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Cu ocazia Zilei Naþionale a
României la sediul UNPR Mehedinþi
a avut loc o conferinþã de presã
susþinuntã de preºedintele desemnat
al formaþiunii, dl. avocat Ionuþ Ciolca.
   Acesta a urat La multi ani tuturor
românilor ºi a þinut sã precizeze cã
UNPR a fost ºi rãmâne un partid
unit ºi de sine stãtãtor, în ciuda
deselor turbulenþe de pe scena
politicã actualã, arãtând cã:
   În urma Conferinþei Naþionale
Extraordinare a Uniunii Naþionale
pentru Progresul României –
desfãºuratã în ziua de 1 noiembrie
2016, în condiþii statutare, a hotãrât
cu votul unanim a celor 428 de
delegaþi, prezenþi, REVOCAREA
HOTÃRÂRII CONFERINÞEI
NAÞIONALE EXTRAODINARE din
20 iulie 2016, prin care s-a decis
fuziunea prin absorþie a Uniunii
Naþionale pentru Progresul
României de cãtre Partidul Miºcarea
Popularã, astfel, în acest moment,
Uniunea Naþionalã pentru Progresul
României existã ca partid de sine
stãtãtor înscris în Registrul
partidelor politice din România.

În perioada aceasta cum
deschizi televizorul cum dai  - e
imposibil sã scapi – de o dezbatere,
de un „studio” televuistic pe platoul
cãruia se confruntã unii cu alþii, într-
o larmã teribilã, din care, la final, nu
poþi rãmâne cu mai nimic clar. Nici
nu e de fapt o confruntare de idei ºi
concepþii, ci una de orgolii ºi aspiraþii,
de umori ºi interese de partid.
   Ca impresie generalã însã una
singurã se desprinde detaºat, ºi
anume aceea cã tema majorã a acestei
campanii electorale a fost de fapt cine

Mãºti noi pentru o comedie veche
va fi premier, va fi Cioloº sau altul, ºi
dacã nu Cioloº atunci cine? ªi de ce
Cioloº ºi de ce nu Cioloº, ºi tot aºa.
Tema subsecventã a fost ce fel de
guvern vom avea, cine-l va constitui,
ºi ce planuri oculte are preºedintele.
Te poþi întreba pe bunã dreptate de
ce mai vorbim despre alegeri
parlamentare, când este evident cã în
fond avem de a face cu alegeri…
guvernamentale?
   Miza acestor alegeri ar fi trebuit sã
fie alta, privitoare la funcþionalitatea
legislativului, la modernizarea
mecanismelor parlamentare, la
aerisirea ºi buna aºezare a cadrelor
normative, la statutul alesului ºi
relaþia acestuia cu cei ce l-au votat
sã-i reprezinte. Adicã strict alegeri
parlamentare, care vizeazã condiþia
parlamentarului ºi abia apoi sã se
discute despre cum se face guvernul,
ºi cine-l pãstoreºte.
   Ratãm din nou ocazia unei mai
bune lãmuriri asupra a ceea ce poate

ºi nu poate sã facã un deputat sau un
senator, ºi de aici o groazã de frustrãri
ºi de neînþelegeri asupra condiþiei
parlamentarului pe care ºi aºa nu-l
privim cu ochi buni, ci ca pe un fel
de trântor, de somnolac care apare
din patru în patru ani, timp în care
stã pe banii noºtri prin Bucureºti. Ori
lucrurile nu stau chiar aºa, dar cine
sã asculte ºi cine sã explice?
   Prima scenã a fost acaparatã, ca de
fiecare datã, de o gãlãgie fãrã noimã,
de pripealã, demagogie ºi atacuri. Un
nou prilej de urã naþionalã, o nouã
ocazie de ceartã. De aici senzaþia de
circ ce ne-o lasã orice campanie
electoralã. E o fatalitatea parcã, din
care nu mai reuºim sã ieºim.
   Mi-a plãcut ce a postat zilele
acestea pe facebook jurnalista Laura
Chiriac, cred cã sintetizeazã foarte
bine  realitatea acestor momente:
„Campania aceasta seamãnã cu un
carnaval trist, din care reþinem doar
mãºtile. De fapt, nici mãºti nu sunt.

Mai degrabã niºte spoieli faciale pe
care actorii le purtau obligatoriu în
Comedia dell Arte. La noi, granzii
politicii nu mai pot ieºi deloc,
categoria semi-granzi nu mai poate
ieºi fãrã mãºti, pe mulþi dintre cei noi
nu-i prea ajutã faþa, deci masca le e
indispensabilã... Urmãrind piesa, îþi
vine sã-i concediezi ºi pe regizor ºi
pe bietul sufleor. Dacã ne gândim ºi
la puhoiul de promisiuni deºarte, la
pãruiala dintre PNL ºi USR pentru
acelaºi bãrbat politic, la faptul cã cel
mai promovat personaj al
campaniei, dl Cioloº, are din ce
în  ce  mai puþ ine ºanse sã
devinã prim ministru... În fine,
dacã ne trece prin minte cã
despre adevãratul  foarte
probabil prim ministru (Vasile
Dâncu) se vorbeºte puþin spre
deloc. . .  atunci  ar t rebui sã
concediem ºi textierii...”.
   Asta e ce avem, mãºti. Mãºti noi,
pentru o comedie destul de veche.

UNPR considerã compromisã fuziunea cu PMP
   Toþi membrii Uniunii Naþionale
pentru Progresul României, indiferent
de funcþia deþinutã, înscriºi pe listele
electorale pentru alegerile
parlamentare, ca urmare a înscrierii
în Partidul Miºcarea Popularã, sunt
consideraþi plecaþi din partid.
   În acest context, potrivit statutului,
Biroul Politic Permanent Naþional a
împuternicit noi preºedinþi ºi a
reconfirmat toþi foºtii preºedinþi ai
organizaþiilor judeþene, care sunt
încã membri ai partidului, urmând
ca aceºtia sã preia conducerea
efectivã în teritoriu, urmând sã preia,
pe bazã de proces-verbal, sediul,
patrimoniul, contabilitatea ºi
ºtampila partidului.
   Deputatul Valeriu Steriu, nu mai
reprezintã conducerea UNPR –
nemaifiind membru al partidului,
acesta alegând sã candideze ca ºi
parlamentar pe listele PMP, în acest
context pierzându-ºi, de drept,
calitatea de membru UNPR.
Atât Biroul Politic Permanent Naþional
cât ºi Conducerile Organizaþiilor
Judeþene îºi exprimã convingerea cã,
în procesul de la Curtea de Apel

Bucureºti, Completul de
judecatã va þine cont de
manifestarea lipsei de
voinþã a Uniunii Naþionale
pentru Progresul
României de concretizare
a fuziunii cu Partidul
Miºcarea Popularã,
consfiinþitã de Hotãrârea
expresã a forului suprem
de conducere al
partidului, Conferinþa
Naþionalã Extraordinarã.
   În concluzie, transmitem tuturor
membrilor progresiºti cã fuziunea cu
Partidul Miºcarea Popularã este
compromisã definitiv, dupã Hotãrârea
Conferinþei Naþionale Extraordinare,
lucru confirmat prin destructurarea

majoritãþii organizaþiilor teritoriale
ale PMP ºi ridicãm un apel pentru
reunirea întregilor structuri ale Uniunii
Naþionale pentru Progresul României.

Preºedinte UNPR MH
av. Ionuþ Ciolca



publicitateOBIECTIV mehedinþean 08 - 14.12. 2016 pag. 3

V
O

T
A

T
I E

C
H

IP
A

 P
S

D
 M

E
H

E
D

IN
Þ

I L
A

 A
L

A
G

E
R

IL
E

 P
A

R
L

A
M

E
N

T
A

R
E

!



actualitateOBIECTIV mehedinþean 08 - 14.12. 2016pag. 4

Consiliul Local al
municipiului Orºova a fost convocat
în ºedinþã de îndatã, de cãtre primarul
Marius Stoica, pe data de 5 decembrie
2016, pentru a aproba o rectificare
bugetarã impusã de alocarea de cãtre
Ministerul de Finanþe a unor sume
defalcate din impozitul pe venit ºi TVA,
necesare pentru plata personalului din
învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþã
socialã. Numai cã s-a încercat, fãrã
succes, ºi partajarea unei sume de
peste 6,5 miliarde de lei vechi cãtre
un proiect mort din faºã, pentru a fi,
ulterior, cel mai probabil, folositã
la alte necesitãþi.

Primarul Orºovei a încercat
finanþarea unei proceduri de
achiziþie, cu mai puþin de o lunã
înaintea sfârºitului de an! Consilierii
locali ai municipiului Orºova au fost
chemaþi, pe data de 5 decembrie
2016, la o ºedinþã de îndatã, unde
pe ordinea de zi era un singur
proiect: Rectificarea bugetului local
pe anul 2016, atât pe partea de
venituri, cât ºi pe partea de cheltuieli,
la partea de venituri de 19.787.050

lei la 21.472.800 lei, iar pe partea
de cheltuieli de la 29.417.050 lei la
31.102.800 lei. Mai exact, la fel ca
toate administraþiile locale din
judeþul Mehedinþi, Orºova primise
din sume alocate din cote defalcate
din impozitul pe venit suma de
218.000 de lei, din sume defalcate
din TVA pentru cheltuieli
descentralizate la nivelul comunelor,
oraºelor ºi municipiilor, suma de
1.006.750 lei ºi din sume din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale
suma de 431.000 de lei. La aceste
sume se mai adãugau 30.000 de lei
ca venituri proprii ale municipalitãþii,
obþinute din prestãri servicii ºi
vânzarea unor bunuri. În total,
bugetul local al Orºovei trebuia
rectificat prin adãugarea sumei totale
de 1.685.750 de lei.

Bani pentru profesori ºi
asistenþi sociali

Importanþa majorã a ºedinþei de
îndatã era generatã în principal de
necesitatea alocãrii de sume pentru
plata cadrelor didactice ºi asistenþilor
sociali, dupã cum urmeazã: 677.500
de lei – pentru învãþãmânt, 44.000
de lei – pentru sãnãtate ºi 329.000
de lei – pentru asigurãri ºi asistenþã
socialã. Consilierii prezenþi la ºedinþa
de îndatã au votat în unanimitate
pentru aceastã alocare bugetarã ce
permitea plata salariilor restante cãtre
categoriile respective de personal
bugetar, mai ales cã se apropie
sãrbãtorile de iarnã.

Cum sã pituli 657.000 de lei
Din toatã aceastã sumã ce trebuia

introdusã în bugetul local, prin
rectificare, mai rãmânea dupã

asigurarea salariilor personalului
amintit mai sus, o sumã de 657.000
de lei (6,57 miliarde lei vechi), bani
pe care iniþiatorul proiectului,
primarul Marius Stoica, s-a gândit sã
îi trimitã spre un capitol bugetar cu
un nume generos, atât de generos,
încât în spatele lui se pot ascunde
multe: „locuinþe, servicii ºi dezvoltare
– cheltuieli de capital”. Dacã analizãm
expunerea de motive ce însoþeºte
proiectul de hotãrâre pentru
rectificarea bugetarã, descoperim
faptul cã se încerca alocarea unei
sume uriaºe de bani cãtre demararea
procedurilor de achiziþie publicã
pentru un proiect megalomanic, greu
de realizat ºi folosit, de ani de zile, ca
paravan pentru diverse cheltuieli. ªi
spunem paravan, deoarece mereu
cãtre acest proiect s-au dus niºte bani
care ulterior au fost mutaþi, pentru
asigurarea cheltuielilor legate de
serviciile publice. Concret, în
expunerea de motive se spune cã
pentru obiectivul de investiþii
„Agrement la Golful Orºovei”, proiect
ce se târãºte de multã vreme prin
sertarele administraþiei locale, „este
necesarã suplimentarea cu suma de
657.000 lei, în vederea demarãrii
procedurilor legale de achiziþie”. Asta
în condiþiile în care mai sunt trei
sãptãmâni pânã la finalul anului ºi nu
se mai pot face proceduri de achiziþie
într-un timp atât de scurt.
Banii au fost mutaþi în fondul de

rezervã, iar primarul ºi
viceprimarul au fugit trântind uºa

Consilierii PNL ºi PND au fost pe
fazã ºi au introdus pe ordinea de zi
un amendament prin care suma de
657.000 de lei a fost mutatã în fondul
de rezervã, de unde va putea fi
folositã, la nevoie, pentru proiecte de
strictã urgenþã ºi necesitate. Pentru
introducerea pe ordinea de zi a
amendamentului ºi pentru aprobarea
proiectului astfel amendat au votat 8
consilieri, inclusiv cei de la PSD ºi
de la ALDE, asta în timp ce primarul
Stoica ºi viceprimarul Truºcã, total
nemulþumiþi au fugit din salã, trântind
uºile ºi zbierând de mama focului.

Lecþie de rectificare bugetarã la Orºova:
Cum sã ascunzi 6 miliarde!

 Romeo Crîºmaru

Abonamentele
elevilor navetiºti se

deconteazã integral,
începând din 23

noiembrie, potrivit
noii legislaþii

 
Decontarea integralã a

abonamentelor emise de operatorii
de transport rutier pentru elevii care
nu pot fi ºcolarizaþi în localitatea de
domiciliu se aplicã începând cu 23
noiembrie 2016, data publicãrii în
Monitorul Oficial ºi implicit a intrãrii
în vigoare a noilor prevederi
legislative. Astfel, sumele/kilometru
percepute în transportul rutier ºcolar
trebuie sã se încadreze în valorile
prevãzute în Hotãrârea Guvernului
863/15.11.2016 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul ºi stabilirea
tarifului maxim/kilometru aferent
abonamentului de transport prevãzut
la alin. (3) al art. 84 din Legea
Educaþiei Naþionale nr. 1/2011.
   În acest sens, tarifele maxime pentru
abonamentele acordate elevilor pot varia
de la 10 lei (fãrã TVA) pentru distanþa
minimã de 3 kilometri la 174 de lei (fãrã
TVA) pentru distanþa maximã de 50 de
kilometri. Abonamentul se emite ºi
deconteazã pe distanþa dintre localitatea
de domiciliu a elevului ºi localitatea în
care se aflã unitatea de învãþãmânt.
   Decontarea abonamentelor pentru
elevii care nu pot fi ºcolarizaþi în
localitatea de domiciliu se face pe baza
urmãtorului calendar: între 1 ºi 4 ale
lunii curente, elevii depun abona-
mentele emise pentru luna precedentã,
între 5 ºi 8 ale lunii curente,
conducãtorul unitãþii de învãþãmânt
transmite datele la inspectoratul ºcolar
judeþean, iar între 9 ºi 10 ale lunii
curente, inspectoratul ºcolar judeþean
transmite datele cãtre Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice.
Ulterior, Ministerul Educaþiei vireazã
fondurile necesare efectuãrii plãþilor.
   Unitãþile de învãþãmânt deconteazã
doar abonamente lunare, nu bilete emise
zilnic în contul unui abonament.
Decontarea abonamentelor se face
numai pentru perioada cursurilor.
Abonamentele nu se deconteazã
pentru perioada vacanþelor.

 Continuare în pag. 11
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Dacã e sã ne luãm dupã
sondajele, nu-i aºa, finale, date
publicitãþii în ultimele zile de vreo
trei- patru institute de sondare a
opiniei publice, s-ar pãrea cã PSD
ºi aliaþii sãi vor defila fluierând a
succes facil în alegerile de la 11
decembrie. O fi bine? N-o fi bine?
Pãrerea mea sincerã este cã, deja,
cineva (nu ºtiu cine!!) a început sã
solfegieze pe clapetele clavirului cu
diversiuni ºi cacealmale. Aºa cam
ca la prezidenþialele din 2014,
2009, 2004, 2000... O fi bine, mãi
nea binomule, o fi bine? Oricum,
constat cã tot mai mulþi români au
ajuns la concluzia cã votul lor nu
mai conteazã. Eu o spun (desigur,
în deºert!) de aproape douãzeci de
ani. Degeaba, vorba lui Tudor
Gheorghe. Merge banda, merge
înainte. Ei, cum care bandã?!
   * Deja face o oarece vâlvã aºa-
zisul „plan beta” al lui Klaus
Iohannis. Hai, nu mã-nnebuni!
Dulapule, lasã-te de vechiturile
uitate prin rafturile tale mai
ascunse! Nu de altceva, dar colcãie
de molii, iar anumiþi fluturi s-ar
putea sã-ºi gãseascã adãpost prin
creieraºul dumitale. Deja, ceea ce

Clavirul cu diversiuni ºi cacealmale
a fãcut acest cetãþean din Ziua
Naþionalã a întrecut orice normã de
bun- simþ elementar ºi de respect
faþã de români. Bomboana pe
coliva acestei manifestari publice
a fost prezenþa la tribuna oficialã a
cetãþeanului de tristã amintire
Bãsescu Traian, persoanã cu
numeroase probleme penale, adicã
dintre acelea pe care a decis sã nu
le agreeze prin preajmã-i Dulapul
Sãsesc. Pãi ce facem, mãi dragã
maistre, cu principialitatea
trâmbiþatã de dumneata, în atâtea
ºi atâtea ocazii? Dar nu trebuie sã
ne facem mari probleme din acest
punct de vedere: între cei doi,
Bãsescu ºi Iohannis, în ciuda unor
aparenþe, nu a existat niciodatã un
rãzboi real. Nici mãcar vreo banalã
gâlceavã de doi poli ºi-un
apartament. Vorbeam de planul
beta? Pãi mi se pare, dupã cum
merg lucrurile, cã Bãsescu este
chiar pionul în jurul cãruia se þese
acest plan, chipurile misterios. În
aceastã situaþie, toatã retorica
iohannistã privind schimbarea,
înlocuirea, bla, bla, bla, clasei
politice, se dovedeºte a fi fost o
biatã gargarã ieftinã, o apã de ploaie

îmbâcsitã de
reziduuri.

* Revenind la
campania electoralã,
în Mehedinþi ea nu a
avut în general,
aspecte contondente,
axându-se mai ales

pe problema termoficãrii. Dar nu în
sensul constructiv al termenului,
greutatea situaþiei cãzând aproape
exclusiv – asta e! – pe umerii primarului
Marius Screciu, ci în sensul alcãtuirii
ad-hoc a unei colecþii practic nesfârºite
de pãreri, opinii, sfaturi etc.. De care, de
ce sã n-o spunem, nu are nimeni mare
nevoie, datã fiind superficialitatea celor
mai multe dintre ele. O altã observaþie
este legatã de modul de a face
campanie al PSD. Candidaþii ºi
reprezentanþii acestui partid, deºi ºi-
au anunþat disponibilitatea de a veni
la dezbateri electorale televizate, se
poate spune cã, la aceste dezbateri,
ei au strãucit prin... absenþã.
Pesediºtii au excelat, în schimb, în
ceea ce se cheamã munca de la om
la om, ei cutreierând cu tenacitate
cartierele, pieþele, cãtunele, târgurile,
stând de vorbã cu oamenii într-un
registru accesibil acestora ºi
marcând, astfel, în opinia noastrã,
numeroase puncte (bile) albe. ªi
celelalte partide au recurs la astfel
de practici, dar fãrã prea mare
eficienþã. Alte formaþiuni -  mai mici,
mai lipsite de pondere, de audienþã,
au mizat pe forþa, mã rog, coagulantã,
a Internetului, a reþelelor de aºa-zisã
socializare, fãcând, cu nu ºtiu câtã
eficienþã, o campanie electoralã de
cabinet, de birou. În sfârºit, aceste
aspecte legate de eficienþã
intereseazã direct ºi exclusiv partidele
angajate în lupta electoralã. Ce va ieºi
din acest duel inegal ca forþe ºi
mijloace vom putea vedea, mãcar

ULTIMA RÃTÃCIRE de Pr. Sever Negrescu
Mai sunt câteva zile pânã la Alegeri. Ca preot de 30 de ani, fãrã a mã implica în politicã,

nu o voi face vreodatã, trag un semnal de alarmã. Se ridicã unele voci în numele creºtinilor (?!)
solicitând pace ºi liniºte (?!), care promit o nouã bisericã în Eºelniþa (sunt convins cã ºi în alte
locuri), o creºã, un cabinet medical, o cantinã... Se considerã lideri locali de opinie ºi de
partide politice, drepþi ºi cinstiþi. Mint. Ei cer pace ºi liniºte (sic!, parafrazându-l pe Sfântul Ioan
Gurã de Aur putem spune cã atunci când ai pace cu oamenii, eºti în rãzboi cu Dumnezeu), dar
aduc vrajbã ºi venin. Miroase a prozelitism sectar ºi a sinucidere spiritualã; cei care se leapãdã
de credinþa în care s-au nãscut sunt niºte sinucigaºi. Intrã ca lupii în turma de oi.
   Au tãiat nucii regali din centrul Eºelniþei pentru a ridica un nou Turn Babel. Aici sunt 2869
ortodocºi (au o Bisericã), 109 catolici (au o Bisericã), 36 penticostali (au o Casã de rugãciuni),
12 adventiºti, 2 baptiºti, 1 iehovist ºi 1 ateu. Bãnuiesc, sincer sper, cã nu ortodocºii sau catolicii
îºi vor duce copiii la cabinetul medical ºi creºa penticostalilor. Dacã 36 de penticostali vor avea
douã biserici, pentru cei 2869 de ortodocºi, câte ar trebui? Cine socoteºte?! Iuda purta punga
de arginþi. Astãzi, alþii au arginþii. De creanga unui nuc, Iuda ºi-a legat ultima rãtãcire.

aproximativ, duminicã seara.
   * Astãzi, chiar în ziua apariþiei
sãptãmânalului nostru, comisia
constituitã la nivelul CNATDCU (sau
cum i-o zice)  ar urma sã dea un
verdict în ceea ce priveºte dosarul
de plagiat al tezei de doctorat a
duduii Laura Codruþa Kovesi. Nu
ºtim dacã vom avea parte, chiar azi,
de un verdict. Ne amintim cã au fost
întâmpinate dificultãþi reale în
alcãtuirea comisiei de experþi, mulþi
dintre cei invitaþi refuzând chiar sã
se uite pe respectiva tezã. De ce le-
o fi fost fricã (mã rog, sfialã!)
reputaþilor specialiºti în drept  e greu
de presupus. Noi am avea niºte
bãnuieli, dar ele, cel puþin
deocamdatã, nu acoperã
convingãtor câmpul faptelor.
Oricum, trebuie sã recunoaºteþi, cã
e cel puþin o ciudãþenie ca, în cazul
plagiatului lui Victor Ponta, sã se
gãseascã sute de... specialiºti,
capabili, nu-i aºa, sã dea pe loc un
verdict, iar în cel al lui Kovesi sã nu
poatã fi adunaþi  nici mãcar trei...
juraþi în stare sã citeascã, sã
rãsfoiascã lucrarea. Asta, în
condiþiile în care, cu ajutorul celor
mai moderne tehnici în domeniu, au
fost produse dovezi indubitabile.
Dovezi pe care oricine le poate
analiza pe internet, fãcând, practic,
inutil efortul comisiei. Dar, cine ºtie,
poate cã aceastã comisie are
drept... misie sã infirme plagiatul
existent în teza de doctorat a lui
Kovesi?! Atunci, bine...
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Gelu Viºan poate furniza
surpriza la parlamentare

   Dintre candidaþii PMP Mehedinþi,
Gelu Viºan este singurul care poate
furniza o surprizã la aceste alegeri
parlamentare. Gelu Viºan este primul
pe lista de candidaþi a PMP Mehedinþi
pentru Camera Deputaþilor. Politician
de forþã, Gelu Viºan ºi-a fãcut o
campanie foarte bunã, reuºind sã se
facã destul de cunoscut în judeþ.
Candidatul PMP Mehedinþi s-a
dovedit un politician redutabil, cu
multã experienþã, care ºtie foarte bine
sã comunice cu oamenii ºi sã
transmitã un mesaj electoral
convingãtor. Deºi nu este din judeþ,
Gelu Viºan are ambiþii mari pentru
judeþul Mehedinþi, propunând un
program ambiþios ºi realist. Printre
proiectele pe care Gelu Viºan vrea sã
le implementeze la nivelul judeþului
se numãrã: sprijin pentru atragerea
de fonduri europene pentru cetãþeni
prin iniþierea unui program judeþean
de consultanþã, implicarea în
sprijinirea învãþãmântului ºi sãnãtãþii,
reidustrializarea, înfiinþarea unor
depozite de colectare ºi prelucrare a

Cu cine ar putea vota
mehedinþenii duminicã?

Scrutinul parlamentar de duminicã din judeþul Mehedinþi este unul extrem
de important. Partidele politice locale au fãcut tot ce au putut în aceastã

campanie pentru a convinge electoratul din judeþ sã le acorde votul de
încredere. Raportat la situaþia politicã din judeþ, bãtãlia electoralã se va da

între principalele forþe politice, PSD ºi PNL Mehedinþi. PSD Mehedinþi va fi
în mod sigur câºtigãtorul scrutinului parlamentar din judeþ, urmat de PNL

Mehedinþi. Pe lângã aceste partide, bãtãlia se dã ºi între PMP ºi ALDE
Mehedinþi pentru încã un post de parlamentar.

legumelor, fructelor ºi fructelor de
pãdure, sprijin pentru înfiinþarea unor
microîntreprinderi de procesare a
produselor agricole, implementarea
unui Proiect Integrat de turism.

Liberalii mehedinþeni sperã la un
rezultat mai bun decât la locale

    Pentru PNL Mehedinþi alegerile
locale din vara acestui an au fost un
adevãrat dezastru electoral.
Formaþiunea condusã de Virgil
Popescu sperã într-o revenire la
alegerile de duminicã, propunându-
ºi un procent foarte bun. Candidaþii
pentru Camera Deputaþilor ai PNL
Mehedinþi sunt Virgil Popescu ºi
Constantin Sãceanu. Virgil
Popescu, preºedintele PNL
Mehedinþi, s-a implicat cu suficientã
responsabilitate atât în problematica
agentului termic în Drobeta Turnu
Severin, dar ºi în campania
electoralã, reuºind sã imprime
partidului pe care îl conduce un suflu
nou. Pe de altã parte este cât se poate
de limpede cã PNL Mehedinþi a
crescut la nivelul imaginii politice
prin implicarea din ultimele lui a

preºedintelui Virgil Popescu, fapt
care a condus, inevitabil, ºi la
consolidarea sa în judeþ. La Senat
primul pe lista PNL Mehedinþi este
Marius Bãlu, senator în exerciþiu.
Marius Bãlu nu s-a remarcat
printr-o implicare considerabilã
în aceastã campanie.

PSD Mehedinþi, câºtigãtor detaºat

   PSD Mehedinþi este, de departe,
cel mai puternic partid politic al
judeþului. Dupã alegerile locale din
vara acestui an, PSD Mehedinþi ºi-
a consolidat ºi mai mult forþa în
judeþ. Din acest punct de vedere,
PSD Mehedinþi va câºtiga detaºat
scrutinul parlamentar din judeþ. La
Senat, primul pe lista PSD
Mehedinþi este Liviu Mazilu, un
politician local cu multã experienþã
politicã ºi administrativã. Liviu
Mazilu s-a implicat mult în ultimii
ani în consolidarea PSD Mehedinþi
în judeþ, motiv pentru care meritã

din plin sã obþinã funcþia de senator.
Pentru Camera Deputaþilor
propunerile PSD Mehedinþi sunt doi
politicieni tineri, care nu au mai fost
parlamentari: Constantin Truºcã ºi
Vlad Bontea. Constantin Truºcã este
primarul comunei ªimian, un edil
care a schimbat complet aceastã
comunã în primul sãu mandat de
primar. Constantin Truºcã este un
politician care a acumulat
suficientã experienþã
administativã ºi s-a dovedit un
primar extrem de eficient.
   PSD Mehedinþi mizeazã la aceste
alegeri ºi pe forþa organizaþiilor
teritoriale de partid din judeþ, având
cei mai mulþi primari, 55 din 66 în
tot judeþul. Cu un astfel de numãr
de aleºi locali, dar mai ales cu un
partid foarte bine organizat, PSD
Mehedinþ i va câºt iga într-o
manierã categoricã scrutinul
parlamentar de duminicã.

Inspectoratul ªcolar al
Judeþului Mehedinþi, în colaborare
cu ªcoala Postlicealã Sanitarã
Drobeta Turnu Severin, a organizat
Cercul Metodic al Directorilor de
ºcoli din judeþ pentru Semestrul I
al anului ºcolar 2016-2017.

 Mircea Popescu

 Biroul de presã

ªcoala Postlicealã Sanitarã Drobeta Turnu Severin a
organizat Cercul Metodic al Directorilor de ºcoli

   Temele abordate în cadrul
evenimentului s-au concentrat pe
subiecte de actualitate precum:
ÎNVÃÞÃMÂNTUL PROFESIONAL ªI
ÎNVÃÞÃMÂNTUL PROFESIONAL
DUAL- MODALITATE DE DEZ-
VOLTARE A CARIEREI PROFE-

SIONALE ªI A INSERÞIEI PE
PIAÞA MUNCII.
   Din partea IªJ Mehedinþi  au
participat: inspector ºcolar general
Mirela Pintea Enea, inspector
ºcolar general adjunct Cristian
Harcau, inspector ºcolar general

adjunct Daniela Trancotã,
inspector ºcolar pentru
Management Instituþional Elixia
Bãicusi; director adjunct C.R.F.P.A.
Mehedinti - Ani Saceanu, iar din
partea ªcolii Postliceale Sanitare-
director prof. Delia Alecsandru.
   La acest eveniment, la care au
participat un numar de 35 de
directori de ºcoli din judeþ, s-a
pus în discuþie ºi Metodologia de
organizare  s i  funcþ ionare  a
Învãþãmântului Profesional de tip
Dual ºi modul de implementare a
acestui t ip de învãþãmânt la
nivelul judeþului Mehedinþi, ca
soluþie viabilã pentru reducerea
ratei ºomajului în rândul tinerilor,
cu impact  pozi t iv  asupra
economiei locale.
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Dragi români, poftiþi în
vagoane! Atenþie, urmeazã staþia 11
Decembrie cu peronul pe partea
deºteptãrii! Treziþi-vã la timp ºi
vedeþi cã sînt partide bãtrîne, bune
sau senile, ºi partide în faºã cu
potenþial extrem de nocivitate, ai
cãror reprezentanþi ar trebui sã-ºi
depunã candidaturile în mod direct
la Rahova, Jilava sau Poarta Albã.
Vã amintiþi cu siguranþã descrierea
lui Balzac: „Parvenitul se tîrãºte de-
a buºilea în faþa celor ce-i pot fi de
folos ºi este obraznic cu cei de care
nu mai are nevoie. Aidoma paiaþei
dintr-un balet, pare marchiz dacã-l
priveºti din spate, dar este bãdãran
dacã-l priveºti din faþã”. Priviþi din
faþã, la fel sînt Iohannis, Cioloº ºi
„Guvernul meu” ºi, în mod special,
ºarlatanii-balerini care aºteaptã
votul. Înainte de alegeri, ca semn de
rãmas bun ºi cadou de sãrbãtori, „ãi
vechi” ne-au cadorisit facturi la plata
întreþinerii cu executare silitã, ãi noi
au promis creºteri de salarii ºi
pensii, o viaþã mai bunã, au promis
cã vor înmulþi ºcolile, autostrãzile ºi
spitalele, cã le vor utila pe cele
existente la standarde europene, cã
va curge lapte ºi miere în România.
ªi dacã în timpul mandatului nu vor
face, ca de obicei nimic, de vinã vor
fi mereu Ceauºescu, Dej, fanarioþii,
turcii, hunii, tãtarii, Decebal,
Burebista ºi din nou, ruºii.

Vrem salarii ºi pensii
ca în Uniune

Cu votul nostru sau fãrã, dupã
alegeri, sacul sãrãciei va fi la fel de
greu ºi vom avea tot douã Românii:
România celor peste 80% de sãraci
ºi exploataþi, care trãiesc pe caietul
de datorii, ºi cealaltã Românie care
va fi Romafia Puterii, Justiþiei,
clanurilor interlope din sînul Puterii,

Setilã, Ochilã ºi niºte gradaþi, din ãºtia, low cost
evazioniºtilor, cu sau fãrã dosare
penale (încã!), ºtiuþi sau încã
acoperiþi de cucuveaua mov ºi de
servicii. Credeþi cã noii aleºi
reprezintã o ºansã pentru poporul
român sau o altã mînã întinsã mafiei
internaþionale? Mi-e teamã cã nici
ei n-au habar cã în istorie, de sute
de ori, Vestul ne-a trãdat cu orice
prilej, iar din 1990 încoace am
acceptat sã fim containerul lor de
gunoaie, taraba lor de desfacere a
mãrfurilor eurizate la înalt grad ºi
modificate genetic, gazda mollurilor,
farmaciilor, bãncilor, cãmãtarilor,
escrocilor, dezaxaþilor-sexual,
furnizorilor de corupþie ºi droguri,
traficanþilor de organe ºi carne vie
dupã modelul cosmopolit
occidental. Dacã noii pretendenþi la
fotoliile împãrãteºti, noii (eventual)
viitori aleºi sînt iubitori ai valorilor
europene, sã demonstreze cã
apreciazã aceste valori prin iniþierea
unui proiect de lege prin care
românii sã aibã aceleaºi salarii ºi
pensii ca în restul Europei. Ce-ar fi
sã îndrepte ei diferenþa de salarizare
dintre România ºi statele civilizate
ale Europei? Cum, Doamne fereºte,
sã se gîndeascã la aºa ceva, cînd ei,
care se milogesc de votul nostru, nu
mai pot de bine!

Miza o constituie
salariile uriaºe

   A fost ºi este o campanie violentã
de promisiuni, dezbateri pe la
colþuri, prin crîºme ºi televiziuni, o
campanie ruºinoasã, murdarã,
obscenã chiar, de abuzuri ºi laicuri
pe reþele virtuale, o campanie
penibilã (aici o înscriem cu brio pe
Gorghiu) de pervertire ºi manipulare
a realitãþii (Julien Cioloº ºi Nicuºor
Dan). La fluierul cursei pentru
parlamentare, unii candidaþi, demni
deopotrivã de milã ºi de silã, au
început sã cerºeascã votul cu feþele
lor fotoºopate din cutiile poºtale ºi
din emisiuni propagandistice, pe
care au cheltuit bani frumoºi. ªi, ca
întotdeauna, se va alege, neghina din
grîu. Nu grîul de neghinã. Miza o
constituie salariile uriaºe, beneficiile
pe termen lung ale fotoliului de
parlamentar, inclusiv pensiile de
nabab. Indiferent de culoarea

politicã, odatã ce vor sorbi din
elixirul pãtimaº al Puterii, cu toþii se
vor lepãda de moralã, de
responsabilitate ºi bun-simþ. Aº
vrea sã cred cã vom avea parte, în
sfârºit, de conducãtori patrioþi, cu
dragoste de neam, cãci, aºa cum
spunea Lucian Blaga, „nici un popor
nu e atât de decãzut încît sã nu
merite sã te jertfeºti pentru el, dacã
îi aparþii”. ‘i asta pentru cã, vorba
lui Tudor Vladimirescu, „Patria este
norodul, iarã nu tagma jefuitorilor!”
„Catindaþi” paraºutaþi din neant

   Bãnuim cu toþii cine sînt oamenii
împinºi pe listele de candidaþi cu
care partidele încearcã sã cîºtige
un loc în Parlament: îmbogãþiþii
prin furt, fraudã ºi corupþie sau
acoliþi ai acestora, slugi ale unor
foºti demnitari, indivizi cercetaþi de
D.N.A., prieteni de familie,
parteneri de afaceri sau protejaþi ai
unor lideri politici, toþi fãcând parte
din ”tagma” ºtiutã, vãzutã sau
nevãzutã a jefuitorilor de neam.
Sinecuri politicianiste, catindaþi
fãrã þinutã moralã ºi educaþionalã,
posedînd doar o brumã din
ideologia confuzã a partidului de
care s-au lipit ca marca de
scrisoare, gata oricînd sã facã
traseul de la un partid la altul, în
funcþie de cîºtigãtor. Miza pentru
biletul ul „all inclusive” al
parlamentarelor e în buzunare. În
România, pe unele liste pot fi citite
nume de „catindaþi” paraºutaþi din
neant în Grãdina Maicii Domnului,
de care nu-mi amintesc sã fi auzit
vreodatã ºi pe care mi-este greu sã
le pronunþ: Gabriel Seidler, Adrian
Echert, Wilhelm Schuster,
Christian Schuster, Giuseppe-Rino
Sachetti,  Narcisa Gutium,
Marciana Özmen, Mirela Iank,
Adrian Wiener, Tuþã Osman, Nuþi
Findrihan, Adrian Dobrovie, Irina
Wagner, Lavinia Abu Amra, Leonid
Gorczynski, Miroslav Taºcu-
Stavre, Mihai Boloveschi, Siegfried
Kloyber, Adnan Memet, Elod Mark,
Ionela Iurisniti , Antonio
Andrusceac, Allen Coliban, Anca
Sawaia, Cristian Bulfon, Cynthia
Pãun, Francisc Vãtãmãnelu,
Cosette-Paula Chichirãu, Ellen

Popovici, Beniamin Todosiu,
Dominic David Teleki… baºca
udemeriºtii, „pretinii” dintotdeauna
ai românilor. M-am mirat cã n-am
vãzut numele lui Stalin, Roosevelt,
Churchill, Hitler, Mussolini, Pol Pot,
Jean Bédel Bocassa… Poate le-au
rezervat pentru prezidenþiale, cã,
dupã cum se comportã „actualul”,
nu se ºtie dacã apucã sã-ºi
termine mandatul.

Ne pregãtim de înmormîntarea
unui guvern dezastruos

   Parlamentul e o destinaþie de vis
pentru cei care vîneazã venituri
substanþiale, rapide ºi cu efort
minim (în afarã de efortul financiar
fabulos pentru înscrierea pe un loc
eligibil pe liste!) . Mai rapid ca la
ruletã ºi fãrã riscul de a pierde. Vom
avea de suferit dacã ºi de aceastã
datã ne vor reprezenta indivizi cu
legãturi în rîndul mafiei, indivizi gata
de sforãit pe scaune ºi ridicînd mîna
pentru vot doar dacã vine ordinul
de la partid! Mai existã soluþii
pentru România în acest sistem
capitalist, el însuºi fundamentat pe
escrocherii ºi ideologii utopice?
Mai avem vreun politician interesat
sã stopeze corupþia, jaful naþional,
subminarea Þãrii ºi batjocorirea
poporului, sau toate acestea vor
continua dupã alegeri pe alte cãi ºi
cu alþi titulari? Adicã, vom continua
cu altã Mãrie, dar cu aceeaºi
pãlãrie? Ne-a ajuns cuþitul la os în
acest sfert de secol de domnie a
hoardelor de interlopi. Este aceasta
o poveste de lungã duratã ºi de
dureroasã aducere-aminte,
consemnatã ºi de politicianul Ion
Gigurtu, fost prim-ministru al
României în anul 1940: ”În cele
patru graniþe ale þãrii, ºi pânã sus,
totul e numai corupþie. Singurul
lucru organizat în România Mare
este jaful ºi ºperþul”. E astãzi ceva
nou, pozitiv, în România noastrã?
Indiscutabil, nu.  Dacã retribuþia
unui parlamentar ar coborî la nivelul
salariului mediu pe economia
româneascã, nu s-ar mai înghesui
nimeni pe liste. Abia atunci ar putea
candida patrioþii  ºi adepþii
moralitãþii, poporul reuºind, astfel,
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Sunt ultimele zile de campanie
electoralã, înainte sã se aºtearnã o
liniºte de patru ani peste sistemul
electoral din þarã. Sau de trei ani ºi
jumãtate, având în vedere cã ultimele
alegeri au fost în varã, respectiv cele
locale. Poate o sã mai fie alegeri
europarlamentare, dar acolo nu
conteazã prea mult votul. Fotoliile sunt
împãrþite între partide ºi în Parlamentul
European ajung doar „cei aleºi” dintre
români. Cine prinde un mandat de
eurodeputat este aranjat pe viaþã s-ar
putea spune, având în vedere cã leafa
este de vreo 75.000 de euro pe an.
Adicã peste un sfert de milion de euro,
pentru un mandat de patru ani. Pentru
ce plãtim atâta funcþionãrime ºi
parlamentãrime pe la Burxelles ºi
Strasbourg nu ºtie nimeni pentru cã
Uniunea Europeanã se duce oricum
de râpã. Adio idealuri mãreþe de dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Oricum în UE o politicã este la vedere
ºi alta este pe sub masã. Una este
corectitudinea politicã ºi alta este
politica de rechini a statelor mari din
UE Germania ºi Franþa, care le înghit
pe cele mici. Vorba aia: egalitate între
câini ºi cãþei.De UK nu se mai pune
problema cã a ieºit din ecuaþie.
Poate urmeazã Italia ºi Franþa. Cine
ºtie cui îi mai vine vreo idee de
referendum. Poate urmeazã toatã
lumea ºi UE devine doar un sul de
hârtie igienicã pentru Rusia.

 ªtefan Bãeºiu

Mergeþi la vot ca ºi cum v-aþi plãti o facturã
   În fine, sã revenim la oile noastre,
cu toate cã ce se întâmplã peste
graniþe ne influenþeazã de acum
încolo în mod concret ºi decisiv,
având în vedere cã am devenit o þarã
de consumatori ºi am cedat resursele
cãtre alte state. Practic am devenit o
þarã angajatã a altor state ºi companii
ºi nu mai producem aproape nimic.
Asta înseamnã cã nu mai avem control
asupra þãrii noastre ºi ne derulãm ºi
noi din patru în patru ani democraþia
noastrã mioriticã ºi toleratã în UE.
Este toleratã pentru cã au avut nevoie
de resurse, de populaþie ºi forþã de
lucru ieftinã ºi de cumpãrãtori pentru
produsele lor. Mãcar sã ne facã ºi
drumurile, sã ne transforme în
destinaþie turisticã pentru bogãtanii
lor. Ne transformãm încet-încet într-
un neam de ospãtari, servitori,
cameriste, vânzãtori prin mall-uri ºi
mai rãmâne ºi sectorul bugetar,
mândria þãrii. Ei nu fac parte din clasa
de sclavi ai statelor care controleazã
þara. Lucrurile sunt cam decise,
pentru cã în afarã de sectorul
energetic nu mai controlãm nimic în
România. ªi sunt presiuni mari din
partea altor state ºi a altor companii
mai puternice decât statele ca sã
privatizãm sau sã semi-închidem ºi
sectorul energetic. Atunci putem
putem cruce pe þara noastrã pentru
cã o sã depindem cu ºtecherul sau
cu întrerupãtorul de voinþa

Germaniei, Poloniei, a Cehiei ºi a
Ungariei ºi a altor state de unde am
putea cerºi curent electric. Nici mãcar
dictatura ceauºistã nu ºi-a prãduit aºa
de rãu þara. Au plãtit datoriile ºi toate
companiile ºi resursele erau la
îndemâna statului. Rãmân crimele
dictaturii, dar ºi la capitolul acesta
democraþii i-au egalat pe comuniºti
cu morþii din spitale, de pe ºosele ºi
din alte domenii. Se moare vârtos în
România, poate mai mult decât pe
vremea ailaltã. Se nasc mai puþini
români decât în vremea foametei
ceauºiste. Lucrurile în þara asta sunt
deja bãtãtorite ºi aºa de bine înnodate,
încât cu greu le poate cineva desface.
Avem chiar ºi o securitate ºi o justiþie
de tip nou, mult mai periculoase ºi
virulente. Oamenii din afara
sistemului sau din sistem dispar din
faþa noastrã, în accidente rutiere sau
prin alte fugi peste hotare ºi nu ne
dãm seama care a fost înºelãtoria.
   Pe cine serveºte clasa
conducãtoare ºi serviciile?
Deocamdatã, la cum au fost cedate

resursele ºi companiile s-a vãzut pe
cine au servit. Sunt chiar penibili
politicienii care stau cocoþaþi pe un
sistem energetic construit de
comuniºti ºi se bat cu pumnul în
piept cât de independentã este
energetic þara noastrã. Niºte nesimþiþi.
   ªi acum chiar sã revenim la oile
noastre. Alegerile parlamentare. Ce
rol mai au acestea, dacã totul e gata
preparat. Sunt cinci milioane de
români în afara graniþelor ºi probabil
cã în scurt timp se vor face ºase, dacã
se scot vizele cu SUA ºi Canada. Þara
e violatã ºi cu mâinile legate. A fost
vândutã din mânã în mânã ºi e în
continuare pe burtã. Mai mergem ºi
la alegerile astea sã ne furãm din nou
cãciula cu democraþia formalã, pentru
cã politicienii români nu mai pot sã
joace decât cum le cântã alþii. Oricine
ar merge în Parlament, în mod esenþial
viitorul românilor o sã fie la fel de
putred. Ne-am ciuruit!Nu mai speraþi.
Votaþi ca ºi cum v-aþi plãti o facturã.
Oricum o plãtiþi, chiar dacã nu
mergeþi la vot.
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Comisia Europeanã
organizeazã pentru prima datã
evenimentul European Vocational
Skills Week, ocazie cu care vor fi
desfãºurate în sãptãmâna 05-09
Decembrie 2016 diverse evenimente
ºi activitãþi de cãtre companii,
furnizori de formare profesionalã,
parteneri sociali ºi alþi actori
interesaþi.  Agenþia Naþionalã
pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaþiei ºi Formãrii
Profesionale Bucureºti, susþine
acest demers ºi ne-a  invitat, în
calitate de beneficiar al programului
ERASMUS+, sã contribuim pe
perioada acestei sãptãmâni, atât la
vizibilitatea proiectelor din domeniul
VET cât ºi la promovarea calitãþii în
educaþie ºi formare profesionalã.
   Liceul Tehnologic “Tudor
Vladimirescu” ªimian a rãspuns
invitaþiei agenþiei ºi în perioada 05-

Sãptãmâna  VET la Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu” ªimian

07 Decembrie 2016, a organizat
evenimentul “Educaþia VET de
calitate prin formare profesionalã în
industria alimentarã ºi mecanicã
agricolã”, în cadrul cãruia s-au
desfãºurat urmãtoarele activitãþi: un
seminar de prezentare a rezultatelor
finale ale proiectului Erasmus+
„Inserþia pe piaþa muncii prin
pregãtire profesionalã europeanã
în industria alimentarã ºi
exploatarea maºinilor agricole”.
   Experienþa europeanã dobânditã în
mobilitãþi va fi popularizatã în rândul
elevilor ºcolii, pãrinþilor, elevilor din
clasa a VIII-a de la ªcoala
Gimnazialã ªimian, prin prezentãri
power-point, fotografii ºi filme,
discuþii. De asemenea, am desfãºurat
un atelier de lucru în cadrul cãrora
participanþii la mobilitate în
Portugalia, domeniul industrie
alimentarã, ºi-au demonstrat

abilitãþile profesionale prin
realizare1a de produse de panificaþie
portugheze în laboratorul de patiserie

al ºcolii. Produsele finite au fost
expuse ºi degustate de elevi, pãrinþi
ºi invitaþi. prof. Vergicã Letinca

 urmare din pag. 8 sã scape de trîntorii plãtiþi regeºte pentru
asocierile de tip mafiot. Cum cinstea a devenit o ruºine pentru politicieni,
electoratul ar trebui sã priceapã cã România n-are nevoie de indivizi
care se vînd ca sã fie instalaþi în Guvern ºi în Parlament, pentru a-ºi
instrumenta ºi acoperi afacerile murdare, pentru salarii ºi pensii nesimþite.
(În România, linguºirea ºi hoþia sunt virtuþi  – I. L. Caragiale).
   Se apropie finalul de mandat al guvernului Cioloº, un guvern dezastruos,
condus din umbrã de bruxellezi ºi „bilderbergi” prin Setilã, Ochilã ºi niºte
gradaþi, din ãºtia, low cost, lustragii cu crema ºi peria de pantofi la epoleþi,
care – sperãm din tot sufletul! –  nu vor mai putea lãtra nici mãcar la lunã
dupã alegeri ºi vor intra în sevraj. Iohannis ºtie cã ãºtia, ca ºi el, au nevoie
urgentã de medic, fiind dependenþi de drogul puterii ºi corupþiei. Iohannis
ºtie cã sîrbele ºi horele mari în România sînt fãcute de structuri ºi servicii
mai mult sau mai puþin secrete ºi discrete. ªi cucuveaua mov, plagiatoarea,
ºtie. Ei, ºi, mare scofalã! Toate drumurile duc la Big Brother de la
Washington, Bruxelles ºi Tel Aviv, nu la Bucureºti!

Setilã, Ochilã ºi...

Maria Diana Popescu, Agero www.agero-stuttgart.de
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Ziua de Moº Nicolae a fost
sãrbãtoritã aºa cum se cuvine ºi de
copiii aflaþi în grija Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi.
   Cu acest prilej, copiii din cadrul
centrelor de plasament aflate în
subordinea direcþiei noastre au
primit din partea Moºului cadouri
constând în fructe, sucuri ºi dulciuri.
Copiii din Centrul rezidenþial pentru
copilul separat de pãrinþi ºi Centrul
de plasament pentru copilul cu
dizabilitãþi au þinut sã fie ei primii
care dau startul sezonului colindelor,
încântandu-ne ca ºi în anii trecuþi,
cu repertoriul lor în cadrul unui

Moº Nicolae a venit ºi la
copiii din Mehedinþi

Moº Nicolae a venit ºi la copiii din cadrul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Mehedinþi

concert de colinde, iar mesagerii lui
Moº Nicolae au fost reprezentanþii
unui centru comercial  din
Drobeta Turnu Severin.
   Cu ocazia acestei zile de
sãrbãtoare, plinã de sensibilitate ºi
caldurã sufleteascã, directorul
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi, domnul Valentin
Popescu, multumeºte tuturor celor
care au pus umãrul pentru a le oferi
celor mici un strop de bucurie ºi
mângâiere ºi ureazã tuturor celor
care astãzi îºi serbeazã onomastica,
un cãlduros ºi sincer La Mulþi Ani!
   Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

 Inspectoratele ºcolare judeþene vor aduce la
cunoºtinþa reprezentanþilor unitãþilor de învãþãmânt, a pãrinþilor ºi elevilor
navetiºti cã abonamentele emise la un preþ care depãºeste tariful prevãzut de
HG 863/2016 constituie contravenþie a operatorilor de transport. Pentru
aplicarea ºi respectarea prevederilor HG 863/2016, inspectoratele ºcolare
judeþene vor colabora cu Agenþia Teritorialã a Autoritãþii Rutiere Române,
prefecturi ºi consilii judeþene.
   Tarifele maxime pentru abonamentele de transport ºcolar sunt valabile
pânã la 1 septembrie 2017. Ulterior, autoritãþile competente în domeniu
vor efectua o analizã amãnunþitã în vederea actualizãrii de Guvern a
nivelului tarifelor în funcþie de noile costuri ale companiilor de transport.
   Reamintim faptul cã decizia Executivului face parte din mãsurile de combatere
ºi reducere a abandonului ºcolar, în condiþiile în care principala cauzã o reprezintã
costurile aferente participãrii la cursuri. Conform datelor existente la nivelul
Ministerului Educaþiei, în anul ºcolar 2015 - 2016 peste 125.000 de elevi au
fãcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri.
   Abonamentele elevilor emise de operatorii de transport pânã la data
aprobãrii HG 863/2016 vor fi decontate la nivelul prevãzut de Ordonanþa
Guvernului nr. 29/2013.

Abonamentele elevilor navetiºti se...
URMARE DIN PAGINA 4

 Biroul de comunicare al MENCª

La mai puþin de 1 an de la
avaria de la hidroagregatul nr. 3
(HA 3), produsã în 29.12.2015, o
a doua avarie de proporþii s-a
produs în data de 30.11.2016, în
jurul orelor 23.00. Evident ºi
aceastã avarie este trecutã sub
tãcere. De data aceasta CHE Porþile
de Fier I a fost inundatã.
   Din cauza unei defecþiuni la
hidroagregatul 4 (HA 4) s-a produs
inundarea centralei. ªi de aceasta
datã norocul ºi modul în care a fost
realizatã centrala au fãcut ca
efectele avariei sã fie relativ minore.
Ca element pozitiv, dacã putem
spune asta, inundarea s-a produs
dinspre aval ºi nu dinspre amonte,
iar intervenþia salariaþilor din
exploatare ºi Hidroserv a fost
foarte rapidã. Cu toate acestea apa
a ajuns pânã la cota 27, punând în
pericol instalaþiile centralei.
   Este încã unul din efectele
reducerii majore a lucrãrilor de
reparaþii ºi întreþinere dictate de
“salavatorul” Hidroelectrica,
infractorul Remus Borza,
condamnat deja penal. Sindicatul
Porþile de Fier a atras în
nenumãrate rânduri atenþia asupra
problemelor din Porþile de Fier,
datorate reducerii aberante a
lucrãrilor de mentenanþã. Singurul
efect a fost însã concedierea
abuzivã a liderilor de sindicat
Cristinel Popescu, Mihai Chelu ºi
Constantin Avram, pentru curajul
de a vorbi despre gravele nereguli

Incã o avarie majorã la
CHE Porþile de Fier I

din centralã. Obedient ºefilor sãi
Radu Silaghi ºi Remus Borza,
directorul Radu Nuþã i-a concediat
pe rând pe cei trei lideri de sindicat.
Oare ce au de spus acum Remus
Borza ºi protejatul sãu Radu Nuþã,
menþinut la conducerea Sucursalei
Porþile de Fier mai bine de 2 ani,
cu toatã pierderea înregistratã în
2014 ºi 2015.
   Ce avarie trebuie sã se întâmple
pentru ca organele statului sã-ºi
facã datoria? Ce trebuie sã se
producã pentru ca Ministerul
Energiei sã trimitã corpul de control
atât la Hidroelectrica cât ºi la
Hidroserv pentru a constata
infracþiunile în lanþ din perioada
2012 – 2016?
    ªi pentru cã tot e vorba de SH
Porþile de Fier, ca martor în dosarul
DIICOT – dosar deschis de DIICOT
urmare a sesizãrii pe care
subsemnatul, ca preºedinte al
Sindicatului Porþile de Fier am
trasmis-o Preºedintelui Traian
Basescu – pun public conducerii
DIICOT urmãtoarea întrebare:
  De ce nu se trimite în judecatã
dosarul, având în vedere ca acesta
este finalizat de 2 ani? De ce a fost
luat acest dosar celor doi procurori,
aflaþi în subordinea Adrianei
Cristescu acest dosar, dupã ce
aceºtia finalizaserã rechizitoriul ºi
trebuiau sã îl trimitã spre judecatã?
p.s.  Interesant cã nici cei de la
mediu nu au anunþat poluarea
Dunãrii cu uleiul din centralã!?!
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9 Decembrie reprezintã în
simbolistica Organizaþiei Naþiunilor
Unite, Ziua Internaþionalã de Luptã
Împotriva Corupþiei, fenomen care,
alãturi de terorism, traficul de droguri
ºi crima organizatã, erodeazã
sistematic eforturile întreprinse în
direcþia estompãrii nocivitãþii acestei
forme de criminalitate.
   Corupþia, fie cã se manifestã sub
forma unor acte sistematizate ºi
profund elaborate, fie cã se produc
spontan, fãrã nicio pregãtire prealabilã,
rãmâne acelaºi fenomen cu implicaþii
grave, care afecteazã încrederea
societãþii în instituþiile publice.
   Din aceste considerente Ministerul
Afacerilor Interne acordã o atenþie
deosebitã prevenirii ºi combaterii
fenomenului corupþiei, prin
structura special creatã în acest sens
- DIRECTIA GENERALA
ANTICORUPÞIE – înfiinþatã prin
Legea nr.161/2005, ca singura
structurã specializatã pentru
prevenirea ºi combaterea
corupþiei în rândul personalului
acestui minister.
   Dezideratul sãu este de a preveni
ºi combate faptele de corupþie în
care pot fi implicaþi funcþionarii
Ministerului Afacerilor Interne.
   De asemenea, îmbunãtãþirea
gradului de cunoaºtere de cãtre
cetãþeni a atribuþiilor ºi obligaþiilor

9 DECEMBRIE - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A LUPTEI ÎMPOTRIVA CORUPÞIEI
profesionale ale personalului
Ministerului Afacerilor Interne
reprezintã un alt obiectiv al lucrãtorilor
D.G.A., în scopul implicãrii acestora
în combaterea corupþiei.
   Au fost astfel iniþiate, numeroase
“campanii de responsabilizare
anticorupþie”, urmãrindu-se consoli-
darea cunoºtinþelor populaþiei
referitoare la prevederile legale în
domeniul infracþiunilor de corupþie,
consecinþele acestor fapte, riscurile
la care se pot expune ºi modul de
reacþie în cazul confruntãrii cu situaþii
potenþiale de corupþie.
   Ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Mehedinþi, în susþinerea
acestor demersuri instituþionale,
desfãºoarã în perioada 07 – 09
Decembrie 2016,  activitãþi de
mediatizare a competenþelor ºi
atribuþiilor Direcþiei Generale
Anticorupþie, atât în rândul, cetãþenilor
dar ºi a funcþionarilor din
administraþia publicã localã din
municipiul Drobeta Turnu Severin ºi
comunele ‘imian ºi Ponoarele, din
judeþul Mehedinþi, fiind distribuite
afiºe, pliante, ghiduri de informare ºi
fly-ere cu mesaje anticorupþie ºi
datele de contact ale instituþiei.
   De asemenea, în aceastã perioadã, pe
monitoarele amplasate în incinta
complexului comercial Severin
Shopping Center, magazinul Altex –

România, din Drobeta Turnu Severin,
ruleazã spoturicu caracter informativ
referitoare la prevenirea ºi combaterea
corupþiei, mehedinþenii având astfel
posibilitatea actualizãrii cunoºtinþelor
referitoare la infracþiunile de
corupþie ºi la identificarea
modalitãþilor ºi instrumentelor de
sesizare a acestor fapte.
  Astfel, cetãþenii care vor sã sesizeze
fapte ce intrã în competenþa D.G.A. –
Serviciul Judeþean  Anticorupþie
Mehedinþi  se pot adresa serviciului
din Drobeta Turnu Severin, str. Traian,
nr. 89, judeþul Mehedinþi sau  pot
suna la nr. de tel. 0252-332331, fax.
0252 - 332331 dar si pe adresa de e-
mail mehedinti.dga@mai.gov.ro, ori
completând formularul e-petiþie de pe
site-ul D.G.A.( www.mai-dga.ro).
   Ca principal canal de comunicare
cu publicul D.G.A. pune la
dispoziþia cetãþenilor un instrument
util ºi practic de sesizare a faptelor
de corupþie - linia gratuitã TelVerde
anticorupþie - 0800.806.806.

PROGRAMUL
Audienþelor ºi de relaþii cu publicul

al SERVICIULUI JUDEÞEAN
ANTICORUPÞIE MEHEDINÞI

   ªeful Serviciului Judeþean
Anticorupþie Mehedinþi Subcomisar
de poliþie LUCA REMUS-LUCIAN: în
prima ºi în a treia zi de miercuri
lucrãtoare din lunã,1200-1500;
   Ofiþerul de relaþii cu publicul: în
a doua ºi a patra zi de miercuri
lucrãtoare din lunã, 1200-1500.
   Programul de audienþe se desfãºoarã
la sediul din Drobeta Turnu Severin, str.
Traian, nr. 89, camera 501, judeþul
Mehedinþi   (Instituþia Prefectului –
Judeþul Mehedinþi) iar programul de
relaþii cu publicul, la acelasi sediu, astfel:
-luni între orele 1030-1830;
-marþi-vineri între orele 0800-1600.
Tel: 0252/332331;
fax 0252.332331;
e-mail: mehedinti.dga@mai.gov.ro
Tel: 0800.806.806 - Linie telefonicã
gratuitã unde puteþi sesiza faptele de
corupþie ale angajaþilor M.A.I.

COMUNICAT DE PRESÃ
Marþi, 6 decembrie 2016, a fost publicatã în Monitorul Oficial

hotãrârea Guvernului României nr. 887/ 29.11.2016, prin care a fost
alocatã din Fondul de rezervã bugetarã suma necesarã pentru
asigurarea continuitãþii serviciului public de alimentare cu energie
termicã în sistem centralizat a populaþiei.

 Guvernului României a alocat municipiului Drobeta Turnu Severin
suma de 19.600.000 lei.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

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

* Reparaþii ºi vânzãri frigidere,
maºini de spãlat, la domiciliul
clientului sau la atelierul din
Str. Saidac nr. 10 (la NUCI).
Relaþii la tel.: 0742 334 559 sau
0748 699 138.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Dacã nu sunteþi într-o relaþie, aveþi toate ºansele
sã vã lãrgiþi cercul de cunoºtinte, iar Venus,
planeta iubirii, sã vã aducã neaºteptat, printr-o
prietenã, partenerul la care visaþi. Aveþi grijã cum
vã gestionaþi finanþele sãptãmâna aceasta,
deoarece sunt ºanse minime ca suma pe care aþi
împrumutat-o unui prieten sã nu vi se returneze
în weekend, aºa cum v-a anunþat. Luni se anuntã
o zi agitatã în care puteþi sã rezolvaþi toate
problemele într-un mod original, însã sfatul
astrelor este sã nu daþi curs unor dispute cu colegii
în cazul în care nu iese totul aºa cum vã aºteptaþi.
Sectorul proiectelor ºi întâlnirile de afaceri vor fi
productive ºi vã vor aduce ºi beneficii financiare.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Weekendul îl petreceþi în compania persoanei
iubite cu care puteþi avea niºte dispute legate de
banii în comun pe care îi deþineti ºi despre faptul cã
intenþionaþi sã achiziþionaþi un sejur de sãrbãtori ºi
nu puteþi sã cãdeþi de acord asupra locului unde
vreþi sã mergeþi. Analizaþi în amãnunt cheltuielile
avute în ultima perioadã. Ar fi cazul sã vã abþineþi o
perioadã de la ele, deoarece vin sãrbãtorile ºi veþi
avea nevoie de bani pentru cadouri. Venus, stãpânul
vostru ºi micul benefic, îºi face intrarea în sectorul
carierei, unde va începe sã aducã mici noroace, iar
cei mai norocoºi veþi avea susþinerea ºefilor în tot
ce vã implicaþi. Atenþie la ziua de vineri, când puteþi
sã fiþi implicaþi într-un conflict cu colegii.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Partenerul vã face o surprizã vineri. Vã
organizeazã o petrecere la care invitã o parte dintre
prieteni sã sãrbãtoriþi un eveniment fericit în cuplu.
Sãptãmâna aceasta cãutaþi sprijin financiar de la
familie. Deºi aveþi de recuperat niºte sume din
colaborãri, acestea încã nu au intrat în conturi. La
începutul sãptãmânii aveþi ºedinþe cu ºefii, în urma
cãrora veþi primi sarcini în plus. Deºi acest lucru
nu vã mulþumeºte, cooperaþi ºi faceþi tot posibilul
sã vã abþineti de la comentarii. Venus, micul
benefic, îºi începe drumul prin sectorul social, iar
aspectele favorabile legate între sectoarele social
ºi proiecte vã aduc inventivitate ºi spontenaitatea
de care aveþi nevoie sã faceþi faþã provocãrilor.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Este o sãptãmânã în care aveþi tensiuni în
cuplu ºi ar fi indicat sã analizaþi în amãnunt unde
aþi greºit pentru a aplana conflictele. De miercuri
sunt ºanse sã vã suplimentaþi finanþele datoritã
intrãrii lui Venus, micul benefic, în casa
cadourilor, a moºtenirilor ºi a bunurilor de
valoare. Deºi la serviciu se anunþã o perioadã
aglomeratã, lucrurile se îndreaptã în direcþia pe
care o doriþi. ªefii vã vor testa rezistenþa la stres,
însã veþi fi rãsplãtiþi la finalul lunii cu un bonus.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Venus, planeta iubirii îºi începe traseul prin
casa cuplului ºi urmeazã o perioadã în care ar fi
indicat sã vã petreceþi timpul cu persoana iubitã.
Vã bucuraþi de o perioadã fericitã în cuplu.
Sunteþi dezamãgiþi de negocierile pe care le aveþi
în legãturã cu un proiect pe care doriþi sã îl puneþi
în practicã. Aveþi rãbdare pentru cã lucrurile se
vor rezolva. Dacã aveþi de programat ºedinþe sau
întâlniri cu asociaþii ºi colaboratorii, ar fi indicat
sã le programaþi spre finalul sãptãmânii,
deoarece în prima parte sunt aspecte sã fiþi destul
de agresivi cu colegii ºi ºefii ºi sã stricaþi toate
relaþiile, nefiind pe aceeaºi lungime de undã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Zile favorabile pentru a le petrece în cuplu se
anuntã marþi ºi miercuri. Dacã vreþi ca totul sã fie
perfect, apelaþi la diplomaþie, iar dacã nu vã convine
ceva în purtarea partenerului abþineþi-vã de la
comentarii ºi critici. Cãutati soluþii pentru a vã
suplimenta veniturile ºi aveþi parte de o surprizã,
când veþi primi cadou o sumã de bani de la o rudã
aflatã în strãinãtate. Începeþi sãptãmâna În forþã la
locul de muncã, unde aveþi iniþiative ºi sunteþi
inventivi în a rezolva toate sarcinile. La finalul
sãptãmânii puneþi în ordine toate task-urile ºi
stabiliþi cu colegii care sunt prioritãþile.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Se anuntã o sãptãmânã în care sfera
sentimentalã este activatã datoritã ºi lui Venus,
planeta iubirii. Cooperaþi cu partenerul în toate
dorinþele acestuia, iar relaþia se îndreaptã spre
direcþia doritã de amândoi. În weekend primiþi o
sumã de bani de la familie, pe care o veþi folosi la
cumpãrãturi pentru casã. Sectorul muncii devine
activ la mijlocul sãptãmânii, când ar fi indicat sã
vã abþineþi de la comentarii, dacã nu sunteþi de
acord cu pãrerile unor colegi. Încercaþi sã nu vã
consumaþi prea mult, pentru cã veþi avea un nivel
de energie scãzut în restul sãptãmânii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

La începutul sãptãmânii Luna vã traverseazã
sfera sentimentalã. Dacã aveþi probleme în
iubire, ar fi bine sã le rezolvaþi între
dumneavoastrã ºi partener(ã), fãrã amestecul
prietenilor. Sãptãmâna aceasta începeþi sã faceþi
liste pentru cumpãrãturile de Sãrbãtori. Cãutaþi
soluþii financiare pentru cã aveþi o listã lungã.
Prima zi a sãptãmânii veþi fi plini de energie,
însã aveþi grijã, deoarece veþi putea întâmpina
obstacole. Cu rãbdare ºi calm puteþi trece peste
toate. Finalul sãptãmânii vã poate aduce surprize
la locul de muncã, la care este posibil sã nu
reacþionaþi foarte bine.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Începeþi sãptãmâna cu niºte drumuri scurte pe
care sunteþi nevoite sã le faceþi împreunã cu
partenerul. Nu lãsaþi problemele ivite sã vã
afecteze relaþia ºi încercaþi sã rezolvaþi totul prin
comunicare ºi diplomaþie. Sunteþi preocupate
de problemele financiare ºi spre finalul
sãptãmânii încercaþi sã faceþi niºte artificii din
care sã scoateþi profit. Deºi v-ati luat câteva zile
libere, la finalul sãptãmânii evenimente
neprevãzute vã vor obliga sã rezolvaþi niºte
sarcini de serviciu.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Partenerul îºi exprimã nemulþumirea faþã de
faptul cã vã petreceþi mai mult timp la birou decât
cu el ºi familia.  Acesta v-a reproºat în
nenumãrate rânduri, însã nu aþi þinut cont pânã
acum ºi riscaþi o disputã, care sã nu se mai
rezolve aºa uºor. Încasaþi bani de luni, însã nu
vã bucuraþi prea mult de ei, deoarece faceþi niºte
drumuri la bancã sã achitaþi ratele ºi utilitãþile.
Sunteþi nevoiti sã faceþi niºte drumuri în afara
sediului sau într-o delegaþie neanunþatã,
deoarece survin niºte evenimente, care vã dau
peste cap programul de lucru normal.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Nu reuºiþi sã vã faceþi timp pentru partener ºi
acesta vã reproºeazã acest lucru, Dedicaþi-i
weekendul ºi feriþi-vã sã mai faceþi ceva pentru
serviciu în zilele libere. Marþi primiþi din partea
unui prieten o propunere de colaboare. V-ar
prinde bine o nouã sursã de venit, însã analizaþi
înainte sã luaþi o decizie. Urmeazã o sãptãmânã
solicitantã în care veþi fi nevoit sã vã dedicaþi
muncii, în detrimentul relaþiei sentimentale.
Vineri puteþi fi vedete la locul de muncã, unde
ideile voastre strãlucite ºi iniþiativele vor
impresiona ºefii, care vã propun sã preluaþi un
nou proiect.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

De miercuri Venus, planeta iubirii, îºi face
intrarea în casa introspecþiei ºi aþi putea începe
sã analizaþi relaþia sentimentalã. În weekend
discutaþi cu partenerul despre nemulþumirile pe
care le aveþi ºi încercaþi sã gãsiþi soluþii pentru
a îmbunãtãþi relaþia. Problemele financiare vã
dau bãtãi de cap vineri, când rãmâneþi fãrã
finanþe. Împrumutaþi o sumã de bani de la unul
dintre ºefii cu care aveþi o relaþie mai apropiatã.
Deºi aþi muncit foarte mult în ultimele luni,
promovarea promisã se lasã aºteptataã, iar noul
proiect în care aþi început sã vã implicaþi, nu v-
a adus decât probleme, obstacole ºi amânãri.

OBIECTIV mehedinþean 08 - 14.12. 2016 pag. 13Horoscop

(08 - 14 decembrie 2016)Horoscop



pag. 14 diverseOBIECTIV mehedinþean 08 - 14.12. 2016

Dopat de victoria
neaºteptatã a lui Donald Trump la
preºedinþia SUA, dolarul a fost
marele câºtigãtor al lunii trecute, cu
o apreciere de 16,6 bani faþã de
leu. Creºterea euro a fost cu puþin
peste un ban iar a francului
elveþian de peste 3,9 bani.
   Minivacanþa de douã zile,
prilejuitã de sãrbãtorirea Zilei
Naþionale, a protejat leul de
aversiunea faþã de risc care s-a
manifestat pe pieþele internaþionale,
care a determinat deprecierea
monedelor din regiune.
   La noi, cursul euro a scãzut de la
4,5162, la finalul lui noiembrie, la
4,5008 lei, în 6 decembrie, când
tranzacþiile s-au realizat între
4,495 ºi 4,505 lei, cu închiderea
la 4,493 – 4,496 lei.
   Moneda naþionalã a reuºit sã fie
mai valoroasã decât zlotul polonez,
pentru prima datã în ultimii
aproape cinci ani. Astfel, BNR a
cotat moneda polonezã la 0,992 lei.
Evoluþia leului din zilele urmãtoare
va continua sã fie influenþatã în
principal de factori externi. Desigur,
alegerile parlamentare locale îºi vor
pune, la rândul lor, amprenta pe
curs, investitorii, fie strãini, fie
români, preferând sã ia poziþii de
protecþie. Cursul va fluctua între
4,49 ºi 4,52 lei, existând
posibilitatea de creºtere pânã la
cel mult 4,54 lei.
   Paºii fãcuþi înapoi de dolar pe
pieþele internaþionale au produs o
scãdere a cursului de la 4,2616 lei,
medie apropiatã de maximul istoric
de 4,2659 lei atins în 24 noiembrie,
la 4,1782 lei, într-o ºedinþã în care
cotaþiile au fluctuat între 4,172
ºi 4,194 lei.
   Media monedei elveþiene, care s-
a depreciat pe pieþele internaþionale
de la 1,074 la 1,085 franci/euro, a
scãzut de la 4,1990 la 4,1492 lei.
Scãderea francului este pusã pe
seama faptului cã economia
Elveþiei a stagnat trimestrul trecut,
evoluþie provocatã de reducerea
cererii interne ºi declinul
cheltuielilor guvernamentale.

Leul a devenit
mai puternic decât zlotul

   Volatilitatea perechii euro/dolar
a fost una ridicatã. În prima parte
a perioadei cotaþiile au fluctuat
între 1,0553 ºi 1,690 dolari, chiar
dacã ºomajul din Statele Unite a
coborât luna trecutã la 4,6%,
nivel care se mai înregistra în
august 2007.
   NU-ul spus de italieni la
referendumul care s-a desfãºurat
în Italia a adus o prãbuºire a euro
la 1,0506 dolari, nivel care nu mai
fost atins din martie 2015, când
cotaþii le au coborât pânã la
1,0458 dolari.
   Pieþele au trecut rapid peste ºocul
emoþional, iar la finalul perioadei
euro a crescut la 1,0725 – 1,0785
dolari. Analiºtii explicau aceastã
evoluþie prin faptul cã rezultatul
fusese deja luat în calcul de pieþe
iar votul nu a fost unul care sã
echivaleze cu ieºirea Italiei din
Uniunea Europeanã, implicit din
zona euro. Iar preºedintele Italiei i-
a cerut lui Matteo Renzi sã-ºi
amâne demisia pânã la definitivarea
legii bugetului pe 2017.
   De altfel, conform casei
de analizã IHS Markit, companiile
din zona euro au ignorat riscurile
politice, precum Brexit-ul, iar
economia a înregistrat luna
trecutã cel mai rapid ritm de
creºtere din 2016.
Analiza cuprinde perioada 30
noiembrie – 6 decembrie

 Radu Georgescu

Dedicatã Zilei Naþionale a
României ºi organizatã de Cercul
de Judo al Palatului Copiilor Filiala
Strehaia, competiþia a reunit la start
90 de judo-ka de la Strehaia, CSM
Drobeta Turnu Severn ºi Motru.
   În deschidere a fost prezentatã,
printr-un discurs concis, importanþa
zilei de 1 Decembrie pentru
România de cãtre col. rezervã Mitroi
Aurelian, eveniment de importanþã

CUPA 1 Decembrie la JUDO

majorã pentru noi ca naþiune. Apoi
micuþii judoka au susþinut
demonstraþii ºi în final s-au întrecut
pentru a obþine un loc pe podium
în compania colegiilor lor de la
Drobeta Turnu Severn ºi Motru.
   Totul a decurs în limitele fair-play-
ului sportiv, în final micuþii fiind
premiaþii ºi aplaudaþi de pãrinþi ºi
prieteni, mulþumiþi de spectacolul
oferit de sportivi.  I.G.M.

Ziua de 1 Decembrie 2016 a
unit la Strehaia douã echipe de Judo
(CC Strehaia ºi CSM Drobeta), care
reprezintã cu mândrie judeþul
Mehedinþi la competiþiile naþionale ºi
internaþionale, ºi a adunat la start 80
sportivi mai puþin consacraþi în marile
competiþii, pentru foarte mulþi dintre
ei acest concurs reprezentând
debutul competiþional.

   CSM Drobeta ºi-a trimis juniorii
ºi cadeþii medaliaþi la Campionate
Naþionale, Balcanice sau Turnee
Internaþionale, pentru o
demonstraþie (antrenament) de
Judo care sã arate frumuseþea
sportului Judo ºi sã motiveze
alegerea lui ca “Mod de Viaþã”
pentru noua generaþie de copii care
practicã acest sport olimpic.
   De asemenea, CSM Drobeta a
avut în concurs sportivi care ºi-au
fãcut debutul competiþional:
Loc I - RÃDUCAN IOANA -29 kg–
U11
Loc II - BIZGA CINTEZÃ CLAUDIU
-55 kg –U18
Loc III - RÃDUCAN ªTEFAN -24 kg
–U9
   Pregãt irea continuã prin
antrenamente intense ºi prin
competi þ i i  puternice de
verificare prinse în planul de
pregãtire al anului 2016.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

Juniorii ºi cadeþii de la
CSM Drobeta trimiºi pentru
o demonstraþie la Strehaia
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Pentru o sãptãmânã, fotbalul
juvenil din Oltenia s-a mutat la Drobeta
– Turnu Severin, unde reprezentantele
a cinci judeþe luptã pentru calificarea
la turneul final. La Trofeul Gheorghe
Ola, rezervat copiilor nãscuþi dupã 1
ianuarie 2007, câºtigãtoarea zonei
Oltenia a fost Pro Junior Craiova, care,
în meciurile desfãºurate sâmbãtã ºi
duminicã la maulul Dunãrii,  ºi-a
spulberat toate adversarele.
   Urmeazã Trofeul Gheorghe Ene, iar
clubul organizator ACS Luceafãrul
Drobeta  sperã sã triumfe.  Dacã la
categoria de vârstã U9 a înregistrat
douã victorii (6-2 cu CS Hidro
Râmnicu Vâlcea ºi 10-6 cu ACS

Fotbalul juvenil s-a mutat în “Polivalenta” severineanã

Deficitar la capitolul sport,
Severinul continuã seria
premierelor. Pentru prima datã în
istoria Ligii I, un stadion va gãzdui,
în decurs de mai puþin de 24 de
ore, 2 jocuri. Dacã vineri, de la ora
20:30, pe arena de la malul Dunãrii
este programat meciul CS
Universitatea Craiova - CFR Cluj,
sâmbãtã, de la ora 16:00, se joacã
Pandurii Târgu Jiu - Gaz Metan
Mediaº. Cele douã reprezentante
ale Olteniei au mai jucat, în acest
sezon, în alte douã rânduri pe
acelaºi stadion, pe parcursul
aceleiaºi etape, dar meciurile s-au

Ediþia a VI-a a Cupei
Hercules i-a adus din nou în prim-
plan pe micuþii luptãtori severineni.
La competiþia cu caracter de
verificare,  de la Bãile-Herculane, au
participat peste 150 de copii, de la
11 cluburi, iar  printre sportivii
premiaþi s-au regãsit cei de la CSM
Drobeta.  Astfel, la categoria de
vârstã 2003-2004, Patricia Manofu
(40 kg), Oana Vânturache (43 kg),
Andrei Bãrbulescu (32 kg) ºi Darius
Ungureanu (55 kg) s-au impus la
categoriile respective de greutate, iar
Georgiana Zãrescu (37 kg) a pierdut
finala. La categoria de vârstã 2001-
2002, severinencele Larisa Cercel
(44 kg) ºi Cristina Ungureanu (52
kg) s-au clasat pe primul loc,
Mãdãlin Praja (36 kg), Adelin
Cureteu (59 kg) ºi Sabin Stegaru (69
kg) urcat pe  treapta a doua a
podiumului de premiere, iar Mihai

Programul grupei a VI-a a Trofeului Gh. Ene
Joi

ora 09.00: CS Hidro Râmnicu Vâlcea – CSS Corabia
ora 10.00: ACS Luceafãrul Drobeta  – Academia Gicã Popescu Craiova
ora 11.00: CSS Corabia – CS Pandurii Târgu Jiu
ora 16.00: CS Hidro Râmnicu Vâlcea – ACS Luceafãrul Drobeta
ora 17.00: Academia Gicã Popescu Craiova – CS Pandurii Târgu Jiu

Vineri
ora 9.00: CS Hidro Râmnicu Vâlcea – Academia Gicã Popescu Craiova
ora 10.00: ACS Luceafãrul Drobeta  – CSS Corabia
ora 11.00: CS Pandurii Târgu Jiu - CS Hidro Râmnicu Vâlcea
ora 16.00: Academia Gicã Popescu Craiova - CSS Corabia
ora 17.00: CS Pandurii Târgu Jiu - ACS Luceafãrul Drobeta

Athletic Slatina)
ºi 2 înfrângeri (1-
7 cu Pro Junior
Craiova ºi 1-5 cu
CS Pandurii
Târgu Jiu),
e c h i p a
severineanã vrea
rezultate mult
mai bune la U8.
   Grupa a VI-a a
T r o f e u l u i
Gheorghe Ene va fi gãzduitã tot de
Polivalenta severineanã, iar ACS
Luceafãrul va lupta pentru primul loc
cu Academia “Gicã Popescu” Craiova,
CS Pandurii Târgu Jiu, CS Hidro

Râmnicu Vâlcea ºi CSS Corabia.
   “Noi am câºtigat lejer faza judeþeanã
a celor douã trofee, dar la etapa zonalã
adversarele sunt mult mai valoroase.
Întâlnim campioanele celorlalte 4
judeþe ale Olteniei. ªi la Gheorghe Ene
avem o grupã puternicã, dar eu sper
sã ne impunem ºi sã mergem, în
premierã, la turneul final. Vom lupta
pentru primul loc cu Craiova ºi Vâlcea.
   E o premierã pentru oraºul nostru,
sã gãzduim o fazã zonalã. Aºteptãm
cât mai mulþi spectatori în tribune”, a
spus Alex Sitaru, managerul clubului
Luceafãrul. Pregãtitã de Alin Rapcea,

echipa severineanã va miza la
“Gheorghe Ene” pe: David Preduþ -
Adelin Negrescu, Mark Lungu,
Roberto Dulan, Alberto Miþaru, Sorin
Nedela, Ianis ªerbãnescu, Rareº
Sbîrnaure, Rãzvan Marcu. Cele 10
meciuri se jor juca joi ºi vineri.  La
“Gheorghe Ola”, ACS Luceafãrul
(antrenor Daniel Ispas) i-a avut în
componenþa lotului Cristian Fanea –
Robert Popescu, David Ureche,
Eugen Mecu, Eduard Brucã,  Rãzvan
Bãloi, Mario Roºca, Alberto Miþaru,
Bogdan Birovescu, Luca Screciu
ºi Albert Faimoc.

Luptãtorii severineni,
sub lupa lui Hercule

Mãrgãrit (40 kg) a încheiat
concursul pe locul al III-lea.  “A fost
cea de-a XVI-a ediþie a acestui
concurs din Banat, care iniþiat s-a
numit Micul Hercule ºi s-a
desfãºurat la Reºiþa. De 6 ani se
organizeazã la Bãile Herculane, iar
sportivii mei au fost mereu pe
podium. Poate ºi aceastã competiþie
i-a ajutat sã devinã ulterior campioni
naþionali de cadeþi si juniori. Acum
avem o nouã generaþie, la fel de
talentatã, care cu siguranþã va
confirma pe viitor. La vârsta lor, au
doar o competiþie oficialã într-un an,
iar aceste concursuri de verificare
sunt foarte utile. Am avut 11 copii la
Cupa Hercules din acest an ºi toþi au
urcat pe podium. ªase dintre ei s-au
clasat pe primul loc. A fost ultimul
turneu al anului pentru CSM”, a
delcarat antrenorul severinean
Marin Dobrescu.  M. O.

Douã meciuri de Liga I,
în mai puþin de 24 de ore

disputat la o distanþã de 2 zile.
Astfel, Pandurii - FC Botoºani (2-
1) ºi CSU Craiova - Dinamo (2-1)
s-au jucat pe 15 octombrie,
respectiv 17 octombrie, iar
Pandurii - Poli Timiºoara (2-2) ºi
CSU Craiova - Astra (0-1) au fost
programate pe 18 noiembrie,
respectiv 20 noiembrie. De data
aceasta, cele douã jocuri de la malul
Dunãrii se disputã la un interval de
doar o zi, deoarece, în incinta
tribunei oficiale a Stadionului
Municipal din Drobeta Turnu
Severin va fi amplasatã o secþie
de votare. M. O.
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Mã fraþilor, când þi-e lumea
mai caldã, cã acuma tot a intrat ºi
Severinu în rându lumii, are tot
severineanu cãldurã de dã pe
dinafarã, nu cã în inimã nu ar fi avut,
da când þi-e lumea mai dragã, mai
vine Sucã sã-þi dea totul peste cap.
   Pã cicã sã aºtepta la altceva, ba
de Ziua Naþionalã, ba de aprinsu
luminilor, greu de mulþumit
nepotu-miu. Cã cicã dacã tot sã
schimbã ceva pi la primãrie, sã sã
mai schimbe ºi lucrurile, cã altfel
nu mai ieºim din inerþie. ªi nici
schimbarea nu sã cunoaºte.
   Da fraþilor, fu ºi Ziua Naþionalã a
României ºi se sãrbãtori la Severin
cu oficialitãþi, cu politicieni, cu
discursuri, cu depuneri de coroane,
cu defilare ºi tehnicã de luptã, da ºi
cu fasole ºi cârnaþi, vin fiert ºi
distracþie. ªi sã înghesuirã severinenii
noºtri ºi mulþi nici nu-i bãgarã în
seamã pe politicienii care veneau în
grupuri separate, mai mari sau mai
mici, în funcþie de procentu’ care
sperã sã-l obþinã la alegeri. ªi au stat
severinenii pânã seara, sã se aprindã
luminiþele, alea de pe vremea lu nea  nea Mãrin

Sucã ºi luminiþele, noul look al lu nea Titel ºi sticla candidaþilor
Gherghe. ªi sã aprinsãrã, aºa
cã poa sã vinã ºi sãrbãtorile,
poa sã vinã ºi zãpada.
   Numai nea Gherghe nu
mai venea pin Severin, iarã
lumea îºi fãcea probleme.
Da stai sã vezi, cã apãru,
la Bucureºti, la întâlnirea
lu nea Bãsescu cu presa
localã. Nu sã ºtie din
partea cãrei prese a fost
prezent domn’ Costel, da
apariþia sa cu barbã a dat
naºtere la mai multe
întrebãri, unele chiar
rãutãcioase, cum ar fi cea legatã de
vreun necaz dupã vizitele la Viena...
   Acuma, revenit pe meleaguri
natale, toatã lumea aºteaptã sã-l
vadã pe moº Titel la treabã, ca sã
punã în apl icare indicaþ ia
preþioasã a lu nea Bãse: „Voi,
presa localã, ar trebui sã-i cãlcaþi
în picioare pe politicieni!”. Mda!
   Mã nepoate, da zilele acestea, a
mai interesantã ºtire fu aia cu
sãrbãtorirea a 10 ani de când avem
salubritate modernã în Severin. Cât
de modernã ºi ieftinã este, lãsãm pe

alþii sã aprecieze, dar nu înþelegem
de ce prãznuirea s-a fãcut cu pãtura
în cap ºi fãrã nea Gherghe, care se
ºtie cã i-a adus pe austrieci aici. Sau
poate cã acum sunt pe picioarele lor
ºi l-au dat deoparte, nu care cumva
sã-i mai deranjeze pãnã îºi fac
mendrele cu altu’.
   Una peste alta, candidaþii la
parlamentare îºi fac ºi ‘mnealor loc
pe sticlã, cât mai des sã poate, sã
nu-i uite lumea ºi sã-ºi aducã
aminte ce promisiuni au fãcut în
campania care-i pe fârºite. Nu

conteazã  ce spun, numai sã  aparã
ºi sã încerce câteva fraze.
Câteodatã mai ºi reuºesc, alteori
mai greu, da nu sã lasã. Da-þi-i
înainte fraþilor, cã oricum cine
trebuie sã iasã, iasã, vorba lu’
Sache al lu Zãpãcitu!
   Mã fraþilor, duminicã mergeþi sã
votaþi, da aveþi grijã ce alegeþi, cã
dupã, aia culegeþi, ce aþi... ales!
Mare grijã la vot! Ce o ieºi, om
povesti dupã duminicã.
   Aºa cã pãnã data viitoare, hai sã fþi
iubiþi ºi optimiºti!


