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Motive de bucurie ºi sãrbãtori de iarnã
mai liniºtite oferite de Grupul CEZ în
România unor familii defavorizate din
aria sa de operare

Spiritul sãrbãtorilor de iarnã a intrat ºi în casele a 18 familii cu venituri modice din comunitatea localã, cu ajutorul
Grupului CEZ în România ºi a voluntarilor sãi. Tot în cadrul acestei acþiuni, voluntarii CEZ au fost mesagerii
Moºului pentru copiii Fundaþiei Sfântul Dimitrie din Bucureºti, cãrora le-au dãruit cadouri.

Pentru al III-lea an consecutiv, voluntarii Grupului CEZ în România au dãruit energie pentru bine, pregãtind
pachete de donaþii pentru familii din judeþele Argeº, Caraº-Severin, Constanþa, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Teleorman
ºi Vâlcea, donaþii care au fost suplimentate de companie prin oferirea a 880 de tichete sociale.
   Voluntarii CEZ au fost primiþi în judeþul Argeº cu zâmbetul pe buze de trei familii, fiecare formatã dintr-un singur
pãrinte ºi copii cu vârste cuprinse între 3 ºi 15 ani.
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Am constatat cã primarii proaspãt instalaþi în
funcþii nu s-au putut desprinde de vechile metehne ale
înaintaºilor din aceleaºi funcþii, chiar dacã fac parte din
formaþiuni politice diferite. Atragem atenþia atât autoritãþilor
care ar trebui sã verifice fraudele, cât ºi electoratului, cãruia
i s-a cerut voturi duminica trecutã, cã unii politicieni
ajunºi la conducerea primãriilor nu s-au putut abþine,
nici mãcar pânã dupã alegerile pentru Parlament, de la
a face lucrãri de asfaltare pe timp de iarnã.

Primarii se
schimbã, practica
rãmâne: drumuri
decopertate ºi
asfaltate iarna

   Pe douã ºosele importante pentru bucureºteni în general,
dar pentru transportatori în mod special, Prelungirea
Ghencea ºi Uverturii, în cartierele Drumul Taberei,
respectiv Militari, ambele din sectorul 6 al Capitalei, au
început chiar în aceastã perioadã decopertãrile pentru
asfaltarea pe timp de iarnã. Se fac deja 27 de ani de la
înlãturarea regimului comunist ºi vedem cã nimic nu s-a
schimbat în acest rãstimp, în privinþa practicilor primarilor
ajunºi în funcþii.

 Continuare în pag. 14
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Privind cu relativã detaºare
situaþiunea de la Severin, dupã
aceste alegeri parlamentare agitate,
unde Antena 3, indiscutabil, a fost
un actor important, îþi poþi da lesne
seama cã lucrurile se prezintã cât se
poate de clar: o nouã hartã a puterii
politice a fost deja trasatã, ferm,
pentru multã vreme de acum încolo.
Scorurile electorale sunt atât de
grãitoare încât nu permit prea multe
comentarii. În fond, politica se joacã,
finalmente, pe voturi. Acolo, la urne,
aflãm ce partide conteazã cu
adevãrat, care conteazã mai puþin ºi
care nu conteazã deloc.
   Sub PSD, chiar mult sub PSD, la

Umilinþe electorale ºi perspective posibile
distanþe uriaºe, vin, în ºir, cu aer
umil, partide ºi partiduleþe, ale cãror
ºanse se vor mai juca abia peste
patru ani, asta dacã vor ajunge acolo,
rezistând presiunii date de condiþia
de outsider. Unele vor rezista, nu au
încotro, le obligã tradiþia ºi orgoliul.
PNL, de exemplu, e sigur cã va trece
ºi peste acest hop, ºifonat rãu, dar
va trece. Marele eºec liberal la
Severin, ca sã ne referim doar la
Severin (unde scorul înregistrat de
liberali, nici mãcar dublat, nu se
apropie de cel al social-
democraþilor lui Marius Screciu) nu
se datoreazã vechilor liberali care s-
au strãduit la modul foarte onorabil,
cum au putut ºi ei. Însã proasta
gestionare a chestiunii pornitã de la
centru, ideea de Cioloº cu orice preþ
(chiar dacã era evident cã, odatã cu
USR, voturile pro Cioloº se vor
fragmenta), figurile unor foºti
membri PDL, nu în ultimul rând
fãrâmiþarea dreptei ºi limitele
evidente ale Alinei Gorghiu în
postura de lider – toate acestea nici
nu puteau sã aducã pentru liberalii

severineni rezultate mai bune. L-
am vãzut la televizor, dupã aflarea
rezultatelor, pe severineanul Cristian
Buºoi, unul dintre liderii liberali de
la centru, încercând din rãsputeri sã
tempereze jocul, sã evite ceea ce era
cât se poate de evident: PNL se aflã
în plin eºec, la capãtul unor mutãri
pe tabla de ºah neinspirate. Cioloº
nu a reuºit nimic pentru PNL, nici
mãcar nu s-a ridicat la jumãtate din
aºteptãrile liberalilor legate de el.
Într-un fel, pe liberali chiar Cioloº
i-a bãgat în corzi, pânã la epuizare,
fãrã sã le garanteze nimic.
  Cât despre ALDE, PMP, USR ºi
PRU aici aºteptãrile nici nu erau
cine ºtie ce, sã recunoaºtem. Poate
doar în cazul USR eram cât de cât
curioºi ce va ieºi. Slãbuþe partide,
distrofice rezultate. USR nu o vãd
reuºind sã rãmânã pe picioarele ei
pânã în 2020, probabil va împãrtãºi

soarta partidului diaconesc. ALDE
e cazul sã gãseascã un alt drum, e
limpede cã tãricenii au atins nivelul
maxim de competenþã electoralã ºi
cã nu au un viitor în politicã. De la
PRU cred cã ne putem lua adio,
fãrã emoþie. Cât despre PMP, nici
aici nu e nimic clar. Bãsescu nu
poate, nu mai poate, mai mult.
Bãsescu e deja istorie ºi ar fi cazul
sã se retragã. Cert e urmãtorul
lucru, ca o concluzie generalã:
rezultatele de acum, înregistrate de
toþi aceºti jucãtori secundari în
raport cu PSD, poate îi vor duce la
ideea cã în politica de la noi nu vor
mai fi viabile decât douã mari
direcþii, douã mari formaþiuni:
social-democraþii (PSD) ºi liberalii.
   Umilinþa de acum ar trebui
sã-i punã pe gânduri pe cei de
dreapta. Doar se macinã între ei,
prosteºte, de ani ºi ani.

Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de Crãciun ºi a Anului Nou, urez
sãnãtate, fericire ºi bunãstare tuturor colaboratorilor, partenerilor,
celor dragi din familie, rudelor, prietenilor ºi colegilor de serviciu.

LA  MULTI  ANI  !
DIRECTOR  S.C.  FLAPS   S.A. Strehaia

Ing. dipl. Vasile  Vulpaºu

Intrã în platã pensiile suplimentare pentru ziariºtii membri ai
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti care îndeplinesc condiþiile legale
necesare. Ca urmare, începând de azi, 15 decembrie 2016, dimineaþa,
între orele 10 ºi 13, puteþi merge pentru a depune Cererea de solicitare
a indemnizaþiei suplimentare de ziarist, membru al unei uniuni de
creaþie de utilitate publicã la sediul central al UZP de la Piaþa Romanã,
Bd. Gl.Gh. Magheru 28-30, la blocul dintre staþiile de metrou.
Contacte UZP: Telefon (+40) 021.317.92.25; Fax (+40) 021.313.06.72;
Telefon mobil – secretariat 0746.137.914

Avem veºti bune de sãrbãtori!
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În acest sens, poliþiºtii din
cadrul Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Mehedinþi - Serviciul Arme
Explozivi ºi Substanþe Periculoase,
structurile de ordine publicã ale
poliþiilor municipale, orãºeneºti,
secþiilor de poliþie rurale, vor acþiona
zilnic pentru verificarea legalitãþii
desfãºurãrii operaþiunilor cu
articole pirotehnice de cãtre
persoanele fizice ºi juridice.
   Poliþia Românã reaminteºte cã este
interzisã deþinerea, utilizarea ºi
vânzarea cãtre publicul larg a
articolelor pirotehnice de divertisment
din categoriile 2, 3 ºi 4, a articolelor
pirotehnice de scenã (T1 ºi T2) ºi a
altor articole pirotehnice din
categoria P2, din motive de ordine
ºi siguranþã publicã, securitate ºi
pentru protecþia mediului.
   Persoanele fizice sau juridice
autorizate pot folosi articolele
pirotehnice de divertisment numai

ACÞIUNEA “FOC DE ARTIFICII”
Având în vedere  Acþiunea “FOC DE ARTIFICII”, la nivelul

Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Mehedinþi se acþioneazã cu
privire la prevenirea, constatarea ºi combaterea neregulilor în

domeniul operaþiunilor cu articole pirotehnice de cãtre
persoanele fizice ºi juridice.

cu luarea mãsurilor de protejare a
persoanelor, bunurilor materiale,
animalelor ºi a mediului.

Nu este permisã folosirea
articolelor pirotehnice în

urmãtoarele situaþii:
a) între orele 24.00 ºi 06.00, cu
excepþia evenimentelor de interes
local, naþional sau internaþional, în
baza aprobãrii autoritãþilor locale;
b) la o distanþã mai micã de 50 de metri
de construcþiile de locuinþe cu pânã la
4 niveluri ºi la mai puþin de 100 de
metri faþã de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanþã mai micã de 500 de
metri de instalaþiile electrice de înaltã
tensiune, de locurile de depozitare
ºi livrare a combustibililor lichizi sau
solizi, de instalaþiile de gaze.
d) la o distanþã mai micã decât cea
prevãzutã de reglementãrile în
vigoare pentru obiectivele chimice
ºi petrochimice ori pentru alte
obiective care prezintã pericol de

incendiu sau explozie;
e) în locurile în care existã riscul
producerii de alunecãri de teren,
avalanºe sau cãderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise
circulaþiei rutiere, pe aleile
pietonale ºi în spaþiile deschise cu
aglomerãri de persoane;
g) la o distanþã mai micã de 500
de metri de pãduri.
   Totodatã, în conformitate cu legislaþia
în vigoare, este permisã organizarea de
jocuri cu articole pirotehnice de
divertisment din categoriile 3 ºi 4 numai
în condiþiile în care existã acordul
primãriei, al inspectoratului pentru
situaþii de urgenþã judeþean ºi avizul

inspectoratului judeþean de poliþie pe a
cãrui razã se executã jocurile respective.
   Orice operaþiune cu articole
pirotehnice, efectuatã fãrã drept,
constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la 3 luni
la un an sau cu amendã.
   De asemenea, comercializarea
articolelor pirotehnice din categoriile
1 ºi P1 cãtre persoane cu vârsta sub
limita prevãzutã de lege, respectiv 18
ani, precum ºi comercializarea cãtre
publicul larg a articolelor pirotehnice
destinate a fi utilizate de cãtre
pirotehnicieni, constituie infracþiuni
ºi se pedepsesc cu închisoare de la
3 luni la un an sau cu amendã.

Poliþiºtii mehedinþeni acþioneazã
pentru depistarea persoanelor
care comercializeazã pomi de

Crãciun  fãrã a avea documente
în acest sens.

Pentru prevenirea ºi
combaterea activitãþilor ilicite
îndreptate împotriva fondului
forestier naþional, în aceastã
perioadã, poliþiºtii mehedinþeni, în
colaborare cu organele competente,
acþioneazã pentru asigurarea
respectãrii legalitãþii în acest sector
important al economiei naþionale.
   Astfel, în luna decembrie a.c.,
poliþiºti din cadrul Serviciului de
Ordine Publicã, Serviciului de
Investigarea a Criminalitãþii
Economice, Serviciului Poliþiei
Rutiere ºi specialiºti din cadrul
Gãrzii Forestiere ºi Direcþiei Silvice
Mehedinþi vor organiza acþiuni, pe
raza judeþului, în vederea prevenirii
ºi combaterii faptelor ilegale în
legãturã cu transportul, prelucrarea-

OPERAÞIUNEA „POMI DE CRÃCIUN”
comercializarea materialelor
lemnoase ºi a pomilor de Crãciun.
   În cadrul activitãþilor, oamenii legii
vor intensifica acþiunile de control
ºi patrulare în zonele ºi traseele
vulnerabile, pe drumurile forestiere
ºi publice, în pieþe, târguri ºi oboare,
în vederea depistãrii persoanelor
care desfãºoarã activitãþi ilegale
privind tãierea, transportul ºi
comercializarea materialului lemnos
ºi a pomilor de Crãciun.

Pentru prevenirea comiterii unor
fapte care contravin legislaþiei
silvice, în ceea ce priveºte tãierea,
transportul ºi comercializarea
pomilor de Crãciun, poliþiºtii fac
urmãtoarele precizãri:
- Transportul pomilor de Crãciun
se realizeazã doar în baza avizelor
de însoþire cu regim silvic (aviz de
însoþire primar - dacã transportul
se efectueazã de la locul de
recoltare sau aviz de însoþire
secundar pentru alte materiale

decât cherestelele - dacã
transportul se efectueazã din
depozite de material lemnos,
pieþe/târguri/oboare).
- La achiziþionarea pomilor de
Crãciun de la locul de recoltare, din
depozite, pieþe/târguri/oboare se va
solicita obligatoriu aviz de însoþire
cu regim silvic, facturã fiscalã sau
bon fiscal. În aceste situaþii, se va
urmãri dacã pe secþiunea de tãiere
este aplicat dispozitivul special de
marcat cu amprenta dreptunghiularã
specific emitentului din cadrul cãruia
face parte personalul împuternicit sã
elibereze avizul de însoþire primar
(situaþie valabilã doar pentru
pomii de Crãciun recoltaþi de pe
teritoriul naþional).
- În situaþia achiziþionãrii de pomi
de Crãciun din supermarketuri
(recoltaþi de pe teritoriul altor þãri)
se va solicita aviz de însoþire ºi
facturã fiscalã/bon fiscal, pe
secþiunea de tãiere nefiind aplicatã

amprenta dreptunghiularã a
dispozitivului special de marcat.
   Încãlcarea legislaþiei silvice care
reglementeazã expedierea, transportul
ºi comercializarea pomilor de Crãciun
este sancþionatã contravenþional de
Legea nr. 171/2010 actualizatã,
cuantumul amenzilor fiind cuprins
între 5.000 ºi 10.000 de lei, de
asemenea este dispusã ºi mãsura
complementarã a confiscãrii pomilor
de Crãciun.

 Biroul de presã
al IPJ Mehedinþi
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Viitorul Guvern va avea
legitimitatea necesarã pentru
stabilirea nivelului salariului minim
pe economie garantat în platã în anul
2017, în condiþiile în care partidul
care a câºtigat alegerile din 11
decembrie 2016 ºi-a asumat nivelul
salariului minim în programul de
guvernare, a precizat premierul
Dacian Cioloº în Consiliul
Naþional Tripartit.
   “Partidul care a câºtigat alegerile
ºi-a stabilit o cifrã clarã în programul
de guvernare, pe care ºi-a asumat-
o politic. Dacã acest guvern ar lua o
decizie pe baza negocierilor cu
sindicatele ºi patronatele, cu o
sãptãmânã sau douã înainte de
instalarea noului guvern, ar putea fi
acuzat cã abuzeazã de
responsabilitatea pe care o are. Pe

Premierul Dacian Cioloº:
Într-un alt context decât cel al alegerilor, Guvernul ar fi stabilit nivelul salariului minim pe economie
garantat în platã pentru anul 2017 la un nivel apropiat de cel propus de confederaþiile sindicale

de altã parte, în cazul în care acest
guvern ar promova o Hotãrâre cu
acea sumã, ar însemna cã ne-am
asumat-o fãrã a avea vreo analizã în
spate”, a declarat primul-ministru
Dacian Cioloº.
 Premierul a mai transmis
partenerilor sociali cã, într-un alt
context decât cel al alegerilor,
guvernul actual ar fi stabilit nivelul
salariului minim pe economie
garantat în platã pentru anul 2017,
la un nivel apropiat de cel propus
de confederaþiile sindicale.
   ªeful Executivului a mai spus cã
va discuta cu conducerea partidului
politic care a câºtigat alegerile pe
mai multe teme de guvernare, între
care ºi salariul minim, precizând cã
în acest moment are în vedere douã
scenarii. Dacã noul guvern se va

instala pânã la sfârºitul anului,
atunci va avea posibilitatea sã îºi
asume formal nivelul promis în
programul de guvernare, iar dacã
preluarea guvernului se va face la
începutul anului viitor, actualul
guvern va aproba, în ultima ºedinþã
din 2016, o hotãrâre prin care sã
menþinã nivelul actual al salariului
minim ºi în luna ianuarie 2017,
urmând ca pentru restul anului sã
fie stabilit un alt nivel. Potrivit
prevederilor legale, Guvernul are
obligaþia sã stabileascã pânã la
sfârºitul anului în curs, nivelul
salariului minim garantat în platã
pentru anul viitor.
  În cadrul Comisiei de Dialog
Social, care va avea loc joi, la
Ministerul Muncii, se va discuta ºi
pe marginea mecanismului

transparent de stabilire a salariului
minim, care este în prezent elaborat
de o echipã de experþi de nivel înalt,
în cadrul unui contract finanþat
de Comisia Europeanã.
  Premierul Dacian Cioloº ºi
ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru, au
mulþumit partenerilor sociali pentru
colaborare ºi i-au invitat sã continue
consultãrile, dar informal, pe
marginea proiectului Legii salarizãrii
unitare. Guvernul, împreunã cu
sindicatele ºi patronatele au convenit
sã publice proiectul Legii salarizãrii
unitare, conform principiilor
transparenþei promovate de actualul
guvern, pentru a putea fi consultat,
ca un demers complementar
procesului de dezbatere publicã.

 Biroul de presã al
Guvernului României

Rezultatele finale, stabilite
dupã soluþionarea contestaþiilor,
indicã faptul cã 5.405 candidaþi au
promovat concursul naþional de
ocupare a funcþiilor vacante de
director ºi director adjunct în unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar. Astfel,
rata de ocupare a posturilor de
conducere din unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar este de 63,26% pentru
posturile de directori (4.066 de
posturi ocupate din 6.427 de posturi
scoase la concurs), respectiv 53,84%
pentru posturile de directori adjuncþi
(1.339 de posturi ocupate din 2.487
de posturi scoase la concurs).
   Dintre cele 4.066 de posturi de
director ocupate prin
concurs, 3.513 de posturi vor fi
ocupate de cadre didactice care
anterior concursului au deþinut
aceastã poziþie în aceeaºi ºcoalã, în
timp ce 32 de posturi vor reveni unor
profesori care anterior au deþinut
funcþia de director în altã ºcoalã. Alte
124 de posturi vor reveni unor cadre
didactice care au ocupat anterior
funcþia de director adjunct în aceeaºi
ºcoalã, iar 5 posturi vor fi ocupate de
persoane care anterior au îndeplinit

Peste 5.400 de candidaþi au promovat concursul naþional de
ocupare a funcþiilor vacante de director ºi director adjunct din ºcoli

funcþia de director adjunct în altã
ºcoalã. Pe de altã parte, 307 posturi
vor fi ocupate de profesori din aceeaºi
ºcoalã care nu au mai ocupat funcþii
de director/director adjunct, iar 85 de
posturi vor reveni unor cadre
didactice fãrã funcþii de conducere în
prealabil, dar provin din altã ºcoalã.
   În ceea ce priveºte cele 1.339 de
posturi de director adjunct ocupate
prin concurs, 50 de posturi vor reveni
unor profesori care anterior
concursului au deþinut aceastã poziþie
în aceeaºi ºcoalã, în timp ce 4 posturi
vor reveni unor cadre didactice care
anterior au avut funcþia de director în
altã ºcoalã. Alte 1.074 de posturi vor
reveni unor profesori care anterior au
ocupat funcþia de director adjunct în
aceeaºi ºcoalã, iar 9 posturi vor
reveni unor persoane care au ocupat
funcþia de director adjunct în altã
ºcoalã. De asemenea, 203 posturi
vor fi ocupate de cadre didactice din
aceeaºi ºcoalã, care nu au ocupat
anterior funcþii de conducere,
iar 19 posturi vor reveni unor cadre
didactice din altã ºcoalã, care nu au
avut funcþii de conducere.
   Conform calendarului aprobat prin

ordin de ministru, vineri, 16
decembrie 2016, rezultatele finale vor
fi validate de consiliile de
administraþie ale inspectoratelor
ºcolare judeþene, iar cei 5.405
candidaþi promovaþi vor fi numiþi în
funcþie pentru o perioadã de 4 ani,
prin decizie a inspectorului ºcolar
general. Aceºtia vor încheia un
contract de management
administrativ-financiar cu
preºedintele consiliului judeþean/
primarul general al municipiului
Bucureºti ºi un contract de
management educaþional cu
inspectorul ºcolar general.
   Contractele de management
administrativ-financiar ºi contractele
de management educaþional se
încheie pe o perioadã de 4 ani pentru
persoanele care au mai mult de 4 ani
pânã la împlinirea vârstei legale de
pensionare. În situaþia în care existã
persoane care au mai puþin de 4 ani
pânã la împlinirea vârstei legale de
pensionare, documentele sus-
menþionate se încheie pânã la data
îndeplinirii condiþiilor legale de
pensionare ºi pot fi prelungite prin
act adiþional pe perioada menþinerii

ca titular în funcþia didacticã peste
vârsta de pensionare, în condiþiile
legii. Persoanele care au împlinit deja
vârsta de pensionare vor semna
contractele de management
administrativ-financiar ºi contractele
de management educaþional pentru
perioada în care-ºi vor pãstra statutul
de titular în învãþãmântul
preuniversitar.
   Numirea în funcþiile de director ºi
de director adjunct pentru unitãþile de
învãþãmânt de stat, ca urmare a
promovãrii concursului, se realizeazã
prin decizie a inspectorului ºcolar
general, în termen de cel mult 5
zile lucrãtoare de la validarea
rezultatelor concursului.
   În data de 21 decembrie,
inspectoratele ºcolare judeþene vor
emite deciziile de încetare a detaºãrii
în interesul învãþãmântului pentru
directorii în funcþie la acest moment,
începând cu data de 9 ianuarie 2017.
În paralel, vor fi emise ºi deciziile de
numire pentru funcþiile de director/
director adjunct, începând cu data de
9 ianuarie 2017, pentru candidaþii
care au promovat concursul.

 Continuare în pag. 8
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Secþia de Etnografie ºi Artã Popularã a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier a organizat luni,
12 decembrie a.c., cu începere de la orele 13.00, un
seminar intitulat “Credinþa, Tradiþii, Obiceiuri”.
   Evenimentul a avut loc în cadrul Pavilionului
Multifuncþional din strada Independeþei nr. 2, iar
printre participanþi s-au regãsit studenþi ai
Universitãþii din Craiova - Facultatea de Litere ºi
Facultatea de Pedagogie.
   Florentina Pleniceanu, ºef secþie Etnografie ºi Artã
Popularã din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
a subliniat necesitatea reîntoarcerii la credinþã, la
adevãratele simboluri ale Crãciunului, care este o
sãrbãtoare a bucuriei, a fericirii ºi a dragostei.
   Þinând cont de subiectele abordate în cadrul
seminarului, a fost invitat ºi corul Kinonia din cadrul
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei, care a susþinut un
scurt program artistic de sãrbatori.

Seminarul “Credinþa, Tradiþii, Obiceiuri”
la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

Una dintre cele mai
frumoase imagini de Crãciun este
cea a familiei reunite în jurul
bradului împodobit. Tradiþia
bradului aºa cum îl ºtim astãzi este
originarã din Germania Renaºterii,
spaþiu de unde provin multe dintre
obiceiurile actuale de Crãciun.
   Din cele mai vechi timpuri, oamenii
au adus în casele lor plante perene,
din credinþa cã au o importanþã
religioasã ºi magicã. Egiptenii îºi
împodobeau casele cu frunze de
palmier în ziua solstiþiului de iarnã,
tradiþie preluatã de greci ºi romani,
care foloseau iederã pentru decorarea
caselor, în timp ce vâscul apare la celþi
ºi scandinavi. Multe alte astfel de
plante, cum ar fi ramurile de laur ºi
de pin sau de brad, au fost investite
cu puteri apotropaice. La români,
bradul are o semnificaþie aparte, fiind
legat de mai toate sãrbãtorile ºi
ritualurile importante, de la naºtere
ºi nuntã, pânã la moarte.
   Despre originile tradiþiei bradului
bogat împodobit de Crãciun circulã
multe legende ºi poveºti minunate,
al cãror mesaj îndiferent de religie
sau culturã este plin de speranþã
ºi bucurie.

Fecioara Maria ºi
bradul ocrotitor

Auzind cã Irod a comandat

Poveºtile bradului de Crãciun
uciderea copiilor, Fecioara Maria
ºi-a luat pruncul ºi a fugit din
Bethleem de frica mãcelului. Pe
când cãuta adãpost pentru ea ºi
micul Isus, a vãzut un stejar mare
pe care l-a rugat sã-ºi coboare
crengile ºi s-o fereascã de armata
lui Irod care se apropia. Dar
stejarului i se fãcuse fricã ºi o
refuzã pe Fecioara Maria,
spunându-i cã frunzele lui sunt
prea rare ºi oamenii o vor vedea.
Pe când asculta asta, deodatã fu
chematã de un brãduleþ mic care o
înfãºurã cu crengile sale exact în
clipa în care oamenii lui Irod treceau
cãlare prin acel loc. Dupã ce
cãlãreþii se îndepãrtaserã, Fecioara
mulþumi bradului pentru fapta
sãvârºitã ºi îl binecuvântã:
   “Cât vei trãi, bradule, sã nu
vestejeºti niciodatã! Sã fii mereu
verde ºi iubit de toti copiii”, iar
stejarului îi spuse ca toatã viaþa lui
sã tremure, fie iarnã, fie varã ºi sã-
ºi piardã frunzele când vine frigul.
Aºa se explicã faptul cã iarna, de
Crãciun, brãduþul este nelipsit din
casele noastre, fiind iubit de toþi
cei mari ºi mici.

Legenda Sfântului Bonifaciu
  Sfântul Bonifaciu a fost un
misionar creºtin care a rãspândit
cuvântul Domnului pe teritoriul de

azi al Germaniei, în secolul al VIII-
lea. El este considerat sfântul
protector al germanilor. A fost
ucis în Frisia în 754, alãturi de
alþi 52 de creºtini.
   Conform legendei, el a predicat
cu mult zel creºtinismul
germanilor, dar dupã o anumitã
perioadã a plecat la Roma. Când s-
a reîntors la cei pe care i-a convertit
la creºtinism, a rãmas surprins cã
aceºtia s-au reîntors la vechiurile
lor obiceiuri. Supãrat de gestul
celor care venerau un stejar, Sfântul
Bonifaciu a tãiat copacul de la
rãdãcinã. La prima loviturã de
topor, o rafalã puternicã de vânt a
doborât instantaneu copacul
secular. Germanii, uluiþi de isprava
lui Bonifaciu, ºi-au dat seama cã
este mâna lui Dumnezeu la mijloc.
Bonifaciu era familiarizat cu
obiceiul pãgân de a lua în casã o
plantã veºnic verde pe durata iernii,
aºa cã le-a spus tuturor sã ia câte
un brad. Datoritã formei
triunghiulare bradul a devenit ºi
un simbol al Sfintei Treimi.

Martin Luther ºi
bradul de Crãciun

   Se povesteºte cã prima
persoanã care a decorat un pom
de Crãciun a fost Martin Luther.
Legenda spune cã într-o noapte

feericã de iarnã, pe când se
întorcea acasã, Martin Luther a
vãzut stelele sclipind pe cer printre
ramurile copacilor. Priveliºtea i-a
produs o impresie puternicã de
comuniune cu cerurile ºi, când a
ajuns acasã, era nerãbdãtor sã
împãrtãºeascã aceastã revelaþie
cu familia sa. Pentru a-i ajuta sã-
ºi închipuie priveliºtea s-a dus
în pãdure ºi a tãiat un brãduþ, l-a
adus în casã ºi l-a împodobit cu
lumânãri , care imaginau
sclipirea stelelor pe cer. Copiii au
fost atât de încântaþi de pom,
încât Martin Luther a încurajat
toate familiile din sat sã aducã
brazi în casele lor ºi sã-i
împodobeascã pentru a celebra
sezonul sãrbãtorilor. Obiceiul s-
a rãspândit treptat în Germania
ºi mai apoi în toatã lumea.

 continuare în numãrul urmãtor
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* P.S.D. se pare cã a ... ras
cam, tot! Asta e, pânã una-alta.
Situaþia aceasta ne surprinde ºi nu
prea. La cât dezmãþ propagandistic
s-au dedat sorosiºtii lui Cioloº ºi
Iohannis în acest an, nici nu-i de
mirare. În vremea asta, populaþia, care
s-a entuziasmat, nu-i aºa, la alegerea
lui Iohannis ca preºedinte al
României, a trecut prin toate gamele
sufleteºti posibile, ajungând, în cele
din urmã, la disperare. Despre un
anumit exces de zel (mã exprim
eufemistic!) al celebrului binom, cred
cã nici nu este cazul sã mai vorbesc.
Oricum, respectiva alcãtuire binomicã
va fi, probabil, chematã sã rezolve
destul de multe necunoscute în
urmãtoarea perioadã. În ciuda
victoriei categorice a PSD. Pentru cã
aºa voieºte neavenitul din Deal. Care
nu considerã necesar sã-i cearã
duduii care cãlãreºte, în continuare
ºi fãrã probleme, DNA sã
demisioneze din funcþie pe motiv de
fraudã intelectualã. Mergând pe
drumul ãsta cu foarte multe hârtoape,
prusacului cu pricina s-ar putea sã i
se înfunde. Nu foarte târziu. Pentru
cã, într-adevãr, omul pare cã ºi-o
cautã cu lumânarea.
   * Atât de tare, încât a preferat sã
se ducã  sã discute cu strãinii

P.S.D. rade tot...
situaþia postelectoralã a României
decât cu ai lui. Acum, se încurcã
inextricabil între fixaþii personale,
principii ºi legi expirate. Iar pentru
cã un nou „guvern al meu” nu prea
mai are ºanse sã vadã lumina zilei,
dumnealui preferã sã bage þara într-
o crizã fãrã ieºire.  Cu un asemenea
preºedinte vrea România sã
întâmpine Centenarul Marii Uniri ºi
preluarea preºedinþiei Uniunii
Europene? Mã tem cã da. Desigur,
doar dacã românii, mai exact...
noua lor clasã politicã, nu vor fi
suficient de vigilenþi.
   * Ca mai peste tot, ºi în Mehedinþi,
PSD a cam luat tot caimacul
alegerilor parlamentare. Constantin
Truºcã, Vlad Bontea ºi Alexandru
Bãlãnescu ne vor reprezenta în
Camera Deputaþilor, iar Liviu Mazilu
– în Senat. Succesul acesta i-a luat
prin surprindere, prin proporþiile lui,
chiar ºi pe fericiþii câºtigãtori. Care
sper sã fi priceput, în sfârºit, ce mare
responsabilitate apasã pe umerii lor.
Sper, zic. Liberalii au în Parlament
doar pe preºedintele lor judeþean,
Virgil Popescu, în mod aproape
surprinzãtor Marius Bãlu ratând un
nou mandat de senator, la care toatã
lumea se aºtepta. Surpriza, evident
plãcutã, a acestor alegeri a fost,

pentru mehedinþeni, mandatul de
senator câºtigat de tânãrul om de
afaceri Ionuþ Sibinescu (ALDE).
Oarecum contrar aºteptãrilor, Viorel
Palaºcã (ALDE) nu a mai prins un
alt mandat de deputat. Datã fiind
experienþa sa, e de aºteptat ca el sã-
ºi gãseascã locul potrivit în
Executivul pe care partidul sãu îl va
forma, probabil, cu PSD.
   * Aspectul cel mai nociv evidenþiat
de acest scrutin este accederea în
Parlament a PMP, partidul talibanilor
bãsiºti – specie care nu este, iatã,
tocmai pe cale de dispariþie, aºa cum
poate unii dintre noi au crezut.
Bãsescu Traian, în Parlamentul
României, va fi, dupã pãrerea mea,
un teribil factor disolutiv. Vor putea
fi vãzute, încã din iarna aceasta, niºte
miºcãri „tectonice” prin noul
Parlament, cum nu cred cã s-au mai
vãzut vreodatã. Fermentul va fi, fãrã
discuþie, Bãsescu. Pãcat de memoria
scurtã, pe de o parte, ºi de
talibanismul unora dintre
compatrioþi, pe de altã parte. Dar ºi
aici este un punct de sensibilitate
colectivã ºi de scrupule
democratice. De aceea, poate cã e
mai bine sã lãsãm lucrurile sã
curgã... democratic. Asta, pentru cã
noi înþelegem, spre deosebire de

alþii, sã respectãm votul popular.
Chiar dacã el poate contrazice violent
aºteptãrile ºi speranþele noastre.
   * Totuºi, nu putem trece cu
vederea peste doza de tupeu
excedentar de care acelaºi Bãsescu
Traian a dat dovadã chiar în seara
alegerilor, când a þinut sã reînvie, sã
reactiveze, tãciunii vechilor sale
rãzboaie, cu mogulii, cu Antenele
etc.. Nu ºtiu dacã de aºa ceva are
nevoie societatea româneascã în
momentul de faþã.
   * Din pãcate, Bãsescu nu este
singurul izvor de gâlceavã din aceste
zile. Deºi este evident pentru toatã
lumea cã PSD, cu sau chiar fãrã ALDE,
are dreptul de a forma noul Guvern al
României, cetãþeanul care dormiteazã
pe fotoliul palatului din Deal se
cramponeazã de niºte aºa-zise
principii de integritate ºi de o þâfnã pe
care o justificã, în cel mai... fericit caz,
trecutele sale pãcate, pe care le vrea
uitate. Deºi e la fel de evident pentru
toatã lumea cã Liviu Dragnea a fost
condamnat la nu ºtiu câþi ani cu
suspendare doar pentru cã a
fãcut...campanie electoralã, dinspre
Cotroceni ºi dinspre zonele aºa-zis
liberale ni se induce ideea cã omul
ar fi un infractor sadea, cu care nu
trebuie sã ai vreun raport, necum sã
ieºi cu el în lume sau, culmea, sã-l
mai pui ºi premier. Nu am deloc cea
mai favorabilã impresie cu putinþã
despre Liviu Dragnea, dar, pânã
una-alta, el a condus PSD-ul la
aceastã formidabilã ºi fãrã
precedent victorie electoralã ºi este
perfect îndreptãþit, ba chiar obligat,
sã formeze noul Guvern. Pe care sã-
l ºi conducã, desigur. Deocamdatã,
nicio sentinþã judecãtoreascã nu-i
amputeazã lui Dragnea vreun drept
constituþional. Atunci?
   * “Cel mai absurd ºi mai inutil
furt mi se pare cel literar (intelectual
– n.n.), ºi pentru aceea cã e mai
devreme sau mai târziu descoperit,
ºi fiindcã esenþa creaþiei fiind
sentimentul puterii personale,
plagiatul e o minþire de sine”. (G.
Cãlinescu). S-o fi pãtruns de
acest adevãr ºi campioana
anticorupþiei din România?

Motive de bucurie ºi sãrbãtori de iarnã...
Din judeþele Caraº-

Severin ºi Constanþa, au fost implicate în campanie
douã familii ai cãror copii cu vârste între 5 ºi 18 ani
beneficiazã de protecþia ºi iubirea ambilor pãrinþi.
Aceºtia au ales sã cearã lucruri simple, din
multitudinea de nevoi: articole de îmbrãcãminte,
rechizite, cãrþi de colorat ºi jucãrii.
   Aceleaºi dorinþe s-au regãsit ºi pe listele familiilor din
judeþele Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea.
În judeþul Dolj, am fost întâmpinaþi de 3 familii numeroase,
cu copii cu vârste cuprinse între 2 ºi 16 ani care îºi bucurã
pãrinþii cu rezultate deosebite la învãþãturã.
   Compania a oferit sprijin ºi familiilor din judeþul
Gorj, formate din copii cu vârste între 6 ºi 8 ani ºi un
pãrinte sau bunica, iar din judeþul Mehedinþi au fost
implicate în campanie alte douã familii.
   În judetul Olt, uºa casei ne-a fost deschisã de cãtre
douã bunici care îºi cresc singure nepoþii cu vârste
cuprinse între 5 ºi 8 ani ºi care se strãduiesc sã
le ofere un trai decent.

   Toate aceste familii împreunã cu cele din judeþele
Teleorman ºi Vâlcea s-au transformat în 94 de prieteni
noi pentru voluntarii CEZ care le-au trecut pragul.
Acþiunea a fost derulatã în colaborare cu Fundaþia
Vasiliada – filiala Dolj.

Moº Crãciun pentru copiii de la
Fundaþia Sfântul Dimitrie din Bucureºti

Anul acesta, Moº Crãciun a ajuns mai devreme la
copiii susþinuti de Fundaþia Sfântul Dimitrie din
Bucureºti prin intermediul voluntarilor CEZ care au
organizat un eveniment de Crãciun ºi le-au dãruit
cadouri. Veselia ºi zâmbetele copiilor au demonstrat
încã o datã cã „Energia vine de la oameni”.
   Campania de a dãrui sãrbãtori fericite celor
defavorizaþi intrã sub platforma „Energie pentru bine”
prin intermediul cãreia Grupul CEZ în România
continuã sã susþinã acþiunile cu impact pozitiv
asupra calitãþii vieþii din comunitatea localã.

Departamentul Relaþii Publice,
 Brand ºi Marketing CEZ România

 Urmare din pag. 1
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Cererile de acord prealabil pentru finanþare aferente schemei
de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorinã utilizatã în

agriculturã se pot depune pânã la 31 decembrie 2016
COMUNICAT DE PRESÃ

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã potenþialii

beneficiari cã pânã la 31
decembrie 2016 se depun Cererile
de acord prealabil pentru finanþare
aferente schemei de ajutor de stat

pentru reducerea accizei la
motorina utilizatã în agriculturã.

   Cererile se depun la Centrele
judeþene ale APIA sau al
Municipiului Bucureºti pe raza
cãrora sunt situate exploataþiile
agricole pentru care se solicitã
ajutorul de stat sau unde au fost
depuse cereri de platã pentru
schemele de sprijin pe suprafaþã,
respectiv la centrele judeþene APIA/
municipiului Bucureºti pe raza
cãrora au fost depuse cererile pentru
finanþare prin rambursare în cadrul
schemei de ajutor de stat pentru
motorina utilizatã în agriculturã,
aprobatã prin Hotãrârea Guvernului
nr.763/2013 pentru aprobarea
normelor metodologice privind
acordarea unui ajutor de stat
pentru motorina utilizatã în
agriculturã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
   Cererea de acord prealabil pentru
finanþare se depune anual, pentru
fiecare an calendaristic aferent
perioadei de aplicare a schemei de
ajutor de stat reglementatã  prin
Hotãrârea Guvernului nr.1174/2014,
respectiv 2015-2020 inclusiv.

Beneficiarii schemei sunt:
a) producãtorii agricoli, persoane
fizice autorizate, întreprinderile
individuale ºi întreprinderile
familiale constituite potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 44/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, care sunt
înregistraþi în Registrul agricol,
Registrul fermelor, Registrul
plantaþiilor viticole, alte evidenþe
funciare, care exploateazã terenuri
agricole, individual sau în forme de
asociere conform legislaþiei în

vigoare, în scopul obþinerii
producþiei agricole;
b) producãtorii agricoli, persoane
fizice autorizate, întreprinderile
individuale ºi întreprinderile
familiale constituite potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 44/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi/sau
persoane juridice, grupuri de
producãtori recunoscute sau
organizaþii  de producãtori
recunoscute, dupã caz, care sunt
înregistraþi în Registrul naþional al
exploataþiilor ºi care deþin, cresc
sau exploateazã animale, individual
sau în forme de asociere conform
legislaþiei în vigoare, în scopul
obþinerii producþiei agricole;
c) organizaþiile de îmbunãtãþiri
funciare ºi federaþiile de organizaþii
de îmbunãtãþiri funciare înscrise în
Registrul naþional al organizaþiilor de
îmbunãtãþiri funciare ºi Administraþia
Naþionalã a Îmbunãtãþirilor Funciare,
aºa cum sunt definite în Legea
îmbunãtãþirilor funciare nr. 138/2004,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
d) organismele/organizaþiile de
cercetare, respectiv universitãþile,
institutele ºi staþiunile de cercetare-
dezvoltare din domeniul agricol,
indiferent de statutul lor juridic sau
de modul lor de finanþare, al cãror
scop principal este de a realiza
cercetare fundamentalã, cercetare
industrialã sau dezvoltare
experimentalã ºi de a-ºi face
cunoscute rezul tatele prin
predare, publicare sau transfer
de tehnologie.
   Persoanele f iz ice  pot fi
acceptate ca potenþ iali
beneficiari  ai prezentei scheme
dacã în termen de 60 de zile
lucrãtoare de la data primirii
noti ficãri i privind acordul
prealabil, dar nu mai târziu de
data depunerii primei cereri
trimestriale, se autorizeazã ca
persoanã fizicã autorizatã sau
întreprindere individualã.

   Ajutorul de stat se acordã
producãtorilor agricoli care
îndeplinesc urmãtoarele condiþii,
în funcþie de sectorul/sectoarele
vegetal, zootehnic ºi/sau
îmbunãtãþiri funciare în care îºi
desfãºoarã activitatea:
- sã fie înscriºi în Registrul unic
de identificare (RUI) al APIA (sã
deþinã ID fermier);
- sã fie înscriºi în evidenþele APIA
cu suprafeþele de teren pe care le
exploateazã sau în Registrul
plantaþiilor viticole, dupã caz;
- sã fie înscriºi în Registrul agricol
cu suprafeþele agricole aflate în
exploatare, inclusiv pentru spaþiile
protejate (sere ºi solarii), precum
ºi cu efectivele de bovine/ovine/
caprine/porcine/ pãsãri/familii de
albine/viermi de mãtase, dupã caz;
- sã fie înregistraþi în Registrul
naþional al exploataþiilor (RNE) al
Autoritãþii Naþionale Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor sau sã deþinã document
de înregistrare/autorizare sanitarã
veterinarã pentru porci/pãsãri/
familii de albine/viermi de mãtase,
dupã caz;
- suprafeþele de teren pe care le
exploateazã sã fie de minimum un
hectar inclusiv, iar suprafaþa
parcelei agricole sã fie de cel puþin
0,3 ha, cu excepþia suprafeþelor
aferente legumelor cultivate în spaþii
protejate. În cazul viilor, livezilor,
culturilor de hamei, pepinierelor
pomicole, pepinierelor viticole,
arbuºtilor fructiferi, suprafaþa
minimã a parcelei trebuie sã fie de
cel puþin 0,1 ha;
- sã exploateze/sã deþinã/sã creascã
animale/pãsãri/familii de albine/
viermi de mãtase în vederea
obþinerii producþiei agricole pentru
care solicitã ajutorul de stat;
- sã utilizeze instalaþii de irigat
acþionate cu motoare termice.
   Cererea de acord prealabil pentru
finanþare prin rambursarea
diferenþei de accizã se depune
însoþitã de urmãtoarele documente:

- copie a documentelor de
identitate ºi a documentelor de
înregistrare;
- adeverinþã în original de la
Registrul agricol, cu suprafeþele
agricole aflate în exploatare,
inclusiv pentru spaþii protejate
dupã caz;
- adeverinþã în original de la
Registrul agricol, eliberatã în anul
de cerere, cu efectivele de animale/
pãsãri/familii de albine/viermi de
mãtase, dupã caz;
- adeverinþã în original eliberatã de
cãtre Oficiul Naþional al Viei ºi al
Produselor Vitivinicole pentru
suprafeþele cu vie, dupã caz;
- situaþia suprafeþelor ºi a structurii
estimative a culturilor pentru care
solicitã ajutorul de stat ºi/sau
producþia de ciuperci estimatã
(Anexa 2 la Ordinul nr.1727/2015);
- copia documentului care atestã
înregistrarea/autorizarea sanitarã
veterinarã pentru porci/ pãsãri/
familii de albine/viermi de mãtase,
dupã caz;
- situaþia privind calculul efectivului
rulat/mediu estimat anual, în
funcþie de specie, întocmitã de
beneficiar (Anexa 3 la Ordinul
nr.1727/2015);
- dovada cã solicitantul nu
figureazã ca debitor la organizaþiile
de îmbunãtãþiri funciare ºi
federaþii le de organizaþii  de
îmbunãtãþiri funciare înscrise în
Registrul naþional al organizaþiilor
de îmbunãtãþiri funciare, precum ºi
la Agenþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri
Funciare, furnizorul de apã ºi de
electricitate, dupã caz;
- copie de pe contractul de irigaþii/
furnizare a apei, dupã caz;
- cantitãþile de  motorinã  pentru
care se solicitã ajutorul de stat sub
formã de rambursare pentru
sectorul îmbunãtãþiri  funciare;
k) angajamentul solicitantului
persoana fizicã  cu privire la
autorizarea ca persoanã fizicã
autorizatã sau  întreprindere
individualã.  Biroul de presã
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Avem un preºedinte mediocru, þâfnos ºi nepriceput

       României îi lipseºte cu
desãvîrºire diplomaþia externã. Ea se
reduce la una extrem de simplistã,
seacã, inodorã, insipidã, incolorã,
consemnabilã doar în registrul de
constatãri ºi atât. Nu vom vedea prea
curînd un proiect de politicã externã,
mãcar unul mediocru, pentu cã, mai
întîi, ar trebui îndeplinite unele
minime condiþii: definirea interesului
naþional (sintagma a devenit, din
pãcate, grea pentru urechile clasei
politice), enunþarea unui set de
prioritãþi pentru Þarã, mai multã
viziune ºi mai mult patriotism. ªi mai
important ar fi sã avem ºi oameni de
stat. Dar, n-avem. Avem arendaºi.
Iohannis, actualul preºedinte al
României pare extrem de ataºat de
stilul de viaþã pe care i-l poate oferi
demnitatea pe care o ocupã ºi absolut
deloc interesat de problemele/nevoile
României ºi cetãþenilor ei. Omul pare
convins cã meritã din ce în ce mai
mult lux, o vilã mai mare, un avion
mai mare, mai multe limuzine ºi
concedii în destinaþii de lux. Ãsta e ºi
motivul pentru care întreaga sa
atitudine sugereazã un enorm dispreþ
faþã de cei care alcãtuiesc chestia aia,

cum îi zice, naþia românã. Mediocru,
þâfnos ºi nepriceput, se bucurã de
huzurul pe care crede cã-l meritã
pentru cã a primit voturi. Cum a primit
ºi Bãsescu, în repetate rânduri. Pentru
cã românii nu voteazã cu gândul la
ziua de mâine, nu, pentru români
votul funcþioneazã ca o înjurãturã. Dar
e neamþ (sas - n.r.). Ca ºi antrenorul
naþionalei (!) de fotbal.

Ne-am întors de la Varºovia cu
statutul de robi nevolnici

   Guvernul nu reprezintã cetãþenii
români. E o îngrãmãdealã de
mediocri ºi impertinenþi, care au în
comun doar lipsa oricãrei
conexiuni cu România realã. De
fapt, cei mai mulþi membri ai
Guvernului n-au prea avut treabã
cu ce se întâmplã pe aici, ducându-
ºi zilele prin alte pãrþi - iar ãsta pare
sã fie un criteriu esenþial în
desemnarea lor. E evident cã sunt
detaºaþi la Guvernul României, iar
pe perioada detaºãrii inspirã ºi
executã sarcinile primite ºi în rest
expirã scârbã. Pentru cã ºi ãºtia, ca
ºi Iohannis, sunt convinºi cã
meritã mai mult, iar poporul român,
de care par sã se ruºineze ºi pe
care îl dispreþuiesc, cred ei, cã are
ºi aºa mai mult decât meritã. De
asta nu avem politicã externã. Din
cauza asta ne-am întors de la
Varºovia cu statutul de robi
nevolnici, încã o datã confirmat.
Statutul nostru de membri U.E. ºi
N.A.T.O. pare a se rezuma la douã
chestii ºi atât: a) þinte facile pentru

orice rãbufnire de urã faþã de strãini
a oricãrui cretin al Vestului: b) dacã
se lasã cu scandal trebuie sã fim
gata de încãierare.

Preºedintele vrea avion ºi... Pa!

   Dupã votul britanic pentru Brexit,
mulþi români aflaþi în Marea Britanie
au devenit victime ale urii de acolo
faþã de strãini, care pare sã nu mai
cunoascã stavilã. Aici statul român
ar fi trebuit sã intervinã ferm. N-a
fãcut-o. Pe preºedinte îl doare în
partea dorsalã, el vrea avion ºi pa!
Germanii, francezii, olandezii,
belgienii, cehii chiar, cu toþii par sã
fi intrat într-o foarte animatã
competiþie pentru a oferi gãzduire
companiilor care, dupã Brexit, vor
alege sã pãrãseascã Regatul Unit.
Câteva bãnci ºi companii din
domeniul financiar au anunþat deja
cã vor alege Parisul. Japonezii de
la Hitachi ºi cei de la Nissan cautã
destinaþii prietenoase. Proiectul
Airbus pare sã se îndrepte ºi el spre
o reconfigurare. Era o ocazie bunã
ca statul român sã încerce mãcar sã
intre în joc. Nu e cazul, ambasadele
au zis: nþ! pe lãbuþe!

Statul român este redus la
statutul de perceptor, iar poporul,

o aglomeraþie de gurã cascã

   În S.U.A. toate jocurile sunt fãcute
pentru a-l impune pe Donald Trump
la Casa Albã. Alegeri preliminarii
fraudate, scandaluri de corupþie

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

îngropate,   implicarea Casei Albe în
jocul electoral în modul cel mai
dezgustãtor cu putinþã. În fine, de
multã vreme S.U.A. ºi-au pierdut
dreptul de a mai þine predici despre
democraþie ºi de a da lecþii de luptã
împotriva corupþiei. ªi, totuºi,
continuã sã o facã!. Problema nu ar
fi cã democraþia capãtã, acum, acolo,
o definiþie bizarã, ci cã ceea ce vedem
acolo se doreºte a fi consacrat ca un
model de „bune” practici. Pe scurt,
la începutul anului viitor S.U.A. va fi
condusã de Donald Trump. O
consecinþã imediatã pentru noi va fi
o uriaºã presiune pe exploatarea
gazelor de ºist de cãtre companiile
americane. Presiune care a existat ºi
în perioada în care madam Clinton
era secretar de stat al S.U.A. În
actuala configuraþie a puterii de la
noi, extrem de probabil, lucrurile vor
avansa pe „repede înainte”. La fel de
probabil vom fi constrânºi sã
majorãm bugetul alocat apãrãrii
pentru a putea cumpãrã alte rable cu
destinaþie militarã. Putem adãuga
viitoare acuze în criza refugiaþilor (se
anunþã o iarnã agitatã, din acest punct
de vedere), instabilitatea tot mai
crescutã din Turcia ºi aºa mai
departe. E inutil. Nu intereseazã.
Statul român nu mai existã, e redus
la statutul de perceptor, iar ceea ce
cândva s-ar fi putut numi popor e
doar o aglomeraþie de gurã cascã.

Peste 5.400 de candidaþi ...
Totodatã, vor fi aprobate deciziile de numire

prin detaºare în interesul învãþãmântului pânã la organizarea concursului,
dar nu mai târziu de sfârºitul anului ºcolar 2016-2017, pentru cele 3.509
funcþii rãmase vacante dupã validarea rezultatelor finale. Potrivit metodologiei
de concurs, în aceste funcþii nu vor fi numite persoanele care pânã la
organizarea concursului au ocupat poziþii de director sau de director adjunct
în unitatea de învãþãmânt respectivã ºi nu au participat la concurs, respectiv
persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise. 
În perioada 21 decembrie 2016-6 ianuarie 2017 inspectoratele ºcolare
judeþene se vor asigura cã la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt sunt
revizuite încadrarea cu personal didactic ºi orarul. Totodatã, vor fi
organizate ºedinþe publice pentru repartizarea cadrelor didactice afectate
de revenirea foºtilor directori/directori adjuncþi la catedrele rezervate în
urma încetãrii detaºãrii în interesul învãþãmântului ºi a orelor rezervate
ca urmare a numirii în funcþie.

BIROUL DE COMUNICARE al MENCª
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Alegerile parlamentare au
adus România în urmã cu 20 de ani,
cel puþin din punctul de vedere al
configuraþiei partidelor pe scena
politicã. Liberalii au reuºit sã
transforme în roºu toatã harta þãrii. S-
au fãcut de râs în faþa înaintaºilor lor
ºi sunt pe cale sã disparã definitiv de
pe scena politicã. PNL era ultimul
partid istoric, alãturi de PNÞCD, care
aproape cã este înmormântat. Era
nevoie ºi este în continuare nevoie de
opoziþie. Poate cã ºi de istorie, chiar
dacã luãm în calcul ºi modernizarea
vieþii politice. Pânã la urmã adevãraþii
liberali au fost cei care au modernizat
România, cu toate celelalte, bune ºi
rele. Care sunt urmaºii Romei, vorba
poetului? O adunãturã nici mãcar de
derbedei, ci de neputincioºi. Par niºte
pionieri rãtãciþi din vechiul PCR ºi care
au încercat sã simtã flatulenþele
liberalismului, rãmase de la înaintaºi.
  Ce se alege de România, dupã ce
nesimþirea, desprinderea de realitate a
liberalilor au avut drept rezultat ziua de
11 decembrie. Cea mai roºie din ultimii
20 de ani. Poate cei mai roºie de dupã
1990, având în vedere cã totuºi avem
câþiva ani de UE ºi de modernizare
politicã ºi instituþionalã. Din punct de
vedere logic nu aveai cum sã te întorci
la roºu. Se vorbea de Oltenia roºie, de

 ªtefan Bãeºiu

Liberalii roºii

Moldova roºie. Liberalii se uitau cu
scârbã la cei care votau mereu roºu.
Neputincioºii de liberali au reuºit sã
transforme întreaga þarã în roºu. S-au
clasat chiar ºi sub UDMR, la numãr de
judeþe. Un record negativ ºi fãrã
precedent în istoria de peste o sutã de
ani a liberalilor sau câte sute o fi.
  Liberalii s-au fãcut roºii ºi nici nu îºi
dau seama ce i-a lovit la ceafã. Ba mai
mult decât atât, dau vina pe alegãtori
cã au votat masiv cu PSD. Cred cã nici
în filmele cu stani ºi brani nu vedeai
atâtea gafe ºi atâta prostie. Ca sã nu
mai amintim de gafele cu Cioloº, dat
ºi coborât de pe afiº, urcat pe scena
de partid ºi apoi premierul s-a
descotorosit de ºtampila PNL ca de o
cãmaºã jegoasã. Nici dezbrãcat, nici
îmbrãcat. Vorba ziaristului, Cioloº a
jucat rolul prostituatei virgine sau al

virginei care face perversiuni.
   Liberalii vin ºi cu o fufã ºefã de
partid, de s-au fãcut Brãtienii titirez în
mormânt de atâta rãsucire. ªi dacã ar
putea sã iasã, sã îl ia de guler pe
Iohannis sau pe Crinul cel ofilit ºi urât
mirositor ºi puturos. Cum sã nu râdã
pesediºtii ca niºte pionieri voioºi în
soare, când liberalii au fãcut pe ei ºi
miroase de la o poºtã. Unde sunt
bãrbaþii politici liberali de pe vremuri:
unii au murit în puºcãrii pentru niºte
idealuri. Ãºtia de acum s-au fãcut toþi
socialiºti ºi râgâie ºampania finã pe la
petrecerile PSD. Deja se aude cã sunt
printre viitorii parlamentari care vor sã
facã pasul cãtre social-democraþi,
pentru cã nu pot rezista patru ani fãrã
ciolan. Intrã în sevraj ºi au nevoie de
un mic traseism politic. Mai ales cã
PSD, dacã doreºte sã schimbe
Constituþia sau sã voteze anumite legi
organice, are nevoie de mai mulþi
parlamentari. Este posibil ca toþi

liberalii sã treacã la PSD, pentru cã ºi
aºa nu mai sunt mulþi. Mai rãmân pe
afarã cei de la USR, care ar putea sã se
vopseascã ºi în roºu, dacã liderul o
vacere. Mai este ºi Bãsescu, pregãtit
sã facã opoziþie de pe corãbioara sa
cu 7 marineri.
   Adicã politicienii români sunt jalnici.
Acum ce sã le reproºezi celor de la
PSD?! Oamenii ºi-au propus sã câºtige
alegerile, nu sã fie eleganþi sau sã nu
promitã doar ce pot face ºi sã îi aºtepte
pe liberali pânã sã îºi gãseascã liderul
care sã îi conducã în luptã, nu o fufã
care sare în spatele bãtrânilor ºi vorbeºte
cu elevi de dupã uºã, devenind cea mai
penibilã duduie politicã din istoria PNL.
E ºi pãcat cã a demisionat. Putea sã fie
ea cea care punea crucea pe un partid
istoric. Rãmânea în memoria neamului
ca duduia care a îngropat liberalii în
România. Culmea e cã prima propunere
de interimat a fost tot o duduie: una
siliconatã. Adicã se simte un semn de
progres la liberali. Dacã Turcan are sau
nu silicoane, liberalii se pare cã au un
deficit de IQ politic. Nimeni nu îi mai
scoate din mocirla în care au intrat
singuri ºi cu un umãr generos primit
de la Cioloº al lor, care i-a fãcut varzã
de Burxelles. Cine poate sã înghitã aºa
ceva? Sã îºi punã cravata de pionier ºi
sã îi pupe mâna lui Dragnea. Culmea.
A condamnatului definitiv la
închisoare cu suspendare. Mai
penibil ºi jalnic nu existã: PNL, aripa
prezent continuu.
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Produsele chimice ne
îmbunãtãþesc viaþa. Cu toþii folosim
medicamente, detergenþi, cosmetice,
insecticide. Produsele chimice creeazã
locuri de muncã ºi plus valoare.
   Plata, însã, este pe mãsura beneficiilor.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a
estimat în anul 2012 cã, din cauza
accidentelor de muncã ºi a bolilor
profesionale, sub formã de costuri
directe ºi indirecte, se pierd anual în
lume în jur de 4 procente din produsul
mondial brut (PIB), echivalentul a ~ 2,8
trilioane dolari. Anual, în UE 28 se
înregistreazã peste 100.000 decese
cauzate de cancerul profesional, ceea
ce reprezintã 53% din decesele
determinate de condiþiile de la locul de
muncã. În România, se estimeazã cã în
anul 2011 s-au produs 4230 de decese
din cauza cancerului profesional.
   Se va monitoriza punerea în
aplicare a prevederilor legale
europene privind asigurarea
securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor
expuºi la agenþi chimici periculoºi
(directiva agenþi chimici – DAC,
directiva cancerigeni ºi mutageni –
DCM ºi regulamentul nr.1907/
2006 – REACH)
   În acest context, Comisia Europeanã
considerã prevenirea bolilor
profesionale o provocare a Cadrului
strategic al UE privind sãnãtatea ºi
securitatea la locul de muncã 2014-
2020. Parlamentul European a solicitat
statelor membre sã accelereze punerea
în aplicare a Regulamentului REACH,
în special înlocuirea substanþelor
chimice care provoacã cele mai
frecvente boli profesionale. De
asemenea, a cerut inspecþiilor muncii
sã intensifice iniþiativele de prevenire
ºi educare vizând creºterea gradului
de sensibilizare a cetãþenilor cu
privire la normele ºi procedurile de
sãnãtate ºi securitate.

Inspecþia Muncii, în calitate de
autoritate competentã pentru
controlul aplicãrii prevederilor

COMUNICAT DE PRESÃ

privind acþiunea nr.11 din Programul
Cadru de Acþiuni  pe anul 2016

În perioada mai-noiembrie 2016 s-a desfãºurat Acþiunea nr.11 din
Programul cadru de acþiuni al Inspecþiei Muncii privind

respectarea prevederilor legale referitoare la expunerea
lucrãtorilor la agenþi chimici la locul de muncã.

Regulamentului REACH în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, îºi
instruieºte personalul, desfãºoarã
activitãþi diverse de informare/
conºtientizare a factorilor interesaþi
ºi realizeazã controale în companii.
   În cadrul acestei acþiuni în perioada
octombrie – noiembrie 2016 s-au
efectuat un numãr de 6 controale, s-
au constatat 6 neconformitãþi ºi s-au
dispus 6 sancþiuni contravenþionale.
   Printre deficienþele constatate
se enumerã:
- evaluarea riscurilor nu þine seama de
toþi agenþii chimici din cadrul societãþii,
- nu s-a transmis la ITM Mehedinþi
lista cu substanþele ºi preparatele
chimice periculoase pe care le
deþin ºi le utilizeazã.
   Vã invitãm sã ne fiþi alãturi în
demersurile instituþiei noastre pentru o
bunã gestionare a substanþelor chimice!
INSPECTOR ªEF Nicea Mergeani

Aceastã acþiune este
motivatã, pe de o parte, de
evenimente grave petrecute în anii
anteriori, în þarã ºi strãinãtate,
soldate cu explozii ºi incendii de
mari proporþii la depozite de
articole pirotehnice, ce au provocat
mari pagube materiale ºi chiar
umane, repercusiunile fãcându-se
resimþite pe o suprafaþã
considerabilã în  jurul acestor
depozite, iar pe de altã parte, de
faptul cã în perioada de sãrbãtori
se înregistreazã cazuri frecvente de
vãtãmãri corporale produse prin
utilizarea articolelor pirotehnice de
cãtre copii sub vârsta de 18 ani.
   Acþiunea constã în efectuarea de
controale tematice la operatori
economici autorizaþi - de cãtre

Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi ºi Inspectoratul
Judeþean de Poliþie Mehedinþi - în
temeiul Legii nr. 126/1995,
republicatã, ºi care desfãºoarã
operaþiuni cu articole pirotehnice
pe raza judeþului Mehedinþi,
respectiv comercializarea
articolelor pirotehnice din
categoria 1. Din verificãrile efectuate
pânã în prezent a rezultat faptul cã
operatorii economici controlaþi
pãstreazã condiþiile iniþiale de
autorizare ºi respectã prevederile
legale în domeniu. Articolele
pirotehnice comercializate sunt
etichetate conform legii ºi au
aplicate instrucþiuni de utilizare
în limba românã.

Nicea Mergeani, Inspector ºef

COMUNICAT DE PRESÃ

privind Campania naþionalã de
verificare a legalitãþii comercializãrii

articolelor pirotehnice
Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi desfãºoarã, sub

coordonarea Inspecþiei Muncii, controale în domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã în cadrul Campaniei naþionale de verificare a

legalitãþii comercializãrii articolelor pirotehnice. Campania naþionalã
se desfãºoarã în perioada 21.11.2016 – 06.01.2017.

Locuri de muncã sezonierã  în AGRICULTURÃ  -
SPANIA - CAMPANIA 2017

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Mehedinti, prin serviciul de ocupare EURES
România, oferã 800 locuri de muncã vacante la nivel
national în Spania pentru munca sezonierã în
agriculturã (500 pentru femei si 150 pentru cupluri,
sunt solicitate persoane apte pentru munca la câmp,
cu vârsta cuprinsa între 18–40 ani), pentru
recoltarea cãpºunilor, campania 2017 (nu se solicitã
experienþã).
Durata contractului de muncã este de aproximativ 3
luni, data estimatã de angajare este 15 februarie
2017. Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39 ore
pe sãptãmânã împãrþite în 6 zile, ziua 7 este zi de
odihnã care poate sã nu coincidã cu duminica.
Programul de lucru începe la primele ore ale
dimineþii.

Salariul oferit este de 40,15 euro brut/zi, conform
Convenþiei colective aplicabile plãtibil la douã
sãptãmâni prin transfer bancar. Contribuþiile
datorate sunt de 2% impozit pe venit ºi 113 euro
asigurare socialã.
Cazarea este oferitã de angajator contra unei sume
de 1,6 euro pe zi.
   Persoanele care doresc sã aplice pentru aceste
locuri de muncã trebuie sã se adreseze
consilierului EURES din cadrul AJOFM Mehedinþi
din Drobeta Turnu Severin, bd. Carol I nr 3, tel
0252 / 319029.
Selecþia va avea loc în municipiul Râmnicu Vâlcea,
la sediul Centrului Regional de Formare
Profesionalã a Adulþilor (CRFPA) Vâlcea, strada
Calea lui Traian nr 98, judeþul Vâlcea, în perioada
15 decembrie 2016 (începând cu ora 12.00) – 16
decembrie 2016 (începând cu ora 9.00).

Director executiv, Ioan Suru
Întocmit, Mihail Sorin Marinescu

EURES poate oferi asistenþã ºi consiliere
persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã
în Uniunea Europeana / Spatiul Economic
European.
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Conform prevederilor
OUG nr.60/28.09.2016, care a
intrat în vigoare începând cu data
de 4 decembrie 2016, noi mãsuri
de stimulare a ocupãrii forþei de
muncã au fost adoptate de cãtre
Guvernul României, acestea
vizând atât persoanele aflate în
cãutarea unui loc de muncã cât
ºi angajatorii (prin diferite forme
de stimulare a creãrii de noi locuri
de muncã), fonduri europene ºi
de la bugetul de stat urmând a fi
îmbinate ºi direcþionate pentru
susþinerea mãsurilor active de
ocupare. Practic, aceste mãsuri  au
fost regândite ºi includ mai multe
categorii de beneficiari, astfel încât
sã aibã efecte reale pe piaþa muncii.
Astfel, prin modificãrile legislative,
este inclusã în rândul beneficiarilor
de mãsuri active de ocupare
categoria tinerilor care nu au loc de
muncã ºi nici nu urmeazã vreo formã
de învãþãmânt sau de formare
profesionalã (Not in Employment,
Education or Training – NEET).
Aceastã categorie, una dintre cele
mai vulnerabile de pe piaþa muncii,
nu a fost þintitã pânã acum prin
programele de ocupare a forþei de
muncã. O altã categorie nou
inclusã în pachet pentru a beneficia
de mãsuri active de ocupare este
cea a ºomerilor de lungã duratã,
de asemenea un grup vulnerabil
puþin sprijinit pânã în prezent.
   Între mãsurile concrete incluse în
noul pachet se gãsesc mãsuri active
destinate ocupãrii ce încurajeazã
mobilitatea lucrãtorilor prin
acordarea unor prime (de activare,
de încadrare sau de instalare) sau
decontarea navetei. Spre exemplu,
ºomerii care decid sã îºi schimbe
domiciliul la o distanþã mai mare de
50 kilometri, pentru a deveni
angajaþi, vor beneficia de o primã de
instalare de 12.500 de lei.
Finanþarea acestor mãsuri active se
va face, pentru prima datã, din
fonduri externe nerambursabile ºi
din fondurile publice naþionale
aprobate în bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj. Totodatã, OUG nr.
60/2016,care completeazã ºi
modificã Legea nr. 76/2002

Sprijin extins pentru creºterea ocupãrii pe piaþa muncii
privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii
forþei de muncã majoreazã ºi
cuantumul subvenþiilor acordate
angajatorilor.

Principalele propuneri de
modificare ºi completare se

referã la:
- acordarea unei prime de
activare în valoare de 500 lei
neimpozabilã ºomerilor înregistraþi
care nu beneficiazã de indemnizaþie
de ºomaj, în situaþia în care se
angajeazã cu normã întreagã,
pentru o perioadã de cel puþin 3 luni;
- schimbarea cuantumului ºi
modalitãþii de acordare a primei de
încadrare – cuantumul primei se
calculeazã la 0,5 lei/km dar nu mai
mult de 55 lei/zi, proporþional cu
numãrul de zile în care persoanele în
cauzã desfãºoarã efectiv activitatea la
angajatorul la care se realizeazã
încadrarea în muncã; aceastã primã
de încadrare se va acorda lunar,
pentru o perioadã de 12 luni,
ºomerilor înregistraþi la agenþiile
pentru ocuparea forþei de muncã care
se încadreazã, potrivit legii, într-o
localitate situatã la o distanþã mai
mare de 15 km de localitatea în care
îºi au domiciliul stabil sau reºedinþa;
- schimbarea cuantumului ºi
modalitãþii de acordare a primei
de instalare – aceasta se acordã
persoanelor înregistrate ca ºomeri
la agenþiile pentru ocuparea forþei
de muncã care se încadreazã în
muncã, potrivit legii, într-o altã
localitate situatã la o distanþã mai
mare de 50 km faþã de localitatea în
care îºi au domiciliul sau reºedinþa
ºi ca urmare a acestui fapt, îºi
schimbã domiciliul sau îºi stabilesc
reºedinþa în localitatea respectivã
sau în localitãþile învecinate acesteia;
prima de instalare se acordã în
cuantum diferenþiat:
a) 12.500 lei pentru persoanele
înregistrate ca ºomeri la agenþiile
pentru ocuparea forþei de muncã ºi
care se încadreazã în muncã, potrivit
legii, într-o altã localitate ºi, ca urmare
a acestui fapt, îºi schimbã domiciliul;
b) 15.500 lei pentru persoanele care
sunt însoþite de membrii familiei care
îºi schimbã domiciliul;

c)în cazul în care ambii soþi îndeplinesc
condiþiile de acordare a primei de
instalare, unul va primi 12.500 lei, iar
celãlalt va primi o primã de instalare
în cuantum de 3.500 lei;
d) în situaþia în care persoanelor care
îndeplinesc condiþiile de acordare
a primei de instalare li se asigurã de
cãtre angajator sau autoritãþile
publice locale sau centrale, locuinþã
de serviciu sau suportarea
cheltuielilor aferente din fonduri ale
angajatorului sau fonduri publice,
acestea beneficiazã, fiecare, doar de
o primã de instalare în cuantum de:
- 3.500 lei pentru situaþiile
prevãzute la punctele a) ºi c);
- 6.500 lei pentru situaþia prevãzutã
la punctul b).
- prima de instalare, în cuantumurile
de la punctele a), b) ºi c) se acordã în
douã tranºe: o tranºã egalã cu 50%
din cuantumul stabilit, la data instalãrii
ºi o tranºã egalã cu 50% din
cuantumul stabilit, dupã expirarea
perioadei de 12 luni de la angajare;
- prima de instalare stabilitã în
cuantumul prevãzut la punctul d) se
acordã într-o singurã tranºã.
- prima de instalare se acordã ºi
persoanelor de cetãþenie românã care
ºi-au exercitat dreptul la libera
circulaþiei a lucrãtorilor în spaþiul UE
ºi SEE pe o perioadã de cel puþin 36
luni, în cuantumurile ºi cu respectarea
condiþiilor prevãzute de lege.
- definirea grupului þintã eligibil
pentru primele de mobilitate (prima
de încadrare ºi prima de instalare),
astfel încât de aceste mãsuri sã
poatã beneficia toate persoanele
ºomere înregistrate la agenþiile
pentru ocuparea forþei de muncã
care au domiciliul /reºedinþa sau îºi
stabilesc noul domiciliu/reºedinþa în
zonele prevãzute în Planul Naþional
de Mobilitate care se aprobã ºi se
actualizeazã prin Hotãrâre de
Guvern, la propunerea MMFPSPV.
Pachetul de mãsuri active de
combatere a somajului adoptate în
baza OUG nr. 60/2016 majoreazã
cuantumul subvenþiilor acordate
angajatorilor, prin plata unei valori
nominale. În plus, aceste subvenþii
se vor da ºi pentru încadrarea în
muncã a unor categorii noi,

respectiv ºomerii de lungã duratã ºi
tinerii NEET, astfel:
- angajatorii care încadreazã în
muncã, pe duratã nedeterminatã,
absolvenþi ai unor instituþii de
învãþãmânt primesc lunar, pe o
perioadã de 12 luni, pentru fiecare
absolvent încadrat o sumã în
cuantum de 900 lei;
- angajatorii care încadreazã în
muncã pe duratã nedeterminatã,
absolvenþi din rândul persoanelor cu
handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, suma în cuantum
de 900 lei pe o perioadã de 18 luni;
- angajatorii care încadreazã în muncã,
pe perioadã nedeterminatã, ºomeri în
vârstã de peste 45 de ani, ºomeri de
lungã durata, tineri NEET sau ºomeri
care sunt pãrinþi unici susþinãtori ai
familiilor monoparentale primesc
lunar, pe o perioadã de 12 luni, pentru
fiecare persoanã angajatã din aceste
categorii, o sumã în cuantum de 900
lei, cu obligaþia menþinerii
raporturilor de muncã sau de serviciu
cel puþin 18 luni;
- angajatorii care, în raport cu
numãrul de angajaþi, ºi-au îndeplinit
obligaþia, potrivit legii, de a încadra
în muncã persoane cu handicap,
precum ºi angajatorii care nu au
aceastã obligaþie legalã, dacã
încadreazã în muncã pe duratã
nedeterminatã persoane cu handicap
ºi le menþin raporturile de muncã sau
de serviciu cel puþin 18 luni;
- angajatorii care încadreazã în
muncã, ºomeri care, în termen de 5
ani de la data angajãrii, îndeplinesc,
conform legii, condiþiile pentru a
solicita pensia anticipatã parþialã sau
de acordare a pensiei pentru limitã
de vârstã, dacã nu îndeplinesc
condiþiile de a solicita pensia
anticipatã parþialã, beneficiazã lunar,
pe perioada angajãrii, pânã la data
îndeplinirii condiþiilor respective, de
o sumã în cuantum de 900 lei;
- subvenþiile se acordã proporþional
cu timpul efectiv lucrat de
persoanele angajate din categoriile
prevãzute anterior,precum ºi pentru
perioadele în care persoanele se aflã
în concediu de odihnã.

Director executiv, Ioan Suru
Întocmit,Mihail Sorin Marinescu
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Douã rãzboaie mondiale au
cutremurat lumea ºi sper sã fie
singurele abateri de la ordinea ºi
liniºtea întregii omeniri, iar valul
uitãrii sã se aºtearnã peste prãpãdul
pricinuit poporului român.
   Asemenea întregii þãri ºi comuna
Voloiac a avut parte de fapte de vitejie
dar ºi de adevãrate dezastre în rândul
tinerilor participanþi la rãzboi.
   În acest an se împlinesc 100 de
ani de la primul rãzboi mondial, când
comuna Voloiac a pierdut peste 153
de bravi oºteni, morþi în luptele
pentru reîntregirea neamului. Dupã
aproape un secol, fotografia
sublocotenentului Nicolae Radican
de pe crucea mormântului funerar
aflat în curtea bisericii din Voloiac,
pare sã spunã urmaºilor, povestea
adevãratã a cumplitului rãzboi. Din
fericire pentru mine ºi familia mea,
doi dintre veteranii acestui rãzboi,
au fost bunicii mei. Primul dintre ei
a fost învãþãtorul Constantin I.
Drãghici, care la 25 de ani a luptat
mai întâi pe câmpurile de luptã în
rãzboaiele balcanice din 1912-1913,
întorcându-se victorios ºi sãnãtos

Comuna Voloiac ºi cele douã rãzboaie mondiale
acasã, ca sã plece iar în 1916 la
primul rãzboi mondial de unde s-a
întors cu gradul de plutonier
adjutant, continuându-ºi profeþia de
învãþãtor ºi director al ºcolii din
Voloiac precum ºi viaþa de familie,
decedând în mai 1958.
   Celãlalt veteran al primului rãzboi
mondial a fost ºi bunicul Constantin
Popescu, tatãl mamei mele, decedat
ºi el pe 19 mai 1977. Acesta mi-a
povestit cu lux de amãnunte despre
viaþa grea ºi durã petrecutã în lagãrul
din Germania. Emoþionantã este
povestea eliberãrii ºi întoarcerii
definitive acasã. Într-o dimineaþã au
fost treziþi mult mai devreme, au
primit fiecare câte o pâine ºi o pãturã
ºi fãrã multe discuþii au fost urcaþi
într-un tren de marfã, fãrã sã ºtie
unde vor merge ºi dacã vor scãpa
cu viaþã. Din fericire au fost aduºi
pânã la graniþa de vest a þãrii noastre,
iar când au coborât li s-a spus sec:
“Sunteþi liberi“. Speriaþi dar
bucuroºi, au îngenunchiat ºi au
sãrutat prelung pãmântul sfânt al
þãrii, plângând în hohote de fericire.
Apropiaþi ca vârstã, coincidenþã sau

nu, cei doi bunici au fost cãsãtoriþi
cu fiice de preoþi. Învãþãtorul
Constantin Drãghici cu Ioana, fiica
preotului Ioan Balica din
Samarineºti – Gorj, iar Constantin
Popescu cu Elena, fiica preotului
Gheorghe Miloteanu din Valea
Bunã, el fiind pânã aproape de
sfârºitul vieþii, paracliserul

bisericilor din Voloiac ºi Valea Bunã.
   La peste 71 de ani de la cel de-al
doilea rãzboi mondial îmi face o
deosebitã plãcere sã amintesc câteva
figuri de veterani care au trãit în aceste
locuri. Pe toþi i-am cunoscut personal
iar unul dintre aceºtia a fost chiar tatãl
meu, pilotul de aviaþie Constantin E.
Drãghici, care în august 1944, la doar
20 de ani a fost mobilizat ºi trimis pe
front, pilotând faimosul avion
Messerchmitt 109 G, dupã
românescul IAR 80. Lista veteranilor
acestui rãzboi continuã cu
Ruptureanu Vasile din Ruptura,
nãscut în august 1921 din pãrinþii
Gheorghe ºi Floarea. Alþi doi veterani,
care au trãit peste 100 de ani, au fost
Gheorghe Ruptureanu din Ruptura,
decedat la aproape 103 ani ºi
Constantin I. Drãghici din satul Valea
Bunã nãscut la 30 octombrie 1915
din pãrinþii Ion ºi Maria. Am avut
plãcerea sã particip la împlinirea
vârstei de 100 de ani pe data de 30
octombrie 2015 alãturi de oficialitãþi
politice ºi militare judeþene.
   S-a stins din viaþã în primãvara lui

2016. Alãturi lor, un om bine
cunoscut ºi care a trãit în satul
Ruptura din comuna Voloiac pânã
la aproape 91 de ani, a fost ºi
veteranul de rãzboi Ruptureanu F.
Traian, nãscut la 02.04.1905 ºi
decedat la 20.04.1996. A fost
cãsãtorit cu ªtefania Puicea, una
dintre fiicele boierului Puicea din

Voloiac ºi care a primit ca zestre o
casã în centrul satului folositã în
timpul regimului comunist drept
clãdire pentru dispensarul sanitar-
veterinar. A fost retrocedatã familiei
dupã apariþia Legii 18/1991 când
devenisem primarul comunei. A
participat activ în prima parte a
rãzboiului al II –lea mondial, ca
luptãtor pe frontal de est împotriva
Rusiei Sovietice, fiind cu
aprovizionarea camarazilor ºi
comandanþilor, cãrora le asigura
zilnic mâncarea în spatele frontului.
   În anul 1943 pe data de 26 mai a
primit Brevetul ºi medalia “Credinþã ºi
Bãrbãþie“ cu spada clasa a III-a, numit
de Majestatea sa Regele Mihai al
României, drept recunoºtinþã pentru
devotamentul ºi priceperea arãtate în
rãzboiul contra Rusiei Sovietice.
   Memoria celor prezentaþi trebuie
sã fie veºnicã iar curajul ºi faptele
lor de vitejie sã constituie o mândrie
pentru urmaºii acestora ºi pentru
generaþiile viitoare.
                             Cu plecãciune!
             prof. Constantin Drãghici

21 decembrie 2016, ora 1900

Palatul Culturii “Teodor Costescu”

anunþ



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Aceastã sãptãmânã stelele te influenþeazã pozitiv.
Îþi place sã fii în compania altor persoane ºi sã
socializezi. Datoritã acestei influenþe, ai legãturi
puternice cu partenerul/partenera. Simþi nevoia sã
sprijini ºi sã ai grijã de cineva. Ai grijã la ce mãnânci
ºi nu exagera. Nu îþi va fi uºor, dar este necesar. Vineri
va fi cea mai bunã zi a acestei sãptãmâni. Te va
pãtrunde un sentiment minunat care, însã, nu va dura
foarte mult. Datoritã acestui sentiment, persoanele
vesele se simt atrase de tine. Interacþiunea dintre tine
ºi aceste persoane chiar va fi frumoasã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Ar fi înþelept sã reflectaþi puþin. Puteþi invita pe
cineva la cinã sau puteþi sã ieºiþi împreunã în oraº
într-o searã. Cu aceastã ocazie, aþi putea da viaþa unei
relaþii mai vechi. Nu stricã puþinã gândire creativã.
Ridicaþi-vã de pe scaun ºi treceþi la treabã! Sâmbãtã
vã veþi apropia foarte mult de cineva din anturajul
dumneavoastrã. S-ar putea sã începeþi relaþie pe
termen lung cu o cunoºtinþã. La prima vedere, ar putea
pãrea surprinzãtor, dar la sfârºit veþi vedea cã este
vorba de una ºi aceeaºi persoanã. Acordaþi timp
acestei relaþii. S-ar putea ca pasiunea sã dureze o
perioadã destul de lungã. Dacã nu sunteþi cu nimeni,
veþi fi în curând.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Sunteþi mai silitor ca niciodatã sãptãmâna aceasta,
motiv pentru care aveþi câteva realizãri. Aveþi foarte
multã energie ºi rezolvaþi totul cu entuziasm ºi
încredere. Vã puteþi apãra punctul de vedere în orice
situaþie. În aria privatã, ca ºi în cea profesionalã, vi
se va da ocazia sã vã ordonaþi toate problemele ºi sã
vã aranjaþi pionii pe tabla de ºah în aºa fel încât sã
fiþi complet protejat. Veþi avea ocazia, de exemplu,
sã vã asumaþi responsabilitatea în unele cazuri care,
la final, vã vor aduce o promovare sau o creºtere a
salariului. Este o bunã ocazie de a demonstra cã puteþi
duce mult ºi cã vã descurcaþi cu responsabilitãþile.
De asemenea, interacþionaþi bine în cadrul unui grup.
Dacã aþi fost de curând în vacanþã, înseamnã cã acesta
este motivul stãrii în care vã aflaþi. Se poate spune
cã vã aºteaptã o perioadã minunatã în faþã.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Veþi avea o sãptãmânã minunatã. Vã veþi distra
mai mult decât de obicei la locul de muncã, acasã ºi
alãturi de familie sau prieteni. Energia dumneavoastrã
îi face pe alþii sã fie invidioºi, mai ales pe un berbec.
Gândurile negative ºi atitudinea acestui berbec nu vã
influenþeazã, însã, deloc. Dumneavoastrã doar priviþi
partea plinã a paharului, neavând deloc timp sau
rãbdare pentru gelozie. Astfel, putem spune cã este o
sãptãmânã în care trebuie sã vã folosiþi din plin
sentimentele ºi gândurile pozitive. Încercaþi sã
rezolvaþi problemele care dureazã de ceva timp ºi la
care nu credeaþi cã veþi gãsi soluþie. Dacã rezolvaþi
aceste probleme sãptãmâna asta, veþi descoperi o cale
nouã pe care o puteþi urma, o direcþie care nu afecteazã
ºi nu ofenseazã pe nimeni.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

V-aþi gândit sã vã cãutaþi un loc nou de muncã,
dar nu v-aþi gândit încã la detalii. De ce nu vã
faceþi o listã chiar sãptãmâna aceasta? Astfel, veþi
ºtii mai bine ce trebuie sã cãutaþi. Cu toate acestea,
nu prea este momentul sã aplicaþi la un loc nou
de muncã. Va trebui sã aºteptaþi cel puþin pânã
peste câteva luni. La prima vedere, s-ar spune cã
este o sãptãmânã liniºtitã în ceea ce vã priveºte.
Dar o reîntâlnire cu un vechi prieten va schimba
acest lucru. Va fi foarte frumos sã staþi la aceeaºi
masã ºi sã depãnaþi amintiri. Vã veþi întoarce
acasã mai târziu decât aþi preconizat, iar cineva
nu va fi deloc mulþumit de acest lucru. Sãptãmâna
începe liniºtit, dar sfârºeºte în mod activ.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

La prima vedere, sãptãmâna aceasta va fi
obiºnuitã. Cu toate acestea, totul se va schimba din
momentul în care veþi face o achiziþie neaºteptatã.
Va trebui sã reparaþi ceva înainte ca ce aþi cumpãrat
sã funcþioneze. Veþi consuma timp, energie ºi mulþi
nervi. Dacã nu vã simþiþi în formã pe moment, nu vã
faceþi griji. În curând, totul se va rezolva. Aveþi grijã
cu corpul dumneavoastrã, odihniþi-vã des. De ce
nu faceþi o pauzã de câteva zile? La locul de muncã,
veþi cãpãta niºte bonusuri în urma unor activitãþi
desfãºurate în trecut, iar visele vi se vor adeveri, ºi
asta doar pentru cã v-aþi strãduit din greu.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Aveþi grijã în trafic sãptãmâna aceasta. Nu
schimbaþi rutele obiºnuite ºi nu faceþi modificãri
în stilul de viaþã obiºnuit. Simþiþi cã aþi fãcut o
treabã de minune la locul de muncã, însã nu prea
observã nimeni acest lucru. Nu vã lãsaþi influenþat
de acest lucru, fiindcã cei din jur vã vor tachina.
Doar nu vã doriþi acest lucru. Tocmai de aceea,
încercaþi sã fiþi cât mai subtil. Veþi vedea cã este
doar o perioadã înnoratã, dar fãrã ploaie.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Pe plan profesional totul merge ca pe roate. Prin
urmare sãptãmâna aceasta ai destul timp liber sã
petreci niºte clipe minunate în compania prietenilor
ºi a familiei. Asigurã-te cã ieºi din casã. Asta te va
impiedica sã te agiþi ºi sã lucrezi în momente în
care nu te vei putea concentra. Pe plan personal
cauþi de ceva vreme o nouã dragoste. Sãptãmâna
aceasta vei avea destul timp pentru aceastã cãutare.
Lasã uºa larg deschisã: dragostea ºi aventura sunt
pe drum! Se poate sã fii nevoit/ã sã aºtepþi
urmãtoarea lunã pentru ca dragostea sã aparã, dar
semnele vor apãrea sãptãmâna asta. Cineva va
apãrea în viaþa ta ca din senin! Cãldura sufleteascã
ºi siguranþa sunt garantate, pe bunã dreptate. ªi
nu cumva, asta conteazã cel mai mult pentru tine?

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Ascultã cu atenþie ce zic cei din jurul tãu, ai deja
tendinþa sã asculþi ce spun ceilalþi, dar se pare cã
nu ai capacitatea sã auzi sau sã înregistrezi ceva. ªi
nici nu prea îþi place sã primeºti sfaturi! Asta se poate
datora ºi faptului cã te laºi pe tânjealã încã o datã
când vine vorba de viaþa ta amoroasã. S-ar putea sã
câºtigi o sumã micã la loto sau la orice fel de joc de
noroc, lucru care va contribui la petrecerea unui
week-end minunat. Dacã îþi cauþi un nou loc de
muncã, vei avea multe ºanse de izbândã. Felul în
care comunici cu ceilalþi s-a îmbunãtãþit, din acest
motiv ai învãþat sã te promovezi mai bine. Îi vei spune
viitorului angajator exact ceea ce el sau ea vrea sã
audã ºi vei lãsa astfel o impresie excelentã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

V-aþi creat o laturã extrem de emotivã.
Experienþele din ultimele luni v-au fãcut sã vã daþi
seama cine sunteþi ºi ce vreþi de fapt de la viaþã.
Tensiunile parcã s-au evaporat. V-aþi recuperat
echilibrul: mintea ºi corpul sunt în armonie perfectã
din nou. Gândurile ºi experienþele penetrante ale
acestei perioade recente v-au fãcut sã vã daþi seama
de ce aveþi cu adevãrat nevoie. ªtiþi exact ce ºi cât
de mult puteþi oferi altora, dar ºi ce vã aºteptaþi sã
primiþi în schimb. Veþi gãsi timp sã petreceþi atât
acasã, cât ºi la muncã. Ieºiþi mai des din casã. Aerul
curat vã ajutã, iar sportul vã menþine.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Fii cu ochii în patru la un nativ din zodiac Scorpion
în cercul tãu de prieteni ºi cunoºtinþe. Este vorba de
cineva care vrea sã fie în compania ta ºi care va
pune câteva întrebãri la întâmplare fãrã sã-ºi demaºte
adevãratele intenþii. Þi-ai þine gura închisã dacã ai
ºti ce intenþioneazã cu adevãrat. Deci þine-þi atuurile
în mânecã în vecinãtatea acestui nativ din Scorpion.
În acelaºi timp un Capricorn îþi va ieºi în cale. Acest
Capricorn îþi place cu adevãrat chiar dacã vei fi
indecis/ã. Cunoºti persoana asta de ceva vreme.
Situaþia se va schimba. Prietenia ce se înfiripã va
dura multã vreme. Fii atent/ã deci la persoanele care
îþi vor ieºi în cale sãptãmâna aceasta!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Vei duce ceva la bun sfârºit sãptãmâna aceasta.
Nu uita sã te bucuri din plin de aceastã realizare
înainte sã te apuci de un nou proiect. Îngãduieºte-þi
sã te mândreºti de aceastã realizare. Ai tendinþã sã
minimalizezi importanþa lucrurilor, sã îþi subminezi
realizãrile în timp ce oamenii din jurul tãu te admirã
în tãcere pentru puterea de decizie ºi iniþiativa de
care dai dovadã. Fii mândru/ã ºi bucurã-te de
complimentele pe care le primeºti în cercul de prieteni
ºi cunoºtinþe. Vei descoperi cã au un efect benefic
asupra ta. Cu toatea astea, nu te vor ajuta la jocurile
de noroc, pentru cã nu vei câºtiga absolut nimic.
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În perioada 09 -11.12.
2016 la Bucureºti s-a desfãºurat
Turneul Internaþional “Festivalul
Judo-ului Românesc” care a
adunat la start, în douã zile de
concurs, 863 de sportivi de la
45 de cluburi din trei þãri: ROU,
SRB, POR.
   CSM Drobeta Turnu Severin ºi-a
verificat sportivii la aceastã
competiþie prinsã în calendarul
oficial al Federaþiei Române de
Judo ºi importantã pentru startul
pregãtirii obiectivelor de anul
competiþional urmãtor.
   Sportivii CSM Drobeta au urcat
pe podium dupã cum urmeazã:
Loc I
- ARGINT DIANA -52 kg -U14
- DEMETRIO DANIELA -57 kg -U16
- STROE ANA MARIA -40 kg -U18
- IOVIÞA ROBERTA -52 kg -U18

“Festivalul Judo-ului Românesc”

- BORONTIª ANDREEA -57 kg -U18
- NECULA LORENA -70 kg -U21
- COPÃCEANU GIORGIANA -52 kg
-U16 (sportivã de la CS Energetica
Caransebeº aflatã în testãri)
Loc II
- BORTOS ANDREEA -63 kg -U21
- CHICIN ALEXANDRU -66 kg -U18
Loc III
- TOPALA VLAD +73 kg -U16
Loc V - UNTARU EMANUEL
IONEL COSTEL -66 kg –U21
   A fost o competiþie de verificare reuºitã
pentru sportivii noºtri care îºi vor
continua pregãtirea în acelaºi ritm de
antrenamente, obiectivul principal fiind
progresul fiecãrui sportiv pe categoria
de vârstã ºi greutate la care va concura
în anul competiþional urmãtor.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin

De obicei, apropierea
alegerilor locale, parlamentare sau
prezidenþiale au avut efecte depreciative
asupra leului. Anul acesta însã
moneda naþionalã a avut o evoluþie
calmã, rezistând chiar ºi presiunilor
care s-au fãcut simþite pe pieþele
internaþionale, semn cã fundamentele
economice satisfac investitorii.
   Faptul cã PSD a obþinut
majoritatea în Parlament a mulþumit
investitorii ºi mediul antreprenorial
care mizeazã pentru urmãtorii patru
ani pe un mediu economic ºi politic
stabil, fãrã modificãri fiscale care
sã punã afacerile în pericol.
   Cursul euro a scãzut pânã la 4,4985
lei, înaintea alegerilor. Astfel, leul nu
a fost afectat de decizia surprinzãtoare
a BCE prin care a fost extins
programul de achiziþii de obligaþiuni
pânã la sfârºitul anului 2017, care a
depreciat monedele din regiune.

La finalul intervalului media a
urcat la 4,5075 lei iar tranzacþiile
s-au realizat între 4,50 ºi 4,508 lei.
  Pânã la finalul anului, evoluþia leului
va fi influenþatã de rapiditatea cu care
va fi instalat noul premier, având în
vedere cã preºedintele Klaus
Iohannis a declarat în mod repetat cã
nu va accepta un prim-ministru care
a avut probleme cu legea. În aceste
condiþii este posibil ca o eventualã
propunere cu Liviu Dragnea la
conducerea Executivului ar putea fi
refuzatã, creând astfel o crizã politicã.
   Cursul dolarului american a avut
un parcurs agitat, de la un minim
de 4,1722 el crescând la la 4,2530

Evoluþie stabilã a leului
dupã alegeri

lei, pentru a încheia intervalul la
4,2486 lei, când cotaþiile din piaþã
s-au miºcat între 4,246 ºi 4,266 lei.

Moneda elveþianã a avut o miºcare
de pendul pe pieþele internaþionale,
fluctuând între 1,073 ºi 1,086 franci/
euro. În aceste condiþii media a atins
un minim de 4,1514 ºi un maxim
de 4,1932 lei.
   Vulnerabilitatea economiei zonei
euro a pus BCE ºi pe Mario Draghi,
preºedintele ei, în situaþia sã anunþe
prelungirea programului de achiziþii
de obligaþiuni suverane sau
comerciale (Quantitative Easing)
pânã la sfârºitul anului viitor,
coborând însã volumul lunar de
cumpãrare de la 80 la 60 miliarde
euro. Prudenþa arãtatã de bancherii
de la Frankfurt stã în faptul cã potrivit
estimãrilor inflaþia va ajunge în 2019
la 1,6%, sub nivelul þintã de 2%.
   Decizia a surprins negativ pieþele,
investitorii grãbindu-se sã
cumpere obligaþiuni germane
ultrasigure, iar euro a înregistrat o
volatilitate accentuatã, fluctuând
între 1,0526 ºi 1,0805 dolari, iar la
finalul intervalului cotaþiile erau de
1,0604 – 1,0654 dolari.
   La deprecierea euro a contribuit
ºi fragilitatea sistemului bancar
italian. Cea mai veche bancã din
lume care funcþioneazã de la
înfiinþarea ei, Monte dei Paschi di
Siena, pare pregãtitã sã solicite
ajutor din partea autoritãþilor pentru
a putea supravieþui.
Analiza cuprinde perioada 7 – 13
decembrie.

 Radu Georgescu

Primarii se schimbã, practica...

În sectorul 6 a fost condamnat ºi
încarcerat fostul primar PDL, acuzat
de fraude, însã primarul care i-a
urmat în funcþie, de la PNL, este
acuzat de cetãþeni de continuarea
tuturor lucrãrilor începute de
predecesorul sãu. Acum, sectorul 6
are primar PSD, dar vedem cã
asfaltãrile pe timp de iarnã se fac în
continuare, fãrã a se þine cont de
parametrii tehnici pe care-i necesitã

aceste lucrãri. Pe Centura Capitalei
se poate observa în aceste zile unde
a dus asfaltarea în condiþii improprii:
nisip pe marginea drumului ºi asfalt
denivelat, adicã un drum care poate
provoca sute de accidente.
   „Considerãm cã aceastã abordare
sfideazã electoratul ºi nu face decât
sã consume banii din bugetele
primãriilor ºi sã distrugã maºinile, pe
care rar se întâmplã sã le
despãgubeascã statul. Chiar ºi dacã

s-ar plãti despãgubiri, banii ar veni
tot de la contribuabili, adicã de la
populaþie, pentru cã legea
româneascã protejeazã funcþionarii
publici care greºesc. Avem nevoie de
o legislaþie care sã-i oblige pe cei
care greºesc sã plãteascã. Am
convingerea cã primãria se va
disculpa, ºi în acest caz, spunând cã
legea achiziþiilor este vinovatã de
asfaltarea pe timp de iarnã, cu o
sãptãmânã înainte de alegerile pentru
Parlament, pentru cã trebuie
respectate procedurile. În acest fel au
reuºit sã scape de rãspundere toþi cei
care au greºit pânã acum, pentru cã
legile þãrii ºi autoritãþile care ar trebui
sã verifice aceste activitãþi nu

funcþioneazã în favoarea cetãþenilor
oneºti, ci exclusiv în favoarea celor
care se îmbogãþesc din banii publici,

dupã ce primesc voturile electoratului”,
spune Vasile ªtefãnescu,
preºedintele Confederaþiei
Operatorilor ºi Transportatorilor
Autorizaþi din România (COTAR).

 Urmare din pag. 1

 Biroul de presã
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Gazdã a grupei a VI-a zonale
a Trofeului Gheorghe Ene, ACS
Luceafãrul Drobeta s-a calificat la
turneu final al competiþiei rezervate
copiilor nãscuþi în anul 2008. A fost
pentru prima datã când o echipã
juvenilã din Mehedinþi trece de faza
zonalã ºi accede între cele mai bune 8
cluburi din þarã. În Sala Polivalentã de
la malul Dunãrii, ACS Luceafãrul
Drobeta s-a calificat fãrã
prea mari emoþii. Dupã
2-2 cu Academia Gicã
Popescu Craiova, echipa
severineanã a dispus cu
5-3 de principala
contracandidatã CS
Hidro Râmnicu Vâlcea.
Adversarii au condus în
trei rânduri, dar gazdele
au avut o revenire de
senzaþie, pe final. În
ultimele 2 jocuri, micuþii
fotbaliºti, pregãtiþi de Alin
Rapcea,  n-au primit gol,
cu CSS Corabia  ºi CS
Pandurii Târgu Jiu.
Severineanul Alberto

O victorie ºi o înfrângere au înregistrat
echipele care, la sfârºitul sãptãmânii trecute, au jucat,
în calitate de gazdã, pe Stadionul Municipal din
Drobeta-Turnu Severin. Puþinii spectatori
mehedinþeni prezenþi în tribune au putut vedea nu
mai puþin de 10 goluri. Dacã CS Universitatea Craiova
a dispus, sub privirile a 600 de spectatori, cu 2-1 de
CFR Cluj ºi continuã sã spere la titlul de campioanã,
Pandurii Târgu Jiu a fost învinsã cu 5-2 de revelaþia
Gaz Metan Mediaº ºi începe sã aibã tot mai multe
emoþii în privinþa retrogradãrii. La meci au asistat
doar 60 de spectatori! Clubul gorjean e ameninþat ºi
cu falimentul, având datorii de 5,7 milioane de euro,

Rezultatele zonei a VI-a a Trofeului Gh. Ene:

CS Hidro Râmnicu Vâlcea – CSS Corabia 6-2
ACS Luceafãrul Drobeta  – Academia Gicã Popescu 2-2
CSS Corabia – CS Pandurii Târgu Jiu 2-0
CS Hidro Râmnicu Vâlcea – ACS Luceafãrul Drobeta 3-5
Academia Gicã Popescu Craiova – CS Pandurii Târgu Jiu 1-3
CS Hidro Râmnicu Vâlcea – Academia Gicã Popescu 4-0
ACS Luceafãrul Drobeta  – CSS Corabia 3-0
CS Pandurii Târgu Jiu - CS Hidro Râmnicu Vâlcea 1-3
Academia Gicã Popescu Craiova - CSS Corabia 2-5
CS Pandurii Târgu Jiu - ACS Luceafãrul Drobeta 0-7

Clasament

1. Luceafãrul 4 3 1 0 17-5 10
2. Hidro 4 3 0 1 16-8 9
3. Corabia 4 2 0 2 9-11 6
4. Pandurii 4 1 0 3 4-13 3
5. GP Craiova 4 0 1 3 5-14 1

 M. O.

Calificare istoricã pentru
Luceafãrul

Miþaru a fost golgheterul
competiþiei, cu 10 reuºite.
   ACS Luceafãrul Drobeta are planuri
mari ºi la turneul final, pe care îl va
organiza în perioda 20-22 decembrie.
La malul Dunãrii vor lupta pentru
medalii ºi celelalte 7 echipe calificate,
în urma etapelor zonale: Atletico Arad,
Interstar Sibiu, Luceafãrul Cluj, FC
Dani Coman Piteºti, FK Galactic

B u c u r e º t i ,
Academia Stars
Brãila ºi Real Junior
Vaslui. “A fost
pentru prima datã
când judeþul
Mehedinþi a gãzduit
o fazã zonalã ºi
pentru prima datã
când o echipã
severineanã se
calificã la un turneu
final. Putem spune
cã am scris istorie
pentru fotbalul

mehedinþean, dar nu vreau sã ne
oprim aici. Sper într-o clasare pe
podium la turneul final, pe care îl vom
organiza, în perioada pe 20-22
decembrie. Observatorul FRF a fost
mulþumit de cum am organizat faza
zonalã, motiv pentru care ne-a
acordat ºi turneul final”, a spus
managerul clubului Luceafãrul,
Alexandru Sitaru. Echipa sa a mizat
la etapa zonalã pe: David Preduþ -
Adelin Negrescu, Mark Lungu, Roberto
Dulan, Alberto Miþaru, Sorin Nedela,
Ianis ªerbãnescu, Rareº Sbîrnaure
ºi Rãzvan Marcu.

Universitatea pe val, Pandurii înecaþi Etapa a XX-a
ACS Poli Timiºoara - CS Voluntari         1-0
CS Universitatea Craiova - CFR Cluj       2-1
Pandurii Târgu Jiu - Gaz Metan Mediaº  2-5
FC Botoºani - CSM Poli Iaºi                 1-3
Dinamo Bucureºti - ASA Târgu Mureº    1-0
Astra Giurgiu - Steaua Bucureºti            1-0
Concordia Chiajna - Viitorul Constanþa  1-2

Clasament
1. Viitorul Constanþa 20    12    3 5   26-18   39
2. Gaz Metan Mediaº 20    10    7 3   33-20   37
3. Steaua Bucureºti 20    11    4 5   26-16   37
4. CSU Craiova 20    11    3 6   28-21   36
5. Dinamo Bucureºti 20      9    5 6   32-25   32
6. CFR Cluj* 20    10    6 4   33-18   30
7. Astra Giurgiu 20      7    5 8   20-25   26
8. FC Botoºani 20      7    4 9   24-22   25
9. Pandurii Tg.Jiu 20      6    6 8   22-29   24
10. CS Voluntari 20      6    4    10   25-28   22
11. CSM Poli Iaºi 20      6    4    10   19-22   22
12.Concordia Chiajna 20      4    4    12   11-26   16
13. ASA Tg.Mureº* 20      4    3    13   16-33     9
14. ACS Poli Timiºoara* 20 6     4    10    21-33    8
*Echipe penalizate din cauza datoriilor

cãtre 177 de
creditori, printre care
se regãseºte ºi SC
Terra Sat Severin
SRL, cu restanþe de
20.000 de euro,
r e p r e z e n t â n d
servicii de reclamã
ºi publicitate!
   Meciurile de la
s f â r º i t u l

sãptãmânii trecute au fost ultimele disputate în
acest an pe Municipalul severinean. Din 2017,
pânã va fi gata noul stadion din Târgu Jiu, CS
Pandurii vrea sã se mute la Motru, în timp ce
CSU Craiova sperã sã joace încã din luna aprilie
pe noua arenã din Bãnie. În 2016, echipa
doljeanã mai are de jucat, în campionat, la
Chiajna (vineri, ora 20:30), iar cea gorjeanã va
evolua, duminicã (ora 18:00), la Târgu Mureº.
Liga I se va relua pe 4 februarie 2017, când CS
Universitatea Craiova va întâlni, pe propriul
teren, CS Voluntari, iar CS Pandurii Târgu Jiu va
primi vizita celor de la CSM Poli Iaºi.

 M. O.
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Mã fraþilor, sã apropie de fârºit
ºi anu ãsta, aºa cã de sãptãmâna
viitoare începem bilanþul. O sã vedem
care ce a fãcut ºi care ce nu a fãcut.
Cel mai probabel o sã aflãm cine ce
nu afãcut, cã o sã fie mai mulþi, dupe
cum mi-a spus Tanþa lu Marghioala,
cã ea e aia de le ºtie pe toate.
   Între timp, mineri, destui ca sã dea
fiori celor care mai au simþul datoriei,
au venit la Casa de Pensii, la ºeful cu
proptea, nu în colindat, ci sã cearã
explicaþii pentru nerespectarea Legii
155. Asa au aflat cã dosarele lor erau
puse, în original, la naftalinã, iar
copiile date în lucru la nepricepuþi
sau pricepuþi la turnãtorii… împotriva
celor care mai ºtiu cu ce se mãnâncã
pensiile. Supãraþi, minerii s-au dus
în audienþã la prefect, care l-a chemat
tot pe BOS....ºi au plecat cu
promisiuni. Poate mai încearcã la
viitoarea guvernare. Nu de la
Prefecturã, ci di la Casa de Pensii...
   Mã nepoate, când vã spusã Sucã,
cã ºtiþi cã ãsta sã pricepe, cã nea Bãlu
nu mai pupã Parlamentu’, unii zisãrã
cã nu prea cred, cã e om greu, cã nu
sã lasã aºa uºor. Mã fraþilor, nu

Sucã, nea Bãlu atoatepierzãtoru, paguba lu’ nea
Palaºcã ºi pregãtirea de bilanþu’ anului

conteazã cât de mare eºti, ori mai bine
zis cât de mare te crezi, da când te-o
taxa electratu’, nu te mai ºtie
nimenenea. Cam aºa ºi cu nea Bãlu,
dupe ani în care nu fãcu mai nimica
pentru Mehedinþi, zisãrã
mehedinþenii cã e de ajuns. ªi zisãrã
bine, cã unii se cred buricu
pãmântului mult prea devreme. Unde
mai pui cã dupe palma ce-o primi la
locale, aºa di la obraz, mai veni un
dos, de-i spusã sã treacã la culcare.
    Acuma, nici ãi de câºtigarã ºi la
locale ºi la generale, sã nu sã culce
pe-o ureche, sã nu facã nimica, cã
patru ani trec atât de repede cã nu-ºi
vor da seama decât atunci când
electoratu întoarce spatele. ªi nu e
bine. Nici pentru oraº, nici pentru
judeþ, nici pentru ei.
   Incredibil, dar adevãrat, mã fraþilor.
Îmi povesti Tanþa lu Pecingine, cã au
fost gasite bucati de ace de seringã, în
carnea de porc ce se comercializeaza
în magazinele proprii ale unor firme
de profil de pin Severin. Unii zic cã ar
fi rãmas de la tratamentele fãcute de
agiamii în ale veterinãriei. Alþii sunt
covinºi cã aºa se îngreuneazã carnea

sau sporeºte garanþia la pãstrare... Dar
dacã bucata de ac de seringã înþeapã
sau este înghiþitã.....?!
   Mã nepoate, da aia cu nea Palaºcã fu
a mai tare, ca sã revenim la politica de
Severin. Pã zisã omu cã face mutarea
anului, cã-l ia pe nea Sibinescu de tânãr,
chiar dacã nu prea taie omu facturi atunci
când trebe, numai cã acuma cântã
melodia aia: Cine l-a fãcut om mareee?!
Pã ajunsã nea Sibinescu di la ALDE
senator ºi rãmasã nea Palaºcã pe
dinafarã, de-i  vine sã plângã de ciudã
cã ºi-o fãcu cu mânuþa lui. ªi ºtiþi cum
se numeºte asta. Sã pricopsi nea
Palaºcã, patru ani stã pe tuºã ºi dupe
aia ar fi bine sã rãmânã acolo, cã mare
brânzã nici cã a fãcut.
   Mai bea omu un pahar, dar când ai un
statut social nu se cade sã vii la Urgenþã
beat criþã ºi cu dinþii în batistã.... chiar
daca justifici cã ai cãzut, poate cu gura
în pumnul partenerului de pahar. Mai
grav este cã, dupa ce te-ai trezit la spital,
te mai ºi dai mare cã ... Bã, voi ºtiþi cine
sunt eu?! Cei de la Urgenþã nu ºtiau, era
doar un pacient pentru ei. Pãnã la urmã
au aflat, mai ales de la duduia ce te
însoþea, coane Iancule…
   Pãi dacã vorbirãm de urgenþã, e bine

sã vã spunem de urgenþa cu care
Prefectura Mehedinþi atacã în
contencios hotãrârea CL Orºova de
reziliere a contractului de apã ºi canal.
Asta, se pare, la intervenþia serviciilor
care nu sã putea sã lase alte servicii
fãrã obiectu’ muncii. Cã doar de-acolo
vine bunãstarea unora, bunãstare de
care am mai scris ºi om mai vorbi. Da,
poate ne-o ia DNA-ul înainte!
   ªi tot de grabã este vorba ºi în
continuare. Da, de graba cu care fostul
prefect renunþã la foncþia de
administrator al Consiliului Judeþean
Mehedinþi pentru a reveni în corpul
inspectorilor guvernamentali ºi de
aici... þup în fruntea judeþului cu nea
Nicu. Cum care nea Nicu?! Nea
Drãghiea care, vã amintiþi, a promis
când a predat pixurile goale ºi funcþia
cã va reveni ca prefect, cã-i musai dacã
ne întoarcem la roºu aprins. Sigur, cei
mai bucuroºi vor fi jurnaliºtii, fiindcã
nu vor mai primi stresantele
comunicate de presã.
   Cam asta e pe sãptãmâna de trecu,
mã nepoate. Da cum spuneam, de
sãptãmâna viitoare începem bilanþul.
Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!

“Bucuriile lui Moº Crãciun” la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

Joi, 15 decembrie a.c., cu începere de la orele 12.30, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier, va organiza un eveniment menit sã
perpetueze ºi sã promoveze tradiþiile ºi obiceiurile legate de Sfânta
Sãrbãtoare a Naºterii Domnului.
    Acþiunea va avea loc la Pavilionul Multifuncþional din Strada
Independeþei nr. 2 ºi va cuprinde ateliere de creaþie, animaþii ºi
decoraþiuni specifice de iarnã.
    La acest eveniment vor participa grupuri de colindãtori de la
ªcoala  “Petre Sergescu” ºi Palatul Copiilor.

 nea Mãrin


