp parter în sediul Judecãtoriei Baia de Aramã, Str.
Nicu Pereanu nr. 8.
·punct amplasare automate bãuturi calde/reci/sandviciuri în
suprafaþã de 2 mp. în sediul Judecãtoriei Orºova, B-dul 1
Decembrie 1918 nr. 16 C.
·punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte
în suprafaþã de 8 mp. în sediul Judecãtoriei Orºova, B-dul 1 Decembrie
1918 nr. 16 C.
·punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte în
suprafaþã de 2 mp. parter în sediul Judecãtoriei Vînju Mare, Str. Viilor nr. 9.

Criteriile de calificare ºi/sau selecþie a candidaþilor
sunt prevãzute în Documentaþia de atribuire, Secþiunea I, “Fiºa
de date a achiziþiei”.

Criteriul de atribuire este “Preþul chiriei cel mai mare /mp”.

Data limitã pentru depunerea ofertelor este 01.11.2016 ora 16.00 la
sediul Tribunalului Mehedinþi, Str. B-dul Carol I, nr. 14, etaj 1, camera 29.
Documentaþia de atribuire ºi caietul de sarcini se ridicã de la
departamentul economico-financiar din cadrul Tribunalului
Mehedinþi, Str. B-dul Carol I, nr.14, etaj 1, camera 29. Persoana de
contact: Ciurel Simona, telefon 0252 208207.
PREªEDINTE COMISIE LICITAÞIE, JUD. TUDOR EUGENIA

ANUNÞ
Primãria comunei Corcova organizeazã concurs pentru ocuparea
a patru posturi contractuale de execuþie –agent pazã în cadrul Serviciului
Public de Pazã Comunalã Corcova la data de 11.11.2016.
Date de contact: telefon 0252 383464 sau secretariatul UAT Corcova.
PRIMAR, Ing. ADAM DURAC
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ACS Drobeta a
schimbat din nou liderul
Dupã un început ezitant de
campionat, debutanta ACS Drobeta a
demonstrat în ultimele douã jocuri cã

trecea cu 1-0 de Viitorul
ªimian ºi schimba
liderul,
echipa

Liga a IV-a - Etapa a V-a
CS Strehaia - ACS Drobeta
0-2 (0-0)
Viitorul ªimian - AS Corcova
2-0 (1-0)
Recolta Dãnceu - Dunãrea Pristol
2-2 (1-0)
Viitorul Cujmir - Dierna Orºova
2-1 (1-0)
Clasament
1. ªimian
5 4 0 1 13-3 12
2. Drobeta
5 3 1 1 8-3
10
3. Strehaia
5 3 1 1 8-3
10
2. Dãnceu
5 1 3 1 9-8
6
5. Orºova
5 2 0 3 8-10 6
6. Cujmir
5 1 1 3 2-7
4
7. Corcova
5 1 1 3 2-8
4
8. Pristol
5 0 3 2 3-12 3
Liga a V-a - Etapa a VI-a
Dunãrea Hinova - Inter Crãguieºti
3-0 (0-0)
AS Ghiciulescu Hinova - Real Vânju Mare 0-6 (0-1)
Voinþa Vrata - Inter Salcia
3-3 (2-2)
Viitorul Floreºti - Unirea Gârla Mare
7-3 (2-1)
Voinþa Opriºor - AS Obârºia de Câmp
2-1 (2-0)
AS Corlãþel - ªtiinþa Broºteni
5-2 (5-0)
Clasament
1. Vânju Mare
6 6 0 0 27-3 18
2. D. Hinova
6 6 0 0 20-1 18
3. Salcia
6 4 1 1 21-13 13
4. Vrata
6 4 1 1 21-13 13
5. Crãguieºti
6 4 0 2 23-10 12
6. Corlãþel
6 2 0 4 17-15 6
7. Gârla Mare
6 2 0 4 16-18 6
8. Opriºor
6 2 0 4 15-22 6
9. Floreºti
6 2 0 4 13-22 6
10. G. Hinova
6 2 0 4
9-25 6
11. Obârºia de Câmp 6 1 0 5
9-29 3
12. Broºteni
6 0 0 6
9-30 0

poate emite pretenþii la promovarea în
Liga a III-a. Dacã runda precedentã

severineanã a
învins cu 2-0 CS
Strehaia, în etapa a
V-a. Dupã 0-0 la
pauzã, oaspeþii au
marcat prin Andrei
Enea (’60) ºi antrenorul - jucãtor Relu
Þurai (’82), goluri
care au adus prima
înfrângere pentru
Strehaia. Învinsã,
echipa preluatã de
Mircea Danciu a
pierdut primul loc,
în detrimentul
Viitorului ªimian,
care revine astfel în
fruntea Ligii a IV-a
Mehedinþi. Vechiul
ºi actualul lider a
dispus cu 2-0 de
AS Corcova, prin
reuºitele lui Rãzvan
Istodor (‘8) ºi
M ã d ã l i n
Mãtãsãreanu (‘89).
Dupã aceastã
rundã, ªimianul
are avans de 2 puncte faþã de Drobeta
ºi Strehaia. La 6 puncte s-a depãrtat de

Trei medalii balcanice
pentru severinence
România a cucerit 10 medalii la Campionatul Balcanic de lupte
feminine pentru juniori, desfãºurat la Craiova, iar trei dintre distincþii, toate
de bronz, au fost aduse de sportivele legitimate la CSM Drobeta. Astfel,
Denisa Breazu (48 kg), Mihaela Bãrbulescu (55 kg) ºi Larisa Niþu (72 kg)
au urcat pe ultima treaptã a podiumului de premiere.
“Surpriza a venit din partea Denisei Breazu, care a prins podiumul, deºi e
nãscutã în anul 1999, la fel ca Niþu de altfel. Mã aºteptam mai mult de la Mihaela
Bãrbulescu, care are 18 ani, dar pot sã spun cã sunt mulþumit cu cele trei
medalii. Suntem singurul club din România care a avut trei sportive pe podium.
Per total, delegaþia þãrii noastre a obþinut o medalie de aur, 3 de argint ºi 6 de
bronz. Turcia a avut cele mai multe campioane balcanice”, a spus antrenorul
severinean Marin Dobrescu. CSM Drobeta a mai avut-o în concurs pe Roxana
Dinicã, clasatã pe locul al V-lea în limitele categoriei 67 kg.
 M. O.

primul loc Recola Dãnceu, care n-a
obþinut decât o remizã, pe propriul teren,
cu Dunãrea Pristol, scor 2-2.
Deºi au condus cu 2-0, prin “dubla”
lui Cristian Boboescu (’34, ‘63),
gazdele s-au vãzut egalate pe final,
când Rãzvan Bonþoi a înscris de 2 ori,

în decurs de doar 3 minute (’83 ºi ’86).
Etapa a V-a a adus prima victorie, dar
ºi primele goluri, pentru Viitorul
Cujmir, care a trecut cu 2-1 de Dierna
Orºova, prin reuºitele lui Ionuþ Cecã
(’11) ºi Marian Cebuc (’50), respectiv
Ionel Nicola (’60).
 M. O.

Fetele lui Ispas, puse la
punct de Banat Girls

În etapa a III-a a Ligii
a II-a (al treilea eºalon
fotbalistic), la fotbal feminin,
ACS Atletic Drobeta a fost
învinsã cu 2-0 de Banat Girls
Reºiþa. Pe Stadionul Termo,
Denisa Burdan (’25) ºi Oana
Gheorghe (’90) au administrat
al doilea eºec consecutiv
pentru echipa antrenatã de
Daniel Ispas, care runda
precedentã era învinsã, tot cu
2-0, la Râmnicu Sãrat.
Meciul cu Reºiþa a fost primul
pe propriul teren pentru
severinence, care, în runda Loredana Sîrbu ºi Bianca Iacovici (’80
inauguralã, se impuseserã cu 3-2 la Adelia Cherciu). Excepându-le pe
Usturoi ºi Urhuþ, toate componentele
Venus Maramureº.
“Am întâlnit Reºiþa, cea mai bunã echipei severinene sunt
echipã din Liga a II-a. Am fi putut sã junioare, având între 14 ºi 18 ani!
obþinem un punct, am avut ºansa Etapa viitoare, Atletic Drobeta va
egalãrii, dar, în ultimul minut, juca, în deplasare, cu ACS
adversarele au marcat golul de 2-0”, Independenþa II Baia Mare.
 M. O.
a spus antrenorul
Etapa a III-a
Ispas. Acesta a mizat
0-2
pe: Lavinia Sporea - Atletic Drobeta - Banat Girls Reºiþa
Venus
Maramureº
Independenþa
II
Baia
Mare
0-0
Paula Usturoi, Dara
Piros Arad - Vulpiþele Galbene Roman
1-1
Bãrzuicã, Anastasia
FC Oneºti - Atletic Râmnicu Sãrat
0-0
Vlad-Popescu,
Clasament Liga a II-a
Cerasela Bãluþã (‘60
1.
Banat
Girls
Reºiþa
2 2 0 0 8-0
6
Bianca Pîrvãnescu),
2. Vulpiþele Roman 3 1 2 0 9-5
5
Gabriela Belciug (’63
3. Atletic Rm.Sãrat 3 1 2 0 5-3
5
Alexia Piciorgros), 4. Piros Arad
2 1 1 0 6-3
4
Roxana Gogîlea, 5. Indep.II Baia Mare 3 1 1 1 4-6 4
Lavinia Erceanu(’39 6. Atletic Drobeta
3 1 0 2 3-6
3
Maria Urhuþ), 7. FC Oneºti
3 0 1 2 2-7
1
Sidonia Giuverdea, 8. Venus Maramureº 3 0 1 2 2-9 1
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Sucã, listacii di la PSD, oportuniºtii di la PMP
ºi Festivalu Berii di la Vînju Mare

Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, zisei la un
moment dat cã nu mai aduc vorba de
politichie, cã nu prea sã meritã, da nu
te lasã vremurile, cã ºtiþi cum e, viaþa
asta a noastrã depinde oarecum de unii
dintre ei. ªi unii îºi mai fac treaba, da
mulþi ºi-o fac puþin spre deloc. Pã da,
cã una vorbesc ºi alta fac. Ete, la
pesedei sã schimbã ºi schimbarea, cã
nu ºtiu cum sã face, da nea Vali
Popescu di la Orºova vru sã sã punã
pe listele partidului, taman pe locu
doi la deputaþi. Adicã nici nu fu greu,
veni pi la nea Aladin, sã dusã ºi pi la
alþii, rezolvã repede, nu fu greu. Pã
da, cã pentru unii e simplu, se rezolvã
repede, pentru ãia de stau la coadã e
mai greu, da ei s-au obiºnuit, cã-i
sare rându de fiecare datã.
Nea Doru Dumitrescu sã retrasã, cãºi dete seama cã ºanse nu prea sunt,
alþii nu aveau loc, aºa cã se dete la o
parte, din motive personale, sanchi. Pã
decât sã te cerþi, mai bine te retragi ºi
mai stai deoparte. Cum fãcu ºi tanti
Manuela. ªi te uiþi cum sã bat alþii pe
ciolan. Cam ce zicea Sucã despre
candidaþii PSD la parlamentare iote cã
se cam adeveri. Unii furã excluºi de
pe listele propuse de organizaþia
judeþeanã, alþii îºi deterã demisia, iar
alþii ajunsãrã pe locuri neeligibile
pentru ca în final sã avem parte de
foºtii mai absenþi parlamentari de
Mehedinþi, pe care nu-i pomenim sã
nu le facem campanie gratuitã.
Mã fraþilor, conselerii di la PMP sãrirã
în sus, când auzirã cã Primãria trebe sã
dea fro 7 miliarde pe lunã, sã închirieze
neºte cazane de pi la RAAN, mai bine zis
di la lichidator, di la ALDE Borza, se ºtie,

la care o sã sã mai adauge neºte multe
alte cheltuieli, de s-ar putea sã coste
încãlzirea iarna asta, cât n-a costat
vreodatã Severinul. Acuma, iniþiativa pare
a fi una de îngrijorare, da când te gândeºti
matale cã preºedinte la PMP e nea
Gherghe, adicã fostu primar, adicã nenea
care trebuia sã rezolve problema cãldurii
oraºului pãnã acuma, mai cã nu-þi prea
vine sã le zâmbeºti. Face el nea Gherghe
ce face ºi tot cu gândul la primãrie ºi la
severinenii lui pe care, de data asta, ar
vrea sã îi lase fãrã cãldurã în sezonul rece,
cã de la apa caldã ºi-au luat gândul.
Numai aºa se explicã neparticiparea
consilierilor PMP din subordinea sa la
ºedinþa de îndatã a Consiliului Local
pentru legalizarea prin vot a unei situaþii
premergãtoare finalizãrii acþiunilor de
aducere a cãldurii în oraº.Nu numai cã
nu au participat la ºedinþã da au mai
trimis ºi un consilier ca sã depunã o
hârtie, un fel de justificare a absenþei
cu timitere la prevederile dintr-o lege
care a fost abrogatã. Ce mai! Îi e tare
ciudã lu nea Gherghe cã nu mai e la
primãrie ºi face tot ce poate sã punã
beþe în roatele pe care le-a învârtit
dupã bunul plac 8 ani de zile.
Mã nepoate, sã trezi ºi nea
Sibinescu, sã trezi cã sã apropie

campania electoralã ºi cã Severinu ar
cam avea nevoie de gaze, ca sã sã
încãlzeascã severinenii. Mã fraþilor,
cum sã face cã ãºtia sar toþi când oraºu
e pe marginea gropii, cum îi apucã grija
taman în preajma alegerilor?!
Aia e, mã fraþilor, avusãrãm ºi
Festivalul Viei ºi Vinului la Vânju Mare,
ediþia a 28 –
a, da mare minune: nu s-a
vãzut bob de strugure ºi nici picãturã de
vin pe tarabe. E adevãrat a plouat din
plin, da asta nu justificã explicaþia datã
de primarul Ruginã, principalul
organizator, cum cã nu s-ar fi înþeles
la preþ cu viticultorii din zonã. Hai cã
asta-i bunã nea primarule, ai dat o
explicaþie ca la ºcoalã ca sã pãcãleºti
copiii! Bine cã a fost bere din plin care
a þinut loc de struguri ºi vin ºi de aia
Sucã îþi propune ca la anu sã organizezi
un festival de bere, sau ce o mai fi...
Mã fraþilor dacã tot vorbirãm de alegeri,
Sucã aflã de la surse bine informate cã
unii care au candidat la Primãria
Severinului, ºi n-au primit cine ºtie ce
numãr de voturi, se avântarã pe listele
aceloraºi partide pentru parlamentarele
care bat la uºã. Sperã sã ia mai multe
voturi de la mehedinþenii pe care nu-i
cunosc, decât de la severinenii pe care
nu-i mai salutã cã nu i-au votat.

Chiar dacã este în plinã desfãºurare
concursul pentru ocuparea funcþiilor de
directori de ºcoli, Sucã nu poate sã nu
le spunã ºi cititorilor sãi niºte gesturi
ale unor candidaþi: unul ºi-a depus
dosarul în mai multe locuri de parcã ar
vrea sã fie director peste 10 ºcoli; altul,
uns cu toate alifiile cã e în funcþie de
mulþi ani de zile, a strecurat o greºealã
în dosar, anume ca sã verifice vigilenþa
comisiei de validare a candidaturii, ºi
uite aºa a rãmas pe dinafarã. Sau poate
n-o fi vrut sã mai fie director, în speranþa
cã va ajunge în Parlament.
Ce mai! Nea Mîþu, fostu prefect ºi
actual ºef peste sãnãtatea
mehedinþeanã, tace ºi le face. Adicã
ameninþã conducerea SJU cã nu mai
deconteazã serviciile de sãnãtate dacã
nu fac cãldurã în spital, acuzându-i cã
nu sunt în stare sã rezolve problema
având conducta de gaze în curtea
spitalului. Pãi nu-i aºa nea Mîþule,
conducta de gaz e la vreo 2 km de spital,
spre marginea oraºului, aºa cã nu-i chiar
la îndemânã cum zici matale. Dupã ce
cã nu-s fonduri, nici timp nu mai e. Da
las, cã bãnuie Sucã de ce ai sãrit la
gâtul conducãtorilor di la spital.
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!
 nea Mãrin

