Nr. 862

19 ianuarie 2017
16 pagini * 1,00 leu

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT

Obiectiv

www.obiectiv-mehedinean.ro

Anul XIX

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Obiectiv mehedinþean în format electronic

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

mehedinþean
PREFECTUL „ORDINE ªI DISCIPLINÃ” SE ÎNTOARCE
Director, Teodor Abagiu

CITIÞI ÎN PAGINA

3

Drãghiea a revenit în funcþia de prefect al judeþului Mehedinþi, dupã ce
Navigaþia pe Dunãre este Nicolae
a activat timp de 6 luni ca administrator public la Consiliul Judeþean Mehedinþi.
Pentru funcþia redatã de actualul Executiv, Drãghiea a mulþumit frumos
paralizatã în Mehedinþi
primarilor PSD, fãrã de care susþine cã nu ar fi revenit pe funcþie ºi a promis cã
va instaura , de acum înainte „ordinea ºi disciplina”!

Viesparul politico-securistoid
care submineazã România
6
pag.
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Navigaþia pe Dunãre în Mehedinþi este blocatã din cauza sloiurilor imense de
gheaþã, dar mai ales a podurilor de gheaþã care s-au format pe anumite porþiuni de
fluviu. Aceste puncte critice sunt în zona Cazanelor Dunãrii ºi la Orºova.

urmãtorul numãr al ziarului
va apãrea pe data de
2 februarie 2017.
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Editorial

Avem acum, dupã ce
tumultul alegerilor s-a încheiat ºi
dupã ce deja e instalat la timona
guvernului Grindeanu, o hartã
destul de clarã a opþiunilor de vot
la nivel naþional, cu repere ce vor
rãmâne în picioare vreme
îndelungatã de acum înainte, ºi vor
conta în orice strategie politicã.
“Centrul de Studii ºi Cercetãri
Infopolitic”, proiect iniþiat ºi
susþinut de Fundaþia Multimedia
pentru democraþie localã, a dat
publicitãþii o hartã a aºezãrii
opþiunilor electorale, dupã
momentul 12 decembrie, aducând
în discuþie ºi o serie de concluzii
ce meritã privite cu atenþie.
Prima dintre acestea ar fi cã “victoria
PSD este clarã, dar harta României
nu este coloratã unanim în roºu”. Nu

de Sorin Vidan
e coloratã totalmente în roºu, dar
parcã nici mult nu mai avea. Oricum,
fiefurile tradiþionale rãmân bine
conturate: stânga dominã fãrã emoþie
în Moldova ºi Muntenia, iar dreapta
puncteazã în Ardeal ºi Bucureºti. Altã
concluzie ar fi aceea cã “PSD a
recuperat puternic, faþã de alegerile
locale, în câteva judeþe, acolo unde
mai slaba performanþã a dreptei a
permis obþinerea unui scor mai clar
decât la locale. Este vorba de Vâlcea,
Caraº Severin, Brãila, Tulcea ºi
Constanþa (în Muntenia), de Botoºani
ºi Neamþ (în Moldova) sau de
Hunedoara, Alba ºi Bihor (în Ardeal).
În aceste zone, în care dreapta putea
obþine scoruri mai clare, PSD a
mobilizat foarte bine –contribuind
astfel la o diferenþã ºi mai clarã la nivel
naþional”. Corect. Cercetarea
Infopolitic acordã plusuri USR-ului,
care a obþinut scoruri bune în zonele
în care dreapta politicã, în mod
tradiþional, reuºea sã obþinã rezultate
bune sau foarte bune. Dar creºterea
USR pe aceste zone a dus inevitabil
la scãderea scorurilor PNL, din
pãcate pentru liberali ºi, finalmente,
pentru ideea de dreapta, cãci era mai
raþional sã întãreºti un partid bine
structurat precum PNL, decât sã
arunci în arenã o miºcare precum

Navigaþia pe Dunãre este
paralizatã în Mehedinþi
 urmare din pag. 1

Gheþurile de pe Dunãre fac
aproape imposibilã trecerea
bacurilor sau a curselor de pasageri
De asemenea, între cele douã
hidrocentrale, Porþile de Fier I ºi II
plutesc sloiuri uriaºe de gheaþã care fac
imposibilã navigaþia. La fel se întâmplã
în aval de barajul de la Porþile de Fier II.
„La Baziaº sunt sloiuri de gheaþã pe
o suprafaþã de 30 la sutã din suprafaþa
apei, la Moldova Veche avem gheaþã
la mal 40 de metri ºi sloiuri pe 40 la
sutã din suprafaþa apei, la Drencova
avem pod de gheaþã, la Orºova este
golful îngheþat ºi pod de gheaþã, la
Gruia este gheaþã la mal pe o
suprafaþã de un metru ºi la Calafat
gheaþã la mal pe 4-5 metri ºi sloiuri

de gheaþã pe o suprafaþã de 5-10 la
sutã din suprafaþa apei”, a precizat
Cristian Murã, directorul Serviciului
de Gospodãrire a Apelor
Mehedinþi. Aceasta era situaþia,
marþi dimineaþã, la ora 6,00.
În plus, debitul Dunãrii este extrem
de scãzut în aceastã perioadã, de
aproximativ 2200mc/s, aproape la
jumãtate faþã de debitul mediu
multianual al lunii ianuarie, care
este în jur de 4950 mc/s -4990 mc/
s. Marþi, 17 ianuarie, la intrarea
Dunãrii în þarã, la Baziaº, acolo
unde Serviciul de Gospodãrire a
Apelor Mehedinþi gestioneazã
primul post hidrometric, debitul
Dunãrii era de 2140 mc/s, iar la
Gruia (Mehedinþi), în aval de Porþile
de Fier II, de 2138 mc/s.
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Jocul stânga-dreapta
USR, care mai are pânã ajunge,
dacã va ajunge, partid, aºa cum
trebuie. Acum e destul de limpede
faptul cã bãtãlia electoralã, pentru
dreapta, s-a dus în zona
reºedinþelor de judeþ ºi, mai ales,
a marilor oraºe din þarã. Acest
lucru se vede clar în harta
rezultatelor USR ºi PNL. Mai mult,
perspectiva viitoarelor alegeri, fie cã
vorbim de europarlamentare, locale
sau parlamentare, va urma,
fatalmente, acest tipic.
Nu în ultimul rând trebuie spus ºi cã
faþã de alegerile locale, ºi PMP ºi ALDE
ºi-au îmbunãtãþit poziþia. Acest lucru nu
le garanteazã însã nimic. Ca o concluzie
finalã a cercetãrii Infopolitic, privitor la
jocul stânga dreapta de la alegerile
recent încheiate, “zonele de luptã rãmân
aceleaºi –judeþele în care diferenþa
dintre votul pentru stânga ºi cel pentru
dreapta nu este foarte mare. Sunt
aceleaºi judeþe din ultimii ani –zone în
care performanþa viitoare va defini
câºtigãtorul sau perdantul la nivel
naþional”. Cu alte cuvinte putem vorbi
de o anume stabilizare a feudelor

electorale, cu centre de dinamism
(marile oraºe) ºi zone previzibile, pe
care unii sau alþii dintre actorii
politici pot conta.
Anii ce vor urma vor fi mai ales
pentru dreapta o imensã provocare.
PSD ºtie jocul guvernãrii, ºi îºi
cunoaºte teritoriile ºi limitele. Pentru
dreapta însã, fragmentatã ºi nesigurã
pe sine, acest interval de patru ani
trebuie cu necesitate sã fie rãgazul
necesar coagulãrii, al unei solidarizãri
în jurul unui lider puternic, altfel va fi
doar timp pierdut. Lecþia alegerilor
recente a fost o lecþie destul de durã ºi
dreapta e obligatã sã tragã niºte
învãþãminte. Jocul stânga-dreapta
nu se opreºte aici, el va continua ºi
meritã urmãrit cu atenþie.

PREVINE DELINCVENÞA JUVENILÃ!
Acþiunile de prevenire a violenþei în ºcoalã, a consumului
delincvenþei juvenile ºi a victimizãrii de droguri, alcool ºi tutun,
minorilor sunt mãsuri proactive pentru respectarea legislaþiei rutiere,
asigurarea unui climat de siguranþã în prevenirea absenteismului sau a
unitãþile de învãþãmânt, cât ºi pentru abandonului ºcolar.
desfãºurarea în condiþii optime a
Le-au fost adresate recomandãri
procesului de instruire a elevilor.
despre ce comportamente trebuie sã
Pornind de la aceste considerente, adopte pentru a nu deveni victime
în baza Proiectului de prevenire a ale unor infracþiuni. Dialogul a
consumului de droguri, traficului de continuat cu cadrele didactice care
fiine umane ºi criminalitãþii ºi-au exprimat puncte de vedere
informatice, la data de 17.01.2017, referitoare la problematica cu care
poliþiºtii Compartimentului de se confruntã în activitatea didacticã.
Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii
În sprijinul elevilor, dar ºi a
s-au întâlnit cu elevii de la ªcoala conducerii instituþiei, poliþiºtii
Gimnazialã nr. 3 din municipiul mehedinþeni ºi-au exprimat
Drobeta Turnu Severin.
disponibilitatea la colaborare ºi
Cu ocazia întâlnirii, au fost intenþia demarãrii unor proiecte
abordate teme de interes general educaþionale pentru elevi.
pentru elevi, precum prevenirea  Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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PREFECTUL „ORDINE ªI DISCIPLINÃ” SE ÎNTOARCE
Nicolae Drãghiea a revenit în funcþia de
prefect al judeþului Mehedinþi, dupã ce a activat
timp de 6 luni ca administrator public la
Consiliul Judeþean Mehedinþi. Pentru funcþia
redatã de actualul Executiv, Drãghiea a mulþumit
frumos primarilor PSD, fãrã de care susþine cã
nu ar fi revenit pe funcþie ºi a promis cã va
instaura , de acum înainte „ordinea ºi disciplina”!
Nicolae Drãghiea a revenit în funcþia de
prefect al judeþului Mehedinþi dupã ce a fost
instalat oficial în cadrul unei festivitãþi la care
au participat aproape toþi primarii din Mehedinþi,
consilieri judeþeni ºi foarte mulþi funcþionari ai
Consiliului Judeþean ºi Instituþiei Prefectului
Mehedinþi. Teodor Iulian Gheorghe, director
general din cadrul Ministerului Administraþiei
ºi Internelor, a dat citire ordinului prin care s-a
fãcut numirea în funcþia de prefect, iar alãturi
de Nicolae Drãghiea, în acest moment
„emoþionant” al carierei sale s-au aflat:
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi –
Aladin Georgescu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin –Marius Screciu,
subprefectul de Mehedinþi –Andrei Stãniºoarã
ºi fostul prefect al judeþului –Cristinel Pavel.
Dupã efectuarea tuturor formalitãþilor

specifice unei astfel de ceremonii de instalare a
unui prefect ºi dupã depunerea jurãmântului,
prefectul Nicolae Drãghiea s-a lansat într-un
discurs fulminant din care nu au lipsit
mulþumirile adresate Guvernului României,
pentru „încrederea acordatã”, mulþumirile
adresate reprezentanþilor social-democraþi ai
puterii locale, în speþã preºedintele CJ
Mehedinþi ºi primarii PSD prezenþi la
ceremonie, fãrã de care, a spus Drãghiea,

„momentul de azi nu ar fi fost posibil”. În
discursul sãu, noul ºi vechiul prefect de
Mehedinþi a promis cã va instaura „ordinea ºi
disciplina” în judeþ, va veni cu o nouã viziune de
lucru, potrivit cãreia activitatea sa se va baza mai
mult pe îndrumare ºi mai puþin pe control ºi a
înfierat „grupurile de interese”. „Din nou, în judeþul
Mehedinþi, indiferent de presiunile fãcute din
partea politicului sau a grupurilor de interese, va
fi ordine ºi disciplinã!”, a declarat noul prefect.

Primarul care vrea sã-l compromitã pe Aladin Georgescu
Primarul municipiului
Orºova, Marius Simion Stoica, se
autodenunþã public, într-un interviu
acordat sãptãmânalului „Cronica de
Severin”. Stoica îl pune într-o situaþie
cu iz penal chiar pe preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, cu care susþine cã
s-a înþeles cã dacã PSD va câºtiga
alegerile parlamentare la Orºova,
Stoica va primi în schimb demiterea
Doiniþei Mariana Chircu de la
conducerea Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier ºi înlocuirea ei cu un
manager din Orºova. Pentru fapte
similare, Sorin Frunzãverde a primit
doi ani cu suspendare!
Primarul Orºovei, Marius Simion
Stoica, dã în vileag o presupusã
înþelegere pre-electoralã cu ºeful
sãu de partid, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu. Stoica a dat un
interviu pentru „Cronica de
Severin” în care s-a apucat sã facã
declaraþii uluitoare, cu iz penal. Nu
se ºtie încã dacã a fost ideea lui,
dacã doar i-a scãpat porumbelul

sau dacã nu cumva a premeditat
aceastã declaraþie nedemnã de un
sistem democratic, în care credem
cã mai vieþuim prin România.
Plecând de la premisa cã primarul
Stoica, în calitatea sa de primar ºi
de lider politic, a avut tot
discernãmântul când a scos din gurã
asemenea acuzaþii ºi fãrã a lua calcul
sub nicio formã cã ar fi bãtut câmpii
sau cã nu ºi-ar fi dat seama de
consecinþele declaraþiilor sale, iatã
ce a reuºit acesta sã scoatã din gurã:
„Datoritã rezultatului bun pe care la avut Partidul Social Democrat la
Orºova, 56 la sutã, peste scorul
electoral la nivel naþional, evident cã
mi-am întãrit ºi consolidat poziþia ca
primar ºi ca membru al PSD, m-am
þinut de cuvânt faþã de domnul Aladin
Georgescu ºi aºtept ca ºi domnia sa
sã se þinã de cuvânt, cu privire la
promisiunea fãcutã cãtre mine. Ca
atare, solicit public, datoritã
rezultatelor pe care le-am avut, ca
postul de manager la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier, care, dupã
pãrerea mea, este condus de cãtre o

persoanã incompetentã, sã revinã
unei persoane mult mai competente,
de aici din Orºova. Solicit domnului
preºedinte al Consiliului Judeþean,
domnului Aladin Georgescu, public,
sã facã o analizã pertinentã a
doamnei Doiniþa Mariana Chircu ºi
sunt sigur cã va constata în secunda
2 cã aceasta a avut un management
defectuos, ca atare nu ar mai trebui
sã stea pe acea poziþie. Avem destui
oameni competenþi la Orºova, care
o pot înlocui oricând…”.
Dacã Stoica vorbeºte serios, avem
de a face cu un troc penal.
Se înþelege de aici cã, înainte de
alegerile parlamentare din 11
decembrie 2016, Marius Stoica ºi
Aladin Georgescu ar fi avut o
discuþie de campanie, în care
Aladin Georgescu i-ar fi promis lui
Marius Stoica cã dacã va scoate un
rezultat foarte bun pentru PSD la
Orºova, el îl va rãsplãti cu demiterea
Doiniþei Mariana Chircu din postul
de manager al Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, instituþie aflatã în
subordinea Consiliului Judeþean

Mehedinþi. Mai exact, Stoica
pretinde cã Aladin Georgescu ºiar fi folosit influenþa de preºedinte
al CJ Mehedinþi ºi ºef al doamnei
manager de la Muzeu, pentru a
obþine un folos pentru partidul
politic al cãrui preºedinte
judeþean este. ªi pentru cã în loc
sã stingã cumva acest tãrãboi,
Stoica îl întreþine, existã surse,
deocamdatã anonime, care spun
cã primarul l-ar vrea director la
Muzeu pe consilierul sãu
personal, Darius Loga. Dar, repet,
sunt doar simple speculaþii.
Dincolo de faptul cã funcþia de
manager al Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier nu se
repartizeazã politic, ci se obþine
prin concurs ºi nu poate, legal
vorbind, face obiectul unui troc
mizerabil de genul „Scoate
voturi pentru partid, cã îþi pun
un om la o instituþie din
subordinea CJ-ului condus de
mine!”, o astfel de înþelegere,
dacã ea existã, este penalã.
 Continuare în pag. 7
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Romînii au petrecut al doilea REVELION, în Serbia
Sute de români din Severin
ºi din zona Kladovo au petrecut
Revelionul
împreunã
în
restaurantele din Kladovo, unde
distracþia a fost maximã. Cu
formaþii de muzicã din Serbia, dar
ºi soliºti români ºi preparate
tradiþionale sârbeºti, oamenii s-au
distrat pânã dimineaþa, pentru cã
douã petreceri nu stricã niciodatã.
În Serbia, potrivit Calendarului
Iulian, Anul Nou vine cu douã
sãptãmâni mai târziu, în noaptea de
13 spre 14 ianuarie, iar românii
din stânga Dunãrii n-au vrut sã
rateze ocazia celui de-al doilea
Revelion. Aºa cã restaurantele din
oraºul Kladovo au fost
neîncãpãtoare. În majoritatea au
fost mai mulþi români decât sârbi,
iar atmosfera a fost una de excepþie.
Atmosferã a fost pe ringul de dans,
dar ºi la masã, unde românii ºi

sârbii au ridicat paharele ºi
ºi-au spus urãri de bine
pentru 2017.
În restaurantele sârbeºti ºi
tarifele pentru noaptea dintre
ani pe stil vechi au fost
unele avantajoase ºi au
pornit de la 18 euro. Între
petrecãreþi s-a aflat ºi un
grup de peste 180 de
pensionari din DrobetaTurnu-Severin, care au mai
trecut încã o datã în 2016 în
restaurantul KRISTAL, aflat la
aproape un kilometru de oraºul
Kladovo. „Suntem o organizaþie de
pensionari din Drobeta-TurnuSeverin, care venim pentru al treilea
an consecutiv aici în Serbia sã
petrecem Revelionul pe stil vechi.
Suntem foarte încântaþi,
întotdeauna ne simþim foarte bine,
serviciile sunt bune, muzica la fel”,

INFORMARE DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã potenþialii beneficiari cã,
pânã la data de 31.01.2017 inclusiv,
se depun cererile de platã a
ajutorului pentru cantitãþile de
motorinã achiziþionate ºi utilizate în
agriculturã, aferente perioadei 01
octombrie - 31 decembrie 2016
(trim. IV al anului 2016).
Beneficiarii pentru care a fost
emis acordul prealabil de finanþare
pentru anul 2016 depun cererile de
solicitare a ajutorului de stat
însoþite de o situaþie centralizatoare
privind cantitãþile de motorinã
achiziþionate ºi utilizate în trimestrul
respectiv, precum ºi documentele
prevãzute de Ordinul MADR nr. 1727/
2015 pentru aprobarea Procedurilor
specifice de implementare ºi control,
precum ºi a formularisticii necesare
aplicãrii schemei de ajutor de stat
pentru reducerea accizei la
motorina utilizatã în agriculturã.
Ajutorul de stat se acordã sub
formã de rambursare a diferenþei
dintre acciza standard ºi acciza
redusã (stabilitã la 21,00 euro/
1000 litri) pentru motorina utilizatã
la efectuarea lucrãrilor mecanizate
în agriculturã, a cãrui valoare
unitarã, determinatã potrivit
prevederilor art. 218 din Legea nr.
571/2003, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare, este de
1,7975 lei/litru.
Pentru sectorul vegetal, cererile
de platã se depun însoþite de
urmãtoarele documente:
a) situaþia centralizatoare a
cantitãþilor
de
motorinã
achiziþionate ºi utilizate la lucrãri
mecanizate, aferente perioadei
pentru care solicitã acordarea
ajutorul de stat prin rambursare,
întocmitã conform modelului
prevãzut în anexa nr. 9 din ordin;
b) documente care dovedesc cantitatea
de ciuperci produsã, dupã caz;
c) copie a facturilor fiscale de
cumpãrare a motorinei emise de
vânzãtor pe numele solicitanþilor;
d) copie a documentelor de
identitate ºi/sau a documentelor de
înregistrare, în cazul în care au
intervenit modificãri faþã de cererea
de acord prealabil pentru finanþare;
e) adeverinþã în original de la
Registrul agricol, cu suprafeþele aflate
în exploatare, în cazul în care au
intervenit modificãri faþã de cererea
de acord prealabil pentru finanþare;
f) adeverinþã în original de la
Direcþia pentru agriculturã
judeþeanã, pentru suprafeþele plantate
cu vie nobilã, în cazul în care au
intervenit modificãri faþã de cererea
de acord prealabil pentru finanþare.
Pentru sectorul zootehnic,

a declarat Ecaterina Motorga,
liderul organizaþiei de pensionari
a PSD Mehedinþi.
La petrecere au luat parte ºi
sârbi, dar ºi etnici români din
þara vecinã. „Sãrbãtorim
Revelionul pe calendarul Iulian,
care în fiecare an se slãveºte aici
împreunã, românii din Valea
Timocului, în special românii

din Kladovo ºi românii de peste
Dunãre. În aceastã noaptea noi
le dorim la toþi fericire ºi la
familie ºi la copii ºi sãnãtate ca
sã petrecem ºi în anii care vin
împreunã, atât aici la noi în
Serbia, dar ºi în România” a
spus Tihan Matasarevici,
preºedintele Centrului Cultural
Românesc din Kladovo.

cererile de platã se depun însoþite
de urmãtoarele documente:
a) situaþia centralizatoare a
cantitãþilor de motorinã achiziþionate
ºi utilizate aferentã perioadei pentru
care solicitã acordarea ajutorului de
stat prin rambursare;
b) copie a facturilor fiscale de
cumpãrare a motorinei emise de
vânzãtor pe numele solicitanþilor;
c) situaþia privind calculul efectivului
rulat/efectivului mediu realizat,
întocmitã de beneficiar ºi vizatã de
medical împuternicit de liberã
practicã, dupã caz, întocmitã conform
modelului prevãzut în anexa nr. 10;
d) copie de pe cererea depusã de cãtre
apicultori la consiliul local în vederea
asigurãrii acestora de vetre de stupinã
temporare sau permanente;
e) copie a documentelor de
identitate ºi/sau a documentelor de
înregistrare, în cazul în care au
intervenit modificãri faþã de cererea
de acord prealabil pentru finanþare.
Pentru sectorul îmbunãtãþiri
funciare, cererile de platã se depun
însoþite de urmãtoarele documente:
a) situaþia centralizatoare a cantitãþilor
de motorinã achiziþionate, aferentã
perioadei pentru care solicitã
acordarea ajutorului de stat prin
rambursare;
b) copie a facturilor fiscale de
cumpãrare a motorinei emise de
vânzãtor pe numele solicitanþilor;

c) situaþia centralizatoare a
cantitãþilor de apã pentru irigaþii,
întocmitã conform modelului
prevãzut în anexa nr.11 din ordin;
d) copie a facturilor de apã din care
sã reiasã volumul de apã consumat
de cãtre beneficiar;
e) situaþia suprafeþelor irigate, pe
structuri de culturi, aferentã
perioadei pentru care se solicitã
ajutorul de stat;
f) copie a documentelor de
identitate ºi/sau a documentelor de
înregistrare, în cazul în care au
intervenit modificãri faþã de cererea
de acord prealabil pentru finanþare.
Cererile de platã pot fi depuse de
administrator/reprezentantul legal
sau împuternicitul acestuia, caz în care
împuternicirea este emisã de cãtre
administratorul/reprezentantul legal
ºi este însoþitã de copia actului de
identitate al persoanei împuternicite.
De asemenea, vã informãm cã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã va efectua, în perioada
imediat urmãtoare, plãþile pentru
diferenþa aferentã cantitãþilor de
motorinã utilizatã în agriculturã pentru
trimestrul III 2016, aprobatã prin
Ordinului MADR nr. 3/11.01.2017.
Diferenþa cantitãþilor de motorinã
este de 66.267.838,808 litri iar
valoarea totalã a ajutorului de stat
aferent este de 119.116.651, 00 lei.
 Biroul de presã

actualitate
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Vernisaj la Muzeul de Artã
Luni, 23 ianuarie a.c.,
începând cu orele 11.00, la Muzeul
de Artã din Drobeta Turnu
Severin, Strada Rahovei, numãrul
3, va avea loc o interesantã
expoziþie de picturã. Mai exact,
este vorba despre o serie de
acuarele realizate la mijlocul anilor
50 ai secolului trecut pe Insula Ada
Kaleh ºi Clisura Dunãrii de cãtre
Sofia Goncearov Dorogostaisky
(1922-2013), membrã a
Asociaþiei Artiºtilor Plastici
„Romul Ladea”, absolventã a
ªcolii Populare de Artã
Timiºoara, secþia Graficã, clasa
profesoarei Xenia Eraclide Vreme.
Artista Sofia Dorogostaisky
debuteazã în 1956, iar în
decursul anilor participã cu
lucrãri la bienale, saloane
oficiale, expoziþii colective ºi de
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“A fost odatã... Adah Kaleh”

grup, obþinând mai multe premii
naþionale. Are mai multe lucrãri
în colecþii particulare în þarã ºi
strãinãtate: Germania, Canada,

Israel, Franþa, Australia ºi Italia.
În anul 2002 i-a fost acordat
Trofeul „Romul Ladea” pentru
îndelungata activitate artisticã, iar

Eminescu sãrbãtorit la ªcoala
Gimnazialã Brezniþa de Ocol
167 de ani la aniversarea
poetului naþional au fost sãrbãtoriþi
pretutindeni în instituþiile din þarã
ºi din judeþul nostru. Iatã cã, de
aceastã datã, am sãrbãtorit alãturi
de copiii de la ªcoala Gimnazialã
din Brezniþa de Ocol.
Sub îndrumarea atentã a
cadrelor didactice ºi a

19.01 - 01.02. 2017

în 2005 Diploma ºi trofeul “OPERA
OMNIA”, precum ºi “DIPLOMÃ DE
EXCELENÞÃ” pentru merite
deosebite în promovarea artei în
Municipiul Timiºoara. A expus în
13 expoziþii personale, iar în
decursul timpului a participat la
numeroase tabere de creaþie.
Expoziþia “A fost o datã Ada
Kaleh” este a treia dintr-un ciclu
început în 2015 la Timiºoara cu
expoziþia “Moºtenire”, continuatã
în 2016 la Caransebeº cu “Sanja
Jubilé” (50 de ani de la prima
expoziþie personalã a artistei), îºi
propune sã prezinte publicului
amator de artã plasticã dar ºi de
istorie o parte din cele circa 1100
de lucrãri semnate S. DORO,
acestea fiind curate de artista
plasticã Andreea Panã.
 Biroul de presã

directorului, domnul Dîrpeº Iulian
Doruþ, elevii au organizat concurs
de desene ºi recital de poezii, au
decorat panourile ºcolii ºi au
realizat semne de carte din
materiale reciclabile, au vizionat
filme ºi documentare despre
“poetul nepereche”.
 Loredana Mãdãlescu

Expoziþie de pãsãri ºi animale la Drobeta Turnu Severin

Zeci de crescãtori de pãsãri
ºi animale de rasã din Oltenia s-au
lãudat zilele trecute, la Drobeta
Turnu Severin, cu orãtãnii pufoase
ºi iepuraºi simpatici, din soiuri de
care puþini au auzit.
Expoziþia, organizatã la sfârºitul
sãptãmânii trecute, a reunit peste
250 de exponate, gãini ºi porumbei
de rasã, pãuni, fazani, iepuri de
rasã. Evenimentul a ajuns la cea
de-a ºasea ediþie ºi este organizat
în fiecare an de Asociaþia
Crescãtorilor de Pãsãri Animale
Mici de Rasã din Mehedinþi.
Preºedintele asociaþiei, Paul
Constantinescu, spune cã ediþia din
acest an s-a bucurat de un mare
succes, severinenii venind în numãr
foarte mare sã viziteze expoziþia.

“O singurã datã pe an, severinenii
au ocazia sã vadã asemenea
exponate. Anul acesta au fost
prezenþi 25 de crescãtori din cei 38
de membri ai asociaþiei noastre”,
spune Paul Constantinescu.
Pentru prima datã, campionul
absolut al expoziþiei a fost
desemnat de cãtre juriu, cu un
punctaj de 96,5 puncte, un
exemplar superb de iepure din rasa
Neozeelandez alb. Capul perfect
rotund cu gâtul bine înfãºurat în
muºchi, urechile purtate perfect în
sus, blana impecabilã, dar nu în
ultimul rând atitudinea de
campion au fãcut ca Johnny sã
fie ales cel mai bun. A fost de
altfel vedeta expoziþiei atrãgând
toate privirile celor care au trecut

prajul expoziþiei.
Proprietarul acestuia este domnul
Ion Mohora, un veteran al
crescãtorilor de animale, care de-a
lungul celor peste 30 de ani de când
se ocupã de creºterea iepurilor a
strâns nenumãrate premii.
“Iepurii din aceastã rasã se
maturizeazã la vârsta de 6 luni,
însã iepuroaicele pot fi date la
montã chiar la vârsta de 5 luni,
fiind una din cele mai precoce
rase de iepuri. Ca ºi colorit, blana
este de culoare albã,
neadmiþându-se fire de pãr
rãzleþe de altã culoare. Greutatea
maximã este de 5 kg iar cea minimã
de 3,5 kg”, spune Ion Mohora.
Dar nu doar Urechilã a fost
admirat de severineni, ºi pãunii,

fazanii, porumbeii, gãinile uriaºe
ºi ceilalþi iepuri de tot felul de
rase ºi culori au fost extrem
de apreciate.
 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Viesparul politico-securistoid care submineazã România

* România acestor zile este
un veritabil viespar politicosecuristoid. Nu cã nu am fi avut ºi
pânã acum cel puþin o bãnuialã în
acest sens, dar acum „cocktail”-ul
acesta a dat, pur ºi simplu în clocot.
Sã spui tu, fost preºedinte de þarã, cã
„România este un stat mafiot”, dupã
ce þi-ai exercitat funcþia zece ani bãtuþi
pe muchie fãrã sã iei fie ºi cea mai
banalã mãsurã de îndreptare a acestei
situaþii, ba chiar sã te lãfãi acum de
pe fotoliul de senator, câºtigat cu
sprijinul... neprecupeþit al clienþilor
mai vechi din Republica Moldova, în
loc sã stai, în chip de „pensionar” la
„Beciul domnesc”- iatã proba
supremã de tupeu a celui mai sinistru
personaj din istoria recentã a
României. Care continuã sã sfideze
pe toatã lumea, nepãsãtor la
sudãlmile ºi scuipaþii cu care românii
îl întâmpinã atunci când mai cuteazã
a ieºi în public. Cu sau fãrã ºleahta
de sepepiºti dupã el.
* Acel viespar de care vorbeam mai
sus este efectul direct al modului
discreþionar, anticonstituþional, ba
chiar de-a dreptul huliganic cu care
detestabilul personaj a reuºit sã-ºi
impunã odiosul regim. Regim care,
fãrã personaje precum Coldea,
Koveºi, Livia Stanciu, Daniel Morar
ºi alþii de aceeaºi facturã, aleºi pe...
sprânceanã ºi pe devotament total ºi
declarat faþã de matroz, nu ar fi reuºit
sã producã atâtea dezastruoase efecte
pe toate planurile vieþii sociale,
politice, economice din aceastã þarã,
subminând bazele ºi aºa destul de
fragile ale statului democratic.

Culmea, invocându-ne normele...
statului de drept! Hai sictir, bãi
aceºtia, aveþi mãcar restul de
decenþã necesar pentru a elibera
„ringul”! Ringul acesta în care v-aþi
crezut stãpâni absoluþi, golanilor fãrã
patrie ºi fãrã Dumnezeu!
* Dar cine a vãzut câine sã plece de
la mãcelãrie? Dezvãluirile teribile ºi
mizere ale altui golan de sistem au
reuºit, cu chiu, cu vai, sã provoace
cãderea omnipotentului generallocotenent SRI Florian Coldea. Dar
ºi aici e o poveste tipic dâmboviþeanã
la mijloc. Dupã seria de înregistrãri a
lui Sebastian Ghiþã, SRI a format o
comisie internã sã cerceteze dacã
informaþiile puse în circulaþie de
acesta cu privire la Florian Coldea se
verificã sau nu. Dupã o cercetare,
desigur, profundã ºi amãnunþitã, dar
cât se poate de rapidã, comisia
respectivã a concluzionat cã Florian
Coldea nu a comis nimic reprobabil
sau care sã contravinã legilor Statului
Român, propunând revenirea
acestuia pe funcþia de director adjunct
a SRI. Zis ºi fãcut. Dupã care, parcã
în ciuda concluziilor anchetei
interne, generalul Coldea îºi dã
demisia sau este trecut în rezervã de
directorul SRI, Eduard Hellvig –
informaþiile nu au fost tocmai limpezi
- iar Dulapul Sãsesc apare în faþa
naþiunii sã þinã un jaf de prelegere
despre implicarea nedoritã a
serviciilor secrete în politicã. Poftim,
na, culturã! Treabã mai încrâncenat
securisticã decât aceasta aþi mai
întâlnit, dragii moºului?
* Dar, dacã, deocamdatã cel puþin,

ne-am mai lãmurit, cât de cât, în
legãturã cu Coldea, în ceea ce o
priveºte pe madam’ Kovesi, lucrurile
se complicã. Pentru cã aceastã
cucoanã imposibil de digerat l-a luat

demisia ei se impune! De urgenþã
ºi cu pregnanþã.
* Scandalul e departe de a se fi
încheiat. Oricum, cine se iluzioneazã
cã, prin plecarea celor douã toxice

pe „nu” în braþe ºi, în ciuda tuturor
evidenþelor, a declarat cã dumneaei
nu înþelege sã îºi dea demisia doar
pentru cã aºa i-o cer niºte inculpaþi.
Auziþi ºi dumneavoastrã! Tocmai
dumneaei, care a plagiat teza de
doctorat, deºi nu recunoaºte cu
niciun chip, tocmai dumneaei, care
se confruntã cu tot felul de decizii ale
CEDO, semn al „profesionalismului”
unora dintre funcþionarii, cãci altfel
nu pot sã le zici, pe care-i are în
subordine, tocmai dumneaei, eroina
dezvãluirilor lui Ghiþã!
* Mai ciudat, chiar foarte ciudat, e
cã nimeni din Statul Român nu o
întreabã de vorbã pe aceastã cucoanã
în legãturã cu tot ceea ce i se imputã
în spaþiul public, în momentul de
faþã! Cine e dumneaei, în fond? Pe
cine are la mânã? Cine o proteguieºte
atât de straºnic, în ciuda imposturii
evidente în care se situeazã? În sfârºit!
Dupã mine, aceastã persoanã
întreþine cancerul care viciazã viaþa
publicã a acestei þãri, prin urmare,

personaje din structurile de forþã ale
„statului de drept” românesc,
abuzurile vor înceta brusc este un biet
naiv. Structurile trec, se schimbã, se
inoveazã, dar nãravurile rãmân. Ba
chiar trec prin neaºteptate stadii de
perfecþionare. Transmiþându-se, pânã
la urmã, genetic.
* Profesorul Nicolae Drãghiea a
revenit pe funcþia de prefect al
judeþului Mehedinþi. Era un
eveniment aproape aºteptat. De la
începutul anilor 2000, dumnealui a
funcþionat aproape permanent în
structurile Prefecturii Mehedinþi, ca
secretar general, ca subprefect ºi ca
prefect, ipostaze în care a acumulat
o vastã ºi profundã experienþã ca
înalt funcþionar public. Puþine lucruri
(ºi neesenþiale, aº zice) i se pot
reproºa în aceste calitãþi pe care lea avut în administraþia publicã
judeþeanã. El este, dupã opinia
noastrã, o garanþie de echilibru în
viaþa politicã din Mehedinþi. Sã
sperãm cã nu vom fi contraziºi...

politicã localã
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Perspective politice incerte pentru PMP Mehedinþi
PMP Mehedinþi a trecut
printr-o perioadã destul de dificilã
dupã alegerile locale de anul trecut.
Deºi a obþinut doi consilieri
municipali severineni, în partid au
apãrut tensiuni, imediat dupã
consumarea scrutinului local. Chiar
dacã a fost surpriza alegerilor locale
de anul trecut în municipiul Drobeta
Turnu Severin, având reale
posibilitãþi de afirmare politicã,
anumite tensiuni ºi lipsa unei
activitãþi politice susþinute au fãcut
ca PMP Mehedinþi sã devinã o
formaþiune care conteazã prea puþin
pe scena politicã localã. Din acest
punct de vedere, perspectivele
politice ale PMP Mehedinþi sunt
unele incerte, formaþiunea fiind
lipsitã de forþã ºi acþiune. Nici
Constantin Gherghe, preºedintele
PMP Mehedinþi, nici Gabriela
Dobrotã, prim-vicepreºedintele
partidului, nu mai par interesaþi de
activitatea politicã a partidului pe
care îl conduc, cu atât mai mult cu
cât acum nu mai existã nicio mizã
electoralã. Mai mult, PMP
Mehedinþi nu are nici reprezentare
parlamentarã, fapt care le diminueazã

Primarul care...

Preºedintele CJ Mehedinþi tace
Declaraþia devenitã publicã, dupã
apariþia ei în „Cronica de Severin”,
este un bun motiv pentru organele
abilitate ale statului, în speþã DNA,
sã se autosesizeze ºi sã facã o

ºi mai mult potenþialul politic.
Un partid ca ºi inexistent în
CL Drobeta Turnu Severin
Înainte de fuziune, PMP Mehedinþi
a obþinut în urma votului din data de
5 iunie 2016 un numãr de 2 consilieri
municipali. UNPR Mehedinþi a
candidat la alegerile locale în alianþã
cu PSD, iar în urma distribuirii
mandatelor i-a revenit 6 funcþii de
consilieri municipali, restul de 5
mandate fiind atribuite socialdemocraþilor. La alegerile locale din
luna iunie Alianþa PSD+UNPR a
obþinut 11 mandate de consilieri
locali. Dupã aceastã fuziune, PMP
Mehedinþi a ajuns sã deþinã în
Consiliul Local Drobeta Turnu
Severin un total de 8 mandate de
consilieri, ceea ce plaseazã partidul
pe locul 2 dupã PNL Mehedinþi, care
are 10 consilieri. Chiar ºi aºa, noua
conducere a PMP Mehedinþi, în
frunte cu Constantin Gherghe, nu a
manifestat o activitate politicã
intensã, prin aleºii sãi severineni,
menitã sã reafirme ºi sã consolideze
partidul în judeþ, deºi este cea de-a
doua forþã politicã în Consiliul Local

Drobeta Turnu Severin, PMP
Mehedinþi pare ca ºi inexistent atât
în legislativul local, dar ºi ca
manifestare politicã la nivelul
municipiului. PMP Mehedinþi nu are,
în acest moment, nicio activitate,
îndeosebi prin prisma faptului cã are
statut de partid de opoziþie.
Constantin Gherghe, un
politician inactiv
Ocuparea funcþiei de preºedinte al
PMP Mehedinþi de cãtre Constantin
Gherghe ar fi trebuit sã conducã la
consolidarea acestui partid în judeþ,
dar în mod deosebit în municipiul
Drobeta Turnu Severin. Cu atât mai
mult cu cât PMP devenea cea de-a
doua forþã politicã în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin. De când a
devenit preºedintele PMP Mehedinþi,

Constantin Gherghe a lãsat impresia
unui lider politic total dezinteresat de
activitatea politicã, unul care a
acceptat aceastã funcþie doar pentru
a fi ºef peste consilierii locali.De altfel,
cei mai mulþi consilieri locali
severineni ai PMP Mehedinþi, 6 la
numãr, provin din fostul UNPR
Mehedinþi, apropiaþi ai fostului primar,
care au fost propuºi pe locuri eligibile
la alegerile locale de anul trecut pe
lista Alianþei PSD+UNPR Mehedinþi,
cu acordul sãu, atunci când
Constantin Gherghe era preºedintele
UNPR Mehedinþi. Este puþin probabil
cã în perioada urmãtoare, datã fiind
conjunctura politicã a judeþului,
Constantin Gherghe îºi va asuma rolul
de lider politic în fruntea PMP
Mehedinþi ºi mai ales unul de veritabil
opozant.
 Mircea Popescu

 urmare din pag. 3

cercetare
mai
amãnunþitã.
To t o d a t ã ,
preºedintele
Consiliului
Judeþean Mehedinþi
ºi
al
PSD
Mehedinþi, avocatul
Aladin Georgescu,
ar fi trebuit sã facã
o conferinþã de
presã în care sã
dezmintã afirmaþiile
primarului Marius
Stoica, pentru cã
altfel poate deveni
parte a unor grave
lucrãri cu caracter
penal. Pentru fapte
similare, dovedite desigur, fostul
preºedinte al CJ CaraºSeverin,Sorin Frunzãverde (PNL),
a fost condamnat definitiv la doi ani
de închisoare cu suspendare,
pentru folosire a influenþei în

vederea obþinerii unui folos
necuvenit, în dosarul vizând
alegerile prezidenþiale din 2014.
Cazul Sorin Frunzãverde
În iulie 2015, procurorii
anticorupþie au decis trimiterea în
judecatã, sub control judiciar, a
fostului preºedinte al Consiliului
Judeþean Caraº-Severin, Sorin
Frunzãverde, acuzat de „sãvârºirea
infracþiunii de folosire, de cãtre o
persoanã care deþine o funcþie de
conducere într-un partid, într-un
sindicat sau patronat ori în cadrul
unei persoane juridice fãrã scop
patrimonial, a influenþei ori a
autoritãþii în scopul obþinerii pentru
sine ori pentru altul de bani, bunuri
sau alte foloase necuvenite”.
Potrivit procurorilor, în perioada
cuprinsã între cele douã tururi de

scrutin ale alegerilor prezidenþiale
din luna noiembrie 2014, „Sorin
Frunzãverde ºi-a folosit influenþa
pe care o avea în calitatea sa de
preºedinte al CJ Caraº-Severin ºi
de vicepreºedinte al unui partid
politic (PNL - n.r.), asupra lui
Ionesie Ghiorghioni, vicepreºedinte al CJ ºi membru în
acelaºi partid politic, pentru
obþinerea unor foloase necuvenite,
respectiv sã obþinã, în al doilea tur
de scrutin, un numãr mai mare de
voturi pentru candidatul formaþiunii
din care fãceau parte ºi, implicit,
sã-ºi consolideze poziþia în cadrul
acestei formaþiuni politice, dar ºi în
plan administrativ, prin
condiþionarea repartizãrilor
bugetare de rezultatul votului”.
 Romeo Crîºmaru
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Cine este tãtucul lui Coldea ºi al Codruþei Koveºi

În Justiþia Românã e ca în
Vestul Sãlbatic! Cîºtigã cine trage
primul! ªi aºa, Ghiþã nu mai are ce
pierde. Ori va fi cazat la Mititica,
ori va fi lãsat liber pentru contribuþia
la tsunami. N-are cum sã fie fugar
o viaþã! Cu Condrea a fost altã
situaþie. Pãrþile s-au înþeles ca Dan
Condrea sã „moarã spectaculos” în
þarã ºi sã trãiascã în afarã. Ghiþã are
toatã mas-media cu gura cãscatã
la el. E un fel de Osama bin Laden,
care iese dintre nisipuri ºi mai face
o declaraþie, care îi înfricoºeazã de
moarte pe cei vizaþi. Ghiþã e un
erou, deºi n-a spus concret cã x a
luat genþi cu banii, cã y a bãgat la
puºcãrie pe z. Ghiþã este lãsat sã
creascã în importanþã, spre
satisfacþia televiziunilor, de parcã
nu s-ar mai petrece nimic în þarã
decît Ghiþã ºi faptul cã ninge, pentru
cã avem patru anotimpuri, iar iarna
e firesc sã existe troiene peste tot,
exagerate ºi dramatizate, însã, de
televiziuni. Pentru cã asta vedem în
culcare, în sculare, la prînz ºi la cinã:
troiene, auleu!, iadul alb! Sã fereascã
Dumnezeu de prostia omeneascã din
televiziuni. Troiene au fost ºi vor fi
mereu, de aceea e iarnã, ca sã ningã!
Dar, ce sã facem? Doar ºtim cu toþii
ºi trebuie sã acceptãm cã „iarna
nu-i ca vara!”. Revenind la Coldea,
eu n-aº fi chiar aºa entuziasmatã
de suspendarea „Stãpînului
inelelor”, þinînd cont de sistemul
din spatele lui!
Ramificaþii pînã la CIA ºi FBI
Familia Coldea deþine puterea în
SRI! Între Florian Coldea, doamna
general Dorina Coldea ºi Cotroceni
fiinþeazã o reþea de protecþie
reciprocã de fini, cumetri,
neveste. Coldea a mai fost
anchetat odatã ºi-a ieºit basma

curatã, deºi a bãgat mulþi oameni
la puºcãrie, împreunã cu Koveºi,
prin abuzuri ºi demonstraþii de
putere. Amîndoi au fãcut multe
ticãloºii. Sã ne amintim
precizarea: Coldea a fost
suspendat pînã la finalizarea
cercetãrilor cu privire la
„eventualele încãlcãri ale legii sau
ale deontologiei”.Corb la corb,
nu-ºi scoate ochii! Sîntem la faza
în care Coldea negociazã cu
Iohannis ºi cu pãrþile. ªtiþi cam de
cînd soþia preºedintelui, Carmen
Iohannis, ºi-a bãgat minijupurile
în dulap ºi a dispãrut complet din
piaþã? Ei, cam de atunci
începuserã cutremurele interne
între SRI ºi Palat. Coldea îl are la
mînã pe Iohannis. Coldea e
suspendat, dar SRI nu dispare. Sa împãrþit în douã tabere ºi dã-i ºi
luptã, dã-i ºi luptã. Pînã la urmã
vor scãpa ºi Koveºi ºi Coldea,
pentru cã treaba cu binomul e
foarte complicatã ºi are imense
ramificaþii interne, în rîndul
procurorilor cumpãraþi ºi
ºantajabili, care fac jocuri
neortodoxe în România, dar ºi
ramificaþii externe, pînã la CIA ºi
FBI. Nu degeaba Koveºi a primit
cetãþenie americanã, unele
„distinse” distincþii ºi a fost
felicitatã de oficialitãþile americane,
suedeze ºi de care or mai fi.
Bãsescu este tãtucul lui Coldea
ºi al baschetbalistei Koveºi
Ghiþã e ascuns cu acte în regulã,
cu pupãturi ºi rãmas bun, conform
unui plan supravegheat tot de SRI.
Problema ar fi cã Bãsescu este
arhitectul care a infestat instituþiile
statului cu „sindromul SRI”.
Bãsescu are 10 ani de înregistrãri
ale convorbirilor din biroul sãu cu
musafirii poftiþi ºi nepoftiþi,
Bãsescu deþine sute de secrete!
Toatã lumea a înregistrat pe toatã
lumea! Bãsescu înregistra,
serviciile înregistrau. Bãsescu este
tãtucul lui Coldea ºi al
baschetbalistei Koveºi. Bãsescu ia pus pe funcþii ca sã-i fie ambii
slugi, sã-i fie cozi de topor cu care
sã-ºi batã rivalii ºi sã poatã juca

poporul pe degete. Însã slugile sau ridicat împotriva stãpînului! Vã
amintiþi ce-a declarat Koveºi: „Îi voi
aresta ºi pe cei care m-au numit ºi
pe prieteni, dacã e cazul!” Unde,
în Constituþia României, scrie cã
preºedintele trebuie sã numeascã
procurorul general sau ºeful DNA,
pentru cã Bãsescu se laudã public
cã el a ales-o pe Koveºi pe criteriul
cã era o „puºtoaicã de 28 de ani”.
Dupã suspendarea lui Coldea,
tirurile artileriei s-au mutat spre
Koveºi. Totuºi, mi se pare curios,
de ce nimeni nu vrea sã afle unde
se ascunde Ghiþã ºi cum a reuºit
el sã o ºteargã fix de la petrecerea
de bilanþ a SRI, cum a reuºit sã
fenteze radarele ºi filajul?
Koveºi ºi Coldea au destule
informaþii cît sã-ºi verse –
productiv – veninul
Revenim la Bucureºti ca sã
privim Bulevardul Puterii
Dictatoriale din România! Toate
arterele principale poartã acelaºi
nume: „Corupþia”. Mãrturiile lui
Ghiþã Iscarioteanul au zguduit din
temelii cele douã cuiburi de reptile,
SRI ºi DNA, care au lucrat pe pofte,
chefuri ºi comenzi calpe, þinînduºi doar protejaþii cu masca de
oxigen pe faþã. Cum cineva nu mai
juca la pocnitul lor din deget, pac,
dosarul penal. Atenþie mare! Cînd
Koveºi ºi Coldea îºi vor vãrsa
veninul, pe mulþi vor prãpãdi ºi mie fricã, vai de mine, cã o vor încasa
prea bine Iohannis, Bãsescu,
Cioloº ºi-alþii din haznaua Soros!
Binomul SRI-DNA s-a jucat cu
personaje importante din
Instituþiile statului, cu ºtirea
dictaturilor bãsescianã ºi
iohanistã. Aºadar, acum se întîmplã
ceea ce trebuia sã se întîmple
demult. Dacã Koveºi recunoºtea cã
teza sa este un plagiat ºi-ºi dãdea
demisia de onoare, era scutitã de
cãtuºele pe care le prognozeazã
Bãsescu ºi nu numai. Pentru prima
datã îi dau dreptate unui dictator
care a creat un sistem de putere
dictatorial, pe care, cu timpul nu la mai putut struni. Bãsescu, ºtiind
cã nu v-a scãpa nici el uºor de

braþul legii, a afirmat cã procurorul
general ar trebui sã-i aresteze pe
Koveºi ºi pe Coldea, în urma
dezvãluirilor lui Sebastian Ghiþã. „În
mod categoric oamenii ãºtia, Coldea
ºi Koveºi, au devenit un risc pentru
statul român. Au un portofoliu de
informaþii colosal pe care îl
utilizeazã în interesul lor. Aflu din
episoadele lui Ghiþã cã el se întâlnea
de douã ori pe sãptãmânã cu
Koveºi, aflu cã Ghiþã se întâlnea ºi
venea ºi Coldea ºi ºeful staþiei CIA.
Pãi nu avem un procuror general sã
îi ia pe toþi în noaptea asta?
Preventiv, ca sã nu schimbe
informaþii între ei. Aºa cum i-au
fãcut lui Udrea, de ce nu ar fi arestaþi
ºi ei preventiv dupã declaraþiile lui
Ghiþã? Dacã ei s-au subordonat
unui ºef de staþie, fie el ºi CIA, dacã
ei se întâlneau sã discute treburile
þãrii în vilele SRI, în loc sã meargã
ºeful SRI cu cãciula în mânã la
procurorul general, dacã se
confirmã aceste lucruri... îmi pare
rãu”, a declarat Traian Bãsescu la
RTV. Îºi meritã celula!
„Prezenþa lui Klaus Iohannis la
Cotroceni e un atentat zilnic la
Siguranþa naþionalã”!
Ghiþã susþine cã binomul Coldea
–Koveºi îl are „prizonier” pe Klaus
Iohannis, fiind ameninþat cu dosare
penale pe numele sãu ºi al soþiei
sale, Carmen Iohannis. ªtim cu toþii
cã Iohannis a plecat din start cu un
proces de incompatibilitate, apoi,
retrocedãrile din Sibiu, casele ºi
actele false, pentru care ºi-a
strãmutat procesul la Piteºti.
Culmea!, ºi Laura Codruþa Koveºi
tot la Piteºti ºi-a strãmutat procesul
cu Antena 3 ºi alte trusturi de presã.
O fi vreo miere de albine în
instanþele piteºtene, dacã ºi
Koveºi ºi Iohannis fac naveta
acolo liniºtiþi la termenele de
judecatã, care se tot amînã, cu
maºinile de serviciu ºi pe banii
publici! Luaþi aminte la declaraþia
lui Cristoiu: „Prezenþa lui Klaus
Iohannis la Cotroceni e un atentat
zilnic la Siguranþa naþionalã”!
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Dragnea e atât de puternic, încã anunþã ºi când va fi arestat
Liderul þãrii Liviu Dragnea
este atât de puternic în ultima
vreme, încât ºtie ºi când va fi
arestat. Ca lider suprem, Liviu
Dragnea a început sã primeascã
informaþii de la tot felul de surse
care îi spun care este mersul
justiþiei în þarã ºi al þãrii în general.
Adicã, structurile statului au
început sã realizeze cã pentru
urmãtorii ani þara va fi roºie ºi nimic
nu va putea schimba asta. Poate cã
ºi serviciile vor schimba macazul
de la tehnocraþie la socialism. Pânã
ºi starea vremii se raliazã la noul
context ºi zice ºi ea dupã voinþa
liderului suprem. Cam asta îºi
doreºte Liviu Dragnea: sã
controleze el tot, chiar dacã nu este
premier. Pânã la urmã se va obiºnui
ºi cu gândul acesta, mai ales cã
senzaþia este cã Guvernul îºi joacã
bine rolul invizibil ºi nu lasã
impresia cã îl va depãºi în imagine
pe liderul suprem. De altfel se vede
cã tot Liviu iese mai des la tv ºi
anunþã care vor fi beneficiile ºi
deliciile guvernãrii. Dacã iese ºi
Grindeanu o face doar ca sã îi
mulþumeascã lui Dragnea ºi sã
întãreascã faptul cã nimeni nu îi
iese din vorbe ºi tot liderul suprem
este cel care controleazã miniºtri ºi
le insuflã viaþã ºi program de
guvernare. Toatã lumea i se închinã
lui Dragnea. Pânã la urmã este

normal ca liderul suprem sã ºtie ce
i se întâmplã ºi când i se întâmplã.
Poate rezolvã cu socialiºtii ºi vom
scãpa mai repede de iarnã sau nu
vom avea secetã la varã. Cine ºtie.
Dar nu controleazã chiar totul ºi asta
îl macinã. Mai sunt unele structuri
care încã i se supun preºedintelui
ºi asta îl roade pe liderul suprem.
Dinspre structurile respective din
servicii ºi justiþie îi parvin lui Liviu
Dragnea informaþiile legate de
libertatea sa ºi cât va mai fi
disponibil pentru supuºii sãi.
Chiar dacã nu va mai fi liber,
liderul suprem va conduce þara de
dupã gratii sau de la domiciliu,
pentru cã oricum cãrãrile sunt
bãtãtorite ºi frica i-a cuprins pe
social-democraþi care ºtiu cã
Liviu Dragnea le-a insuflat viaþã ºi
el le-o poate lua cu totul. Dragnea
nu este ca Victor Ponta, sã
demisioneze la prima suflare de
vânt inamic sau din partid, ci a
anunþat cã va muri în picioare ºi va
lupta cu sistemul pânã la moarte.
Adicã pânã la capãt. Ori i se va
supune ºi restul sistemului ori va
muri Liviu Dragnea sau va dispãrea
din peisaj. Cam acesta este mesajul
transmis de liderul suprem. Adicã
este o chestiune de timp pânã când
vom afla cine va fi câºtigãtorul. Ori
va rãmâne liderul suprem în
picioare ori vor pleca Coldea ºi

Koveºi ºi PSD va desemna
conduceri mai bune pentru liderul
suprem ºi pentru social-democraþi.
Este destul de simplu acum
calculul. Dragnea mai are nevoie
de timp în libertate pentru a putea
sã îºi supunã ºi ultimele structuri
rebele. Cum le va supune? Prin
eliminarea ºefilor ºi desemnarea
unor ºefi supuºi, favorabili. ªi
povestea cu Ghiþã îi vine mãnuºã
lui Dragnea care acum are motive
sã înlãture structurile incomode,
care acum sunt demonizate. Adicã
sistemul este zugrãvit ca unul
securist ºi supus structurilor din
afara þãrii. Poate cã aºa o fi, dar
de ce trebuie ca structurile
respective sã nu se reformeze ºi sã
îºi vadã de treabã în continuare ºi
sã aplice legea, indiferent de partid
ºi de nume, fãrã pãrtiniri ºi dosare
fabricate.
Liviu Dragnea ºtie cã nu are nicio
ºansã sã mai rãmânã mult timp în
picioare dacã nu grãbeºte
purificarea sistemului construit de
Bãsescu, de care se teme aºa de

mult ºi Ghiþã ºi chiar Bãsescu.
Fostul ºef al statului a construit un
monstru sub aripa sa. Lucrurile au
fost scãpate însã din mânã de mult
timp, iar serviciile au construit de
mult un stat paralel. Statul mafiot,
cum se zice ºi cum recunoºtea
Bãsescu. Este opera sa. Este nevoie
de curãþenie ºi de dat serios cu
mopul. Dar statul trebuie sã existe
în continuare ºi prin instituþiile sale
sã punã în aplicare legile ºi sã
vegheze la bunãstarea românilor ºi
la interesele acestora ºi nu sã
reprezinte interesele altora. Statul
nu trebuie sã i se spunã lui Liviu
Dragnea în numele unor false sau
adevãrate teorii. Nimeni nu este
mai presus de þara sa ºi de legile
þãrii sale, chiar dacã el ar trebui sã
piarã. Ne-a demonstrat-o chiar
Socrate. Dar Liviu Dragnea nu este
nici mãcar un pui de Socrate, ci un
baron balcanic, un domn tolerat,
local. Sã vedem dacã i se închinã
ºi Dragnea cuiva din afara þãrii.
De la Est la Vest.
 ªtefan Bãeºiu
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Istoricul ION MÃLDÃRESCU:

Globalizarea înseamnã pierderea identitãþii
personale ºi geografice (3)
Dialoguri privilegiate, Maria Diana Popescu, Agero
 urmare din numãrul trecut

victime tineri „vinovaþi” pentru cã au
Nu trebuie ignorat nici cadoul crezut în himere.
personal al lui Stalin: dupã predarea Episodul „România 1989” a fost un
României „cu arme ºi bagaje”, ºtiind act dintr-o piesã. Asemenea altor
cã-i plac jucãriile cu motor, i-a trimis împrejurãri cruciale, aºa cum spunea
Regelui Mihai douã avioane drept marele Nicolae Iorga, România s-a aflat
iarãºi ºi iarãºi... „la poarta furtunilor ºi
supliment...
La 23 august 1944, aliaþii au primit a trecerii oºtilor...”
un cadou, pe cât de gratuit, pe atât MDP: Libertatea atât de trâmbiþatã
de binevenit care, în opinia aceluiaºi în þara noastrã la ce e bunã?
ªtefan Dumitrescu, a fost: „O palmã Ion Mãldãrescu: LIBERTATEA? Care
datã poporului român ºi istoriei libertate?
acestui neam. Un scuipat în obraz, Libertatea de a striga în pustiu fãrã
pe care cotropitorul þãrii l-a folosit sã te asculte nimeni? Este un fel de a
te certa cu oglinda.
în loc de ºtampilã”
Rãsplata? România fost abandonatã de Libertatea celor puternici de a nu
aliaþi ºi lãsatã la discreþia aliatului din respecta prevederile legilor?
rãsãrit (vezi notiþa olografã a lui W. Libertatea bãtrânilor de a muri pentru
Churchill, cu acel 90%, transformat în cã nu le ajung banii pentru plata
100%), iar la încheierea pãcii, nu i-a obligaþiilor ºi a medicamentelor
fost recunoscut nici mãcar statutul de absolut necesare supravieþuirii?
þarã cobeligerantã. Consecinþele le Libertatea de a fi ºomer?
Libertatea de a fi atacat de intruºi
suportãm ºi astãzi.
Aniversarea împlinirii a 60 de ani de în propria locuinþã sau pe stradã,
la terminarea rãzboiului, „toatã floarea fãrã posibilitatea de a riposta în
cea vestitã a întregului apus” s-a întâlnit legitimã apãrare?
pe coasta Atlanticului, în vreme ce Libertatea de a fi buzunãrit fãrã milã
fostul suveran a preferat vizita la de Statul Român prin taxe
Moscova, unde a primit de la „þarul” înrobitoare care, indirect, se varsã
Putin încã o distincþie, pentru acelaºi ºi în conturile multimiliardarilor
motiv - recunoaºterea trãdãrii. îmbogãþiþi peste noapte?
Libertatea acestora de a nu putea
Opþiunea i-a aparþinut.
MDP: Dar evenimentul de la 1989? suporta regimul de detenþie, în
Ion Mãldãrescu: Mã bucurã cã aþi cazul când jafurile lor au fost
folosit termenul de „eveniment”. dovedite juridic?
Personal nu am agreat, încã de la Libertatea de a vinde, bucatã cu bucatã
început, de la spectacolul consumat solul ºi subsolul României?
în faþa Palatului Regal ºi de la acel Mai pot fi enumerate încã multe alte
Crãciun însângerat cuvântul asemenea „libertãþi”... Oare la care
„revoluþie”. Evenimentele din din ele vã referiþi?
decembrie 1989 au fãcut parte - fapt Abuziva ºi neconstituþionala Hotãrâre
demonstrat - din acþiunile serviciilor de Guvern nr. 31/2002 prin care a fost
secrete aparþinând unor state puternice instituitã cenzura oficialã, impunânduale planetei, iar Bush-senior ºi se „tabu-ul” holocaustului, recenta
Gorbaciov nu au fost strãini de iniþierea Lege 298/2008, privind înregistrarea
ºi punerea lor în practicã. Cât ar fi fost tuturor comunicaþiilor cetãþenilor
Nicolae Ceauºescu de rupt de realitate, români constituie dovezi cã
„inabilitatea” organizãrii acelui miting, „dictatorul” ºi hulita Securitate
din decembrie ’89 nu i-a aparþinut. procedau timid în comparaþie cu
„Agenturili strãine” ºi personajele actualii conducãtori ai României. Pânã
autohtone (unele chiar cu picior în ºi americanii au protestat împotriva
ghips) ºi-au spus cuvântul. Atunci s- legii 298, având experienþa lor
a produs „schimbarea”. Au cãzut proprie la acest capitol.

Existã libertatea realã de a pleca în
lumea largã, unii au ºi fãcut-o deja,
însã cu ce preþ? Cu ce sacrificii? Sã
întrebãm românii cinstiþi aflaþi în Italia.
Pentru cã tot a venit vorba, România
„liberã” nu mai este, de multã vreme,
condusã de români...
O descriere uimitor de realã a
libertãþii mileniului trei, de care aþi
amintit, aparþine poetului nostru
naþional: „ Mita e-n stare sã pãtrunzã
oriºiunde în þara aceasta, pentru mitã
capetele cele mai de sus ale
administraþiei vând sângele si averea
unei generaþii... Oameni care au comis
crime grave se plimbã pe strade, ocupã
funcþiuni înalte, în loc de a-ºi petrece
viaþa la puºcãrie… Funcþiunile publice
sunt, adesea, în mâinile unor oameni
stricaþi, loviþi de sentinþe judecãtoreºti.
Acei ce compun grosul acestei armate
de flibustieri politici sunt bugetofagii,
gheºeftarii de toatã mâna, care, în
schimbul foloaselor lor individuale,
dau conducãtorilor lor o supunere mai
mult decât oarbã. Elemente economice
nesãnãtoase, jucãtori la bursã ºi
întreprinzãtori ºarlatani, se urcã, cu
repejune, în clasele superioare ale
societãþii omeneºti”.
Nu vi se pare cã slova „luceafãrului”
seamãnã mai degrabã cu un fel de
„amintiri din viitor”?
MDP: În culturã, cum s-a rãsfrînt
libertatea de dupã 1989? Petre Þuþea
spunea cã „libertatea e o frânghie
agãþatã de cer - poþi urca participând
la actul mântuirii tale sau poþi coborî
în întuneric”. Iatã bipolaritatea libertãþii.
Ion Mãldãrescu: Aþi citat corect,
conteazã doar de sensul vectorului.
Românii au avut, mai au încã, valori
excepþionale în culturã; din pãcate,
asemenea celei de care aþi amintit,
unele au trecut în altã dimensiune ºi
cu excepþiile de rigoare, astãzi
„întunericul” dã, deseori, frâu liber
absurditãþilor culturale. Scandalurile
provocate de expoziþiile de „artã” (a se
citi aberaþii made Zacusca-sexual º.a.)
la reprezentanþele Institutului Cultural
Român de la New York ºi de la Berlin
aduc deservicii ireparabile imaginii
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României. Sfidând orice urmã a
bunului ºimþ, directorul acestei
instituþii plãtite pe banii
contribuabilului român, într-o
emisiune a unui post de
televiziune a ridicat expunerea
aberaþiilor pornografice la rangul
de „succes imens”.
Împotriva intereselor româneºti ºi
spre sfidarea Constituþiei României,
recent, bustului „Führerului” de la ICR
i s-a acordat permisiunea de a rãmâne
pe „tron” pe o perioadã de încã patru
ani. „Apa trece, reziduurile rãmân...”
Autointitulata elitã intelectualã deþine
astãzi monopolul culturii româneºti
contemporane: Liiceanu, Pleºu,
Patapievici, ªtefãnescu, Alina Mungiu
Pippidi, Dinescu, Cãrtãrescu... & Co,
personaje care apar mult prea des pe
ecranele televizoarelor. Aceastã
„genereþie expiratã” înainte de termen
deþine poziþii cheie ºi puteri decizionale
economice în cultura româneascã.
Peste ea „nu se trece”. Aceastã
„genereþie expiratã” înainte de termen
deþine poziþii cheie ºi puteri decizionale
economice. Peste ea „nu se trece”.
Se pare cã frânghia lui Þuþea a
permis „elitei” sã coboare aºa de mult,
încât s-a izolat complet de realitate;
„iluminaþii naþiunii” hiberneazã în
clubul lor exclusivist, iar valorile
autentice ale tinerei generaþii nu pot
ocupa locurile meritate, pentru cã
mumiile stau lipite de fotoliile mai
mult sau mai puþin „academice”.
Dupã spusele unora, Mihai
Eminescu nu mai este astãzi „la modã”,
iar „înalta” înþelepciune a führerul de
la ICR a decis: ”Eminescu reprezintã
„cadavrul din debaraua românilor”.
Vreme de zeci de ani scrisul doctrinar,
alãturi de o considerabilã parte a
operei poetului au stat întemniþate.
Având o pãrere diametral opusã faþã
de cea a autorul volumului „Politice”,
mã simt obligat sã redau câteva
rânduri din scrierile, valabile ºi astãzi:
„Peste tot credinþele vechi mor, un
materialism brutal le ia locul, cultura
secolului, mânã-n mânã cu sãrãcia
claselor lucrãtoare, ameninþã toatã
clãdirea mãreaþã a civilizaþiei creºtine.
Shakespeare cedeazã în faþa
bufoneriilor ºi dramelor de incest ºi
adulteriu, cancanul alungã pe
Beethoven, ideile mariasfinþesc, zeii mor”.
 Continuare în numãrul urmãtor
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UNPR ºi CNIMM, cei mai activi ºi implicaþi actori antreprenoriali la prima
întâlnire cu Ministrul pentru mediul de afaceri, comerþ ºi antreprenoriat

Pentru Uniunea Naþionalã a
Patronatului Român (UNPR) anul
2017 a debutat activ ºi implicant.
Astfel la prima ºedinþã a
Comitetului Consultativ pentru
Antreprenoriat, organizatã de Dl.
Florin Jianu, Ministrul pentru mediul
de afaceri, comerþ ºi antreprenoriat,
preºedintele UNPR dl. Ioan Lucian
împreunã dna. Laura Ciuhu,
vicepreºedinte UNPR au fost
deosebit de activi, având multe
iniþiative pentru mediul de afaceri.
La prima ºedinþã a Comitetului
Consultativ pentru Antreprenoriat
(CCA), au participat 42 de
reprezentanþi ai partenerilor sociali,
ai organizaþiilor neguvernamentale
ale mediului de afaceri ºi ai
camerelor de comerþ ºi industrie.
Legea prevenþiei, o lege mult
aºteptatã de toþi antreprenorii români
care în ultimii 25 de ani au trebuit sã
suporte consecinþele celebrei expresii
“milionu’ ºi controlu” pot fi optimiºti
cãci, prin UNPR, vor avea o voce
autorizatã pentru ca pe viitor
controalele sã fie mai întâi preventive
ºi apoi sã se aplice sancþiuni, dacã
va mai fi cazul.
O a doua propunere a UNPR a fost
aceea de realizare de parteneriate între
organizaþiile patronale la nivelul
tuturor judeþelor din România.
Cea de-a treia propunere s-a
referit la constituirea comitetelor
consultative ºi la nivelul altor
ministere din guvern, în acest
sens cerându-se sprijinul
ministrului Jianu.
Cea mai importantã propunere
a UNPR a fost organizarea
FORUMULUI PATRONATELOR
DIN ROMÂNIA în parteneriat cu

ministerul condus de dl. Florin
Jianu, prima manifestare de acest
gen dupã Revoluþie, eveniment ce
va contribui la coagularea ºi
dinamizarea miºcãrii patronale
româneºti. Ministrul Jianu ºi-a dat
acordul de principiu pentru ca
ministerul pe care-l conduce sã
devinã partener în organizarea
acestui eveniment.
O recunoaºtere a implicãrii active
a UNPR a fost imediat concretizatã
prin faptul cã UNPR este prezentã
în toate grupurile de lucru ale CCA.
De asemenea în cadrul ºedinþei,
Florin Jianu, ministrul pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat, a mai precizat:
“Mã bucur cã, pentru prima oarã,
mediul de afaceri are un minister
dedicat antreprenoriatului. În cadrul
primei ºedinþe a Comitetului
Consultativ pentru Antreprenoriat
am reuºit deja sã colectãm o serie
de propuneri valoroase din partea
reprezentanþilor mediului de afaceri,
propuneri de care vom þine cont în
acþiunile pe care le vom derula în
activitãþile viitoare ale ministerului.
Mã voi consulta cu CCA pentru
toate politicile publice pe care
urmeazã sã le dezvolt, considerând
transparenþa decizionalã ºi
parteneriatul public-privat esenþiale
în relaþia cu mediul de afaceri”.
Ordinea de zi a cuprins
urmãtoarele puncte:
1. Proiect de Ordin al Ministrului
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat pentru aprobarea:
- Normelor de aplicare a Legii nr.
102 din 19 mai 2016, privind
incubatoarele de afaceri.
- Regulamentului de selectare ºi

numire a administratorului
incubatorului de afaceri, în cazul
în care printre fondatori se aflã o
autoritate publicã.
- Comisiei cu atribuþii în domeniul
incubatoarelor de afaceri.
2. Legea prevenþiei.
3. Programul de susþinere a
internaþionalizãrii firmelor româneºti.
4. Start-up Nation - program de
susþinere a antreprenorilor tineri.
5. Diverse.
În vederea valorificãrii input-urilor
primite ºi pentru a putea soluþiona
problemele identificate de cãtre
întreprinzãtori, s-au constituit 3
grupuri de lucru specifice, cu
urmãtoarea componenþã:
1. Grup de lucru privind legea
prevenþiei
- Patronatul Tinerilor Întreprinzãtori
- Asociaþia Patronalã a Industriei de
software ºi Servicii
- Uniunea Naþionalã a Patronatului
Român
- Asociaþia Românã a Antreprenorilor
de Construcþii
- Organizaþia Patronalã a Hotelurilor
ºi Restaurantelor din România
- Consiliul Naþional al
Întreprinderilor Private Mici ºi
Mijlocii din România
- Confederaþia Naþionalã Sindicalã
“Cartel Alfa”
- Confederaþia Sindicalã Naþionalã
“MERIDIAN”
2. Grup de lucru privind identificarea

soluþiilor pentru posibilele probleme
generate de eliminarea formularului 088
- Uniunea NaþionalãaPatronatuluiRomân
- Consiliul Naþional al
Întreprinderilor Private Mici ºi
Mijlocii din România
- Patronatul Tinerilor Întreprinzãtori
- Organizaþia Patronalã a Hotelurilor
ºi Restaurantelor din România
- Uniunea Generalã a Industriaºilor
din România
3. Grup de lucru privind legea
debirocratizãrii
- Consiliul Naþional al
Întreprinderilor Private Mici ºi
Mijlocii din România
- Asociaþia Patronalã a Industriei de
software ºi Servicii
- Uniunea Naþionalã a Patronatului
Român
- Organizaþia Patronalã a Hotelurilor
ºi Restaurantelor din România
- Asociaþia Românã a Antreprenorilor
de Construcþii
- Organizaþia Patronalã a Hotelurilor
ºi Restaurantelor din România
Prima ºedinþã a grupului de lucru
care va identifica soluþiile pentru
posibilele probleme generate de
eliminarea formularului 088 a avut
loc pe 17 ianuarie, ºedinþã la care
a participat preºedintele ANAF, dl.
Bogdan Stan.
Urmãtoarea ºedinþã a Comitetului
Consultativ pentru Antreprenoriat va
avea loc luni, 13 februarie 2017.
BIROUL DE PRESÃ UNPR

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de: COMUNA CUJMIR, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru proiectul „REABILITARE/MODERNIZARE
GRÃDINIÞA CU PROGRAM NORMAL SAT CUJMIRU MIC,
COMUNA CUJMIR, JUDEÞUL MEHEDINÞI”.
Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului, dupã data de 16.01.2017.
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anunþ

ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier din Drobeta Turnu Severin, cu
sediul în str. Independenþei, nr. 2. tel. 0252 31 21 77, fax 0252 32 00 27,
organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de cercetãtor ºtiinþific,
gradul Ill, în domeniul istorie, specialitatea: istorie ºi arheologie.
Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier din Drobeta Turnu Severin, str. Mareºal Averescu, nr. 14, în termen
de 30 de zile calendaristice de la data publicãrii anunþului, data limitã de
depunere a dosarelor fiind 11.02.2017.
Persoana responsabilã cu oferirea informaþiilor suplimentare ºi
cu primirea documentelor este doamna Screciu Loredana –Inspector de
Specialitate Resurse –Umane, tel. 0252 31 21 77.
Condiþii generale de participare:
a. are cetãþenia românã ºi domiciliul în România;
b. cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c. are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d. are capacitate deplinã de exerciþiu;
e. are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã
pe baza adeverinþei medicale de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f. îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii
specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g. nu a fost condamnat definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra
umanitãþii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte
de corupþie sau unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o
incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea;
Condiþii specifice pentru participare la concurs:
a. sã aibã experienþã în domeniul cercetãrii;
b. sã aibã studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã în specialitatea postului scos la concurs;
c. sã fie înscris la un program de studii doctorale sau sã deþinã titlul
ºtiinþific de doctor în specialitatea postului scos la concurs;
d. sã prezinte un proiect de cercetare;
e. sã aibã referinþe relevante în CV pentru experienþa în domeniul de
activitate;
f. sã aibã activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în
învãþãmântul superior de cel puþin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaþilor
care deþin titlul de doctor; pentru candidaþii care provin din afara
învãþãmântului superior sau a cercetãrii ºtiinþifice, o vechime de 10 sau
de 8 ani, pentru candidaþii care deþin titlul de doctor; doveditã prin copie
certificatã a carnetului de muncã sau a înscrisurilor din REVISAL ºi/sau
adeverinþã de vechime;
g. sã obþinã standardele conform Anexei nr. 3 la Metodologia de concurs

pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante sau temporar vacante
din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier – Drobeta Turnu Severin ;

h. sã aibã cunoºtinþe de operare calculator (Microsoft Office nivel avansat);
i. cunoaºterea unei limbi strãine de circulaþie internaþionalã;
j. sã aibã Atestat de Arheolog –emis de Ministerul Culturii;
k. sã aibã Atestat de Expert Bunuri Arheologice –emis de Ministerul Culturii;

Dosarul pentru înscrierea la concurs în vederea ocupãrii postului de cercetãtor
ºtiinþific, gradul III, va conþine urmãtoarele documente (conform Metodologiei
de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante sau temporar
vacante din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier – Drobeta Turnu Severin):
- Opis;
- Cererea candidatului adresatã conducerii instituþiei, prin care solicitã
înscrierea la concursul pentru ocuparea funcþiei contractuale de Cercetãtor
ªtiinþific gradul III, aprobatã de cãtre conducerea instituþiei;
- Fiºa de evaluare, din partea candidatului (semnatã de candidat), în care
acesta prezintã îndeplinirea standardelor minimale naþionale aprobate prin
O.M.E.N nr. 4204/2013 ºi O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 pentru comisia de
specialitate corespunzãtoare domeniului postului scos la concurs;
- Autoevaluarea (memoriu de activitate), din partea candidatului, în care
acesta prezintã: aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare
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(rezultate obþinute în activitatea de cercetare mãsurate prin volumul ºi
calitatea apariþiilor în publicaþii ºtiinþifice, perfecþionarea profesionalã,
prestigiul ºtiinþific intern ºi internaþional mãsurat prin manifestãri cu
caracter ºtiinþific, calitatea de membru în colectivele redacþionale/ºtiinþifice
ale unor reviste naþionale ºi internaþionale, citãri în reviste ºi cãrþi,
autoevaluarea contribuþiilor incluse în mapa cu lucrãri);
- Asumarea rãspunderii, scrisã de mânã de cãtre candidat, în care afirmã cã
datele din dosar se referã la propriile activitãþi ºi realizãri, în caz contrar candidatul
suportând consecinþele declaraþiilor în fals, în conformitate cu legislaþia în vigoare;
- Lista de lucrãri (semnatã de candidat): teza/tezele de doctorat; cãrþi
publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaþie
internaþionalã recunoscute sau în reviste din þarã recunoscute de cãtre
CNCS; studii publicate în volumele unor manifestãri ºtiinþifice naþionale
sau internaþionale (cu ISSN sau ISBN); alte lucrãri;
- Proiect de cercetare (maxim 10 pagini);
- Curriculum Vitae, din partea candidatului (semnat de candidat) dupã
modelul Europass;
- Adeverinþã de vechime în muncã;
- Copii conforme cu originalul dupã: certificatul de naºtere, certificatul de
cãsãtorie (dacã este cazul). Aceste copii vor fi însoþite de documentele originale.
- Copii legalizate dupã: diploma de bacalaureat sau echivalentã, diploma
de licenþã sau echivalentã, însoþite de foaia matricolã; carte de muncã
sau copie-extras de pe registrul general de evidenþã a salariaþilor; diplomã
de doctor în ramura de ºtiinþã corespunzãtoare funcþiei, precum ºi alte
diplome sau titluri ºtiinþifice sau academice;
- Mapa cu contribuþii ºtiinþifice semnificative. Aceasta va cuprinde câte
un exemplar din 5 lucrãri pe care candidatul le considerã ca fiind
reprezentative;
- Cazierul judiciar;
- Adeverinþã medicalã;
- În cazul în care din comisiile de concurs nu face parte directorul
ºtiinþific sau secretarul ºtiinþific, deoarece aceste funcþii nu existã în
statul de funcþii al instituþiei, dosarul de concurs se completeazã cu o
notã justificativã privind lipsa acestora din comisia de concurs
semnatã de managerul instituþiei.
Des cri erea proc eduri i de conc urs : se va desfãºura conform
Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante
sau temporar vacante din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier –
Drobeta Turnu Severin, aflatã pe site-ul Muzeului Regiunii Porþilor de
Fier: www.cimec.ro.
M A N A G E R,
Prof. Drd. Doiniþa Mariana Chircu
Eratã, la anunþul publicat în 16.01.2017, anunþ la care se adaugã:
Etapele ºi calendarul concursului:
- 13.01.2017 –11.02.2017 –depunerea dosarelor;
- 13.02.2017, ora 16. 30 –selecþia dosarelor;
- 13.02.2017, ora 16. 30 –afiºarea rezultatului selecþiei dosarelor;
- 14.02.2017 – 15.02.2017, ora 16.30 –depunere contestaþiilor la selecþia
dosarelor;
- 16.02.2017, ora 16. 30 –afiºarea rezultatului contestaþiilor la selecþia
dosarelor;
- 17.02.2017 –20.02.2017 –proba interviu –analiza dosarelor ºi evaluarea
competenþelor profesionale, aprecierea activitãþii de cãtre Comisia de concurs
ºi susþinerea în faþa Comisiei de Concurs a unui proiect de cercetare ºtiinþificã
a candidaþilor.
- 21.02.2017, ora 16. 30 –afiºarea rezultatului probei interviu; rezultatele
acestei etape de concurs se vor afiºa, la sediul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier din Drobeta Turnu Severin, str. Mareºal Averescu, nr. 14 ºi pe
pagina de internet a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
- 22.02.2017 –23.02.2017, ora 16. 30 –depunere contestaþii la etapa de
analiza dosarelor ºi proba interviu;
- 24.02.2017, ora 16. 30 –afiºarea rezultatului contestaþiilor la etapa de
analiza dosarelor ºi proba interviu;
- 25.02.2017, ora 16. 30 –afiºarea rezultatului final al concursului.
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
Este o sãptãmânã excelentã sã luaþi legãtura
cu oamenii pe care nu i-aþi mai întâlnit înainte.
Oare o sã întâlniþi o iubire nouã? Berbecul acela
care ºi-a notat numele dumneavoastrã în agenda
lui acum ceva timp va ieºi în cale de mai multe
ori sãptãmâna aceasta. Aveþi, însã, grijã fiindcã
nu se ºtie când va apãrea o ocazie nouã. S-ar
putea sã fie ºansa vieþii pentru dumneavoastrã.
Aþi fi surprins dacã aþi afla cine este aceastã
persoanã. Probabil din cauza faptului cã nu este
genul de persoanã pe care sã o forþaþi sau pe
care sã o neglijaþi. Dar puteþi fi sigur cã nici nu
este genul care sã vã abandoneze.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna aceasta, veþi deveni mult mai fericit.
Nici nu veþi cheltui bani pentru acest lucru. Poate
un telefon? Numai dumneavoastrã ºtiþi pe cine
veþi suna. Este momentul potritiv sã vã apucaþi
din nou de citit. Dacã nu vi se pare cã aveþi timp,
ar fi bine sã vã uitaþi un pic peste programul
dumneavoastrã ºi sã faceþi niºte schimbãri. Dacã
niciodatã nu aveþi timp de nimic ºi dacã le tot
spuneþi oamenilor cã sunteþi prea ocupat,
înseamnã cã faceþi niºte greºeli cruciale. Fie vã
planificaþi activitãþile prost fie nu le planificaþi
deloc. Dacã greºiþi în ambele moduri, chiar cã este
o problemã. Poate vã daþi ºi dumneavoastrã
seama cã aºa nu merge. Puneþi-vã întrebarea “Aºa
trebuie sã trãiesc?” ºi gândiþi-vã bine la rãspuns.

Zodia Gemeni

Horoscop
(19 - 25 ianuarie 2017)

Horoscop
Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)

Va trebui sã rezolvaþi câteva probleme legate
de calculator sãptãmâna aceasta. Vi se pare cã
s-a infectat calculatorul cu un virus, dar nu este
cazul. Nu este atât de rapid cât ar trebui, iar
aceastã problemã nu se datoreazã nici virusului
ºi nici vârstei calculatorului. Sursa tuturor
problemelor este supraîncãrcarea hard diskului. Vã veþi enerva atât de tare, încât vã vine sã
îl aruncaþi pe geam. Abþineþi-vã, fiindcã problema
va avea o soluþie mult mai simplã decât aþi fi
crezut. Ar fi bine sã nu vã atingeþi de monitor ºi
tastaturã în urmãtoarele zile, fiindcã aveþi o
condiþie fizicã foarte slabã. Ieºiþi un pic la aer.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Se pare cã vã reveniþi un pic în urma
cheltuielilor din ultimele luni. Din momentul în
care vã veþi primi salariul luna viitoare, toate
problemele financiare vor dispãrea. În
urmãtoarele douã luni trebuie sã aveþi grijã sã
nu cheltuiþi banii în mod impulsiv, fiindcã vor
apãrea câteva cheltuieli neprevãzute în viitor.
Gândiþi-vã cã sunteþi oarecum bogat, în
comparaþie cu refugiaþii din întreaga lume. Acele
persoane nici mãcar nu au parte de apã la
discreþie, darãmite de bani.

Zodia Balanþã
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna aceasta, va trebui sã fiþi determinat
pentru a vã termina sarcinile cu bine. Rezolvarea o
ºtiþi ºi dumneavoastrã, doar cã nu vã daþi seama.
Dupã ce vã veþi uita în urmã la ea, aceastã sãptãmânã
vi se va pãrea ciudatã: prima jumãtate va fi ori foarte
liniºtitã, ori foarte aglomeratã. Vã aºteptaþi ca ritmul
sã continue la fel, dar lucrurile vor sta exact invers.
Din aceastã cauzã, nu veþi reuºi sã vã faceþi planuri.
Bineînþeles cã ceva nu decurge cum v-aþi fi aºteptat
la începutul sãptãmânii. Are legãturã cu problemele
dumneavoastrã financiare. De exemplu, vã este
fricã de faptul cã nu veþi putea pleca în vacanþã,
fiindcã ar implica niºte cheltuieli mari. De-abia
peste câteva luni veþi ºti cu ce aþi greºit
sãptãmâna aceasta.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

La prima vedere, s-ar pãrea cã totul merge prost
în aceastã sãptãmânã. Dar, într-un fel sau altul, aveþi
noroc de fiecare datã. Aveþi un înger pãzitor în
spatele dumneavostrã. Ascultaþi cu atenþie ce vi se
spune la ureche, fiindcã aveþi tendinþa de a pune
prea multã importanþã pe modul în care priviþi
dumneavoastrã lucrurile. S-ar putea ca
desfãºurarea unui conflict la locul de muncã sã vã
aducã prestigiu în rândul colegilor dumneavoastrã.
Unul dintre superiorii dumneavoastrã va fi plãcut
surprins. Dacã aspiraþi pentru un nou post, veþi
lãsa o impresie bunã, motiv pentru care ºansele
de a-l cãpãta cresc considerabil.
Zodia Vãrsãtor

(22 Mai - 21 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Nu despicaþi firul în patru sãptãmâna aceasta.
Puteþi analiza problemele ºi puteþi sã cântãriþi
puþin înainte de a lua o decizie, dar orice
distincþie superfinã nu duce la nimic, în afarã
de confuzie. Prea multã analizã distruge
subiectul despre care se vorbeºte. Ascultaþi-vã
intuiþia ºi sentimentele. Acest lucru valoreazã
mult pentru dumneavoastrã. Numai aºa veþi avea
rezultate foarte bune. Curbaþi-vã gelozia
sãptãmâna aceasta. Uneori, spuneþi cã nu sunteþi
de fel gelos, dar ºtiþi bine cã nu este aºa.

Sunteþi foarte interesat de flirt, mai ales de
partea sa sexualã. Existã, oare, vreun motiv
ascuns? Sã sperãm cã aveþi parte de o relaþie
bunã. În acest caz, nu prea aveþi de ce sã vã
faceþi griji. Dacã relaþia a fost turbulentã în ultima
vreme, s-ar putea sã simþiþi nevoia unei aventuri.
Nu vã puteþi elibera emoþiile, din cauzã cã
partenera nu vã permite acest lucru sau pentru
cã existã tensiuni chiar ºi în pat. Dacã nu sunteþi
implicat în nicio relaþie sexualã în acest moment,
s-ar putea sã vã atragã cineva din cercul
dumneavoastrã de prieteni ºi cunoºtinþe. O
persoanã pe care o cunoaºteþi de ceva vreme.
Aveþi, însã, grijã sã nu trãiþi o deziluzie. Aceastã
persoanã nu este cea pe care o cãutaþi.

Nu lãsa vremea sã te reþinã ºi fã o excursie la
þarã. În aceastã perioadã a anului este frumos
afarã. O plimbare afarã la aer proaspãt poate fi
echivalentã de o vizitã la teatru sau la stadion.
Este cu totul altceva faþã de uitatul la televizor
sau rutina zilnicã. Sã fii în naturã cu tine însuþi/
însãþi este altceva. Numai când vei face asta vei
constata cât de diferite sunt aceste laturi ale
vieþii. Aºadar ridicã-te de pe scaun sau de pe
canapea! Pune telecomanda în sertar ºi nu te
apropia de calculator în acest week-end. Ia-þi
bicicleta sau maºina sau fã o plimbare
revigorantã cu persoana iubitã, dacã ai, dacã
nu fã-o cu un prieten drag. Toatã lumea se va
simþi mai mult decât mulþumitã.

Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)

Vã simþiþi oarecum bine ºi sunteþi fericit, ºtiþi
exact ce aveþi de fãcut. În ultimele sãptãmâni, aþi
fãcut unele lucruri pentru a putea încheia anumite
sarcini. Faptul cã vã plãnuiþi din timp activitãþile
vã face viaþa mai uºoarã. Faceþi-vã un program de
zi cu zi pentru a vã obiºnui cu un anumit tipar.
Astfel, veþi fi mai relaxat, în loc sã fiþi stresat. Asta
înseamnã, de exemplu, cã va trebui sã ieºiþi la
cumpãrãturi vineri seara. Tocmai aceste lucruri mici
ºi nesemnificative vor scãdea stresul ºi tensiunea
din viaþa dumneavoastrã. În mod normal, n-aþi fi
suportat acest mod de a proceda, dar aþi învãþat cã
e mai bine sã fii organizat din punct de vedere al
sãnãtãþii. ªi partenerul/partenera va fi satisfãcut de
modul în care decurg lucrurile.

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Va fi o sãptãmânã superbã, plinã de aventuri
ºi surprize. Norocul vã zâmbeºte! Prietenii ºi
cunoºtinþele dumneavoastrã vor fi purtate de
starea dumneavoastrã de bine. Sã nu fiþi surprins
dacã nu auziþi nimic de rãu. Practic, oamenii
aºezaþi la o masã plinã de persoane bine dispuse
nu îºi mai povestesc problemele, fiindcã uitã de
ele. În timpul întâlnirilor, singurele subiecte vor
fi cele umoristice. Bucuraþi-vã din plin de
aceastã perioadã! Aceastã influenþã pozitivã va
dura câteva luni bune.

Va trebui sã depuneþi foarte mult efort pentru a
rãmâne alert ºi “pe fazã”. Vã preocupã tot felul
de treburi personale, care vã reþin din a munci.
Ca rezultat, nu veþi lucra la capacitate maximã.
Ar fi bine sã ieºiþi de douã sau trei ori în oraº.
Numai aºa scãpaþi de griji ºi de gânduri.
Concentraþi-vã la lucrurile plãcute din viaþa
dumneavoastrã. Dacã ajungeþi sã vã faceþi
cunoºtinþe noi în “lumea de noapte”, problemele
vor dispãrea instantaneu. Relaxaþi-vã! Puteþi so faceþi, doar cã trebuie sã ºi vreþi.
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Din 15 ianuarie Radio Timiºoara se aude pe FM de pe Parâng
Ziua Culturii Naþionale aduce postul
regional din viitoarea Capitalã Culturalã
Europeanã în difuzoarele locuitorilor din
zona Vãii Jiului, pe FM 101,5 MHz.
Radio Timiºoara se putea asculta în judeþul
Hunedoara aproape exclusiv pe unde medii,
iar în Petroºani ºi împrejurimi recepþia terestrã
era posibilã numai cu radiouri selective ºi în
zone fãrã perturbaþii radioelectrice.
Din 15 ianuarie cele mai apreciate emisiuni
ale postului, inclusiv cele matinale, “Popmatineu” sau emisiunile de folclor de searã,
pot fi ascultate la o calitate tehnicã superioarã
în zona Vãii Jiului, pe 101,5 MHz. ªtiri ºi
informaþii din zonã au apãrut în emisiunile
transmise exclusiv pe FM încã de când au
început testele de emisie, iar de duminicã,
odatã cu startul oficial, evenimentele de aici
se vor putea regãsi în toate programele de
actualitãþi ale Radio Timiºoara. Emiþãtorul de
pe Parâng acoperã în bune condiþii atât
oraºele Petroºani, Vulcan, Lupeni, Uricani ºi

Petrila, cât ºi cea mai mare parte din ºoselele
zonei, inclusiv din cea spre Haþeg ºi mai
departe spre Sarmizegetusa. Vor fi deci pe
noua frecvenþã informaþii de trafic, dar ºi
privitoare la turismul din zonã, la Straja ºi în
Parcurile Naþionale Retezat sau Defileul Jiului.
Punerea în funcþiune a emiþãtoarelor FM
a deschis un nou drum pentru Radio
Timiºoara în ultimii ani, permiþând o
informare continuã, pentru a afla ce se
întâmplã în vestul þãrii, chiar ºi la acele ore
la care pe unde medii sunt transmise
programe în limbile minoritãþilor. Primul
pas a fost fãcut la Timiºoara, s-au adãugat
apoi emiþãtoarele de la Coºeviþa ºi Arad,
recepþionabile în estul judeþului Timiº ºi pe
Valea Mureºului. Noul emiþãtor de pe
Parâng continuã acest demers.
Indiferent cã locuiþi în aceastã zonã,
mergeþi la schi sau pe munte, nu uitaþi sã
aveþi de acum un radio acordat pe 101,5
MHz. Audiþie plãcutã!

19.01 - 01.02. 2017

Euro a îngheþat la 4,50 lei
A doua sãptãmânã din 2017 a fost pozitivã pentru
leu, care s-a apreciat faþã de principalele valute, recuperând,
totodatã, din pierderile suferite în ultimele zile ale anului
trecut, trend care s-a inversat uºor la finalul perioadei.
Cursul euro a scãzut în 13 ianuarie, la 4,4920 lei, medie
care reprezenta minimul ultimelor aproape 3 luni. Spre
finalul perioadei media a urcat la 4,5064, leul preluând
trendul negativ din regiune, pentru cã la finalul ei media
sã fie stabilitã la 4,5048 lei.
Tranzacþiile din ultima ºedinþã a intervalului s-au realizat într-un
culoar îngust, 4,501 –4,508 lei, cu închiderea la 4,50 –4,504 lei.
A fost a opta ºedinþã consecutivã în care media a cantonat în
jurul pragului de 4,50 lei. Euro ar putea reveni spre 4,52 lei, în
funcþie de modul în care vor recepta investitorii proiectul de
buget PSD-ALDE pentru acest an. Însã, mult mai importantã
va fi tendinþa regionalã care se va contura dupã discursul
premierului Theresa May care era aºteptatã sã prezinte viziunea
sa în privinþa Brexit-ului, dar ºi în funcþie de datele privind
inflaþia ºi producþia industrialã din SUA, care vor influenþa
deciziile de politicã monetarã ale Rezervei Federale americane.
Chiar dacã INS a anunþat cã rata anualã a inflaþiei a fost în
decembrie de -0,5%, comparativ cu aceeaºi lunã din 2015,
iar media aferentã pe 2016 a fost de -1,5%, BNR
estimeazã, în minuta ultimei sale ºedinþe de politicã
monetarã, cã economia româneascã va încetini în acest
an, dupã uºoara accelerare din ultimul trimestru al lui 2016.
De altfel, conform raportului privind Perspectivele
Economiei Globale al Bãncii Mondiale, creºterea
economicã a României se va situa în acest an la 3,7%,
comparativ cu avansul de 4,7% din 2016.
Cursul dolarului a coborât de la 4,2725 la 4,2204 lei,
iar la finalul intervalului, când cotaþiile au fluctuat între
4,20 ºi 4,249 lei, media a fost stabilitã la 4,2559 lei.
Media monedei elveþiene a scãzut de la 4,19 la 4,1858
lei, minim al ultimei luni, pentru a încheia perioada la
4,2040 lei, în timp ce pe pieþele internaþionale ea a fluctuat
între 1,071 ºi 1,075 franci/euro.
Dolarul american a cunoscut a doua sãptãmânã
consecutivã de scãdere faþã de euro. Dupã un început de
an fast, moneda unicã atingând minimul ultimilor 14 ani
de 1,0341 dolari, în perioadã analizatã perechea a
crescut de la 1,0511 la 1,0719 dolari.
Euforia de pe pieþe, apãrutã dupã victoria în alegeri a
lui Donald Trump ºi a republicanilor, începe sã se
estompeze în locul ei apãrând scepticismul din partea
investitorilor, care au început sã îºi reducã estimãrile
privind mãsurile promise de stimulare fiscalã ºi de
creºtere a cheltuielilor ci infrastructura din SUA.
Analiza cuprinde perioada 11 –17 ianuarie.
 Radu Georgescu

anunþuri
* Vând 23 ha. teren agricol lunca Coºuºtei ºi 6,75
ha. pãdure comuna Corcova judeþul MEHEDINÞI la
preþul zonei.
* VÂND 8 Ha. PÃDURE ÎN COMUNA SAMARINEªTI (în
BÎRLOGU) JUDEÞUL GORJ, PREÞUL ZONEI.
Contact: 0721404945.
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Stoican sperã sã-i aducã
pe severineni la meciurile
Pandurilor
Instalat pe banca tehnicã
a echipei Pandurii Târgu Jiu,
severineanul Flavius Stoican
(foto) a fãcut un apel cãtre
publicul mehedinþean, pe care îl
aºteaptã în numãr cât mai mare
la stadion, la jocurile din acest an.
Cu doar 750 de spectatori/joc la
meciurile disputate, în calitate de
gazdã, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, CS Pandurii
Târgu Jiu a fost echipa din Liga I cu
cea mai scãzutã medie de susþinãtori,
în prima parte a actualului sezon.
Echipa gorjeanã a jucat cu peste
5.000 de spectatori în tribune doar
partidele cu CSU Craiova, Steaua ºi
Dinamo, însã publicul local a þinut,
de fiecare datã, cu adversarii. Restul
jocurilor s-au disputat ºi cu 100 de
spectatori în tribune. “Mã mândresc
cã avem la Turnu Severin, oraºul
meu natal, un stadion aºa frumos ºi
m-aº bucura ca lumea sã vinã în
numãr cât mai mare în tribune. Am
fost la meciurile Pandurilor cu
Dinamo ºi Steaua, iar, spre

surprinderea mea, severinenii þineau
cu adversarii, nu cu
oltenii lor! Eu sunt
tot oltean ºi sunt
ambiþios ºi aº vrea
ca toþi oltenii mei sã
vinã la stadion, sã
ne încurajeze pe
noi. Avem atâta
nevoie de ei.
Aceastã echipã are
nevoie de sprijinul
publicului”, a declarat Stoican. În prima
etapã din 2017, CS
Pandurii Târgu Jiu va întâlni, pe 4
februarie, CSM Poli Iaºi, pe
Municipalul severinean. În prezent,
echipa gorjeanã se aflã în
cantonament în Turcia, cu 26 de

tabela de marcaj. Nu vor mai fi patru
Shido, iar prizele, atâta timp cât au
rolul de a construi un atac real, vor
fi lãsate cât mai liber. Prizele pistol
ºi buzunar vor fi astfel permise. Din
partea României, la seminarul
organizat, sãptãmâna trecutã, la
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jucãtori. Faþã de lotul folosit în prima
parte a sezonului, doar veteranul
Stanca ºi o serie de jucãtori sub 22
de ani, mulþi dintre ei cu apariþii
sporadice în Liga I, se mai regãsesc
la Pandurii. Majoritatea
componenþilor de bazã au pãrãsit
în aceastã iarnã echipa gorjeanã,
care a achiziþionat în schimb o serie
de jucãtori din ligile inferioare.
Astfel, în stagiul din Antalya se
regãsesc: Rãzvan Stanca (utilizat
de Pandurii în 10 etape, timp de
900 minute), Rãzvan Negrilã (0 jocuri

(3 j –92 min), Ionuþ Trocan (2 j / 89
min), Ionuþ David (1 j / 90 min),
Laurenþiu Tudor (1 joc /90 min), Erico
da Silva (revenire Brazilia), Daniel
Mãrgãrit (revine dupã împrumutul la
ASU Poli Timiºoara), Bogdan
Dãnãricu (reveni dupã împrumutul la
ASU Poli Timiºoara), Olivian Surugiu
(CSU Craiova), Cornel Ene (CFR
Cluj), Yasin Hamed (ASA Tg.Mureº),
Dragoº Firþulescu (CSM Râmnicu
Vâlcea), Sorin Buºu (CSM
Rm.Vâlcea), Nwabueze Samson
(CSM Rm. Vâlcea), Daniel Stana

în Liga I, 1 în Cupa României),
Rodemis Trifu (12 j / 476 min),
Adelin Pîrcãlabu (10 j / 610 min),
Cãtãlin Hlistei (7 j / 415 min), Denis
Brînzan (5 j / 203 min), Gabriel Dodoi

(CSM Rm.Vâlcea), Paul Pãcurar
(Luceafãrul Oradea), Florin Ilie
(Luceafãrul Oradea), Cosmin Mihai
(Unirea Tãrlungeni), Ionuþ Zaina
(Unirea Tãrlungeni), Daniel
Popescu (Metalurgistul Cugir) ºi
Ionuþ Tãtaru (FC Hermanstadt
Sibiu). Ultimii doi au mai evoluat în
trecut la Pandurii.
 M. O.

Baku, în Azerbaidjan, de Federaþia
Internaþionalã de Judo, au
participat Fleisz Aurelian
(antrenorul lotului masculin de
tineret), Ioana Babiuc (arbitru
internaþional), Dan Ionescu
(arbitru internaþional), Cosmin
Cristea (arbitru internaþional),
Victor Bãlãºoiu (arbitru
continental) ºi Lena Sterea (arbitru
continental). În paralel cu
activitatea de arbitru, Sterea este
ºi antrenor la CSM Drobeta, dar ºi
luptãtoare la competiþiile rezervate
veteranilor, unde deþine titlul
mondial. Olteanca este de pãrere cã
noile reglementãri sunt în beneficiul
judo-ului, care va deveni un sport
ºi mai spectaculos. “Sunt propuneri
fãcute de diferite federaþii naþionale,
care au scopul de a atrage cât mai

mulþi spectatori în sãlile de judo.
Nu sunt schimbãri radicale. Scopul
principal e cã va câºtiga sportivul
care aplicã o tehnicã de judo, nu cel
care va încerca sã câºtige la
penalizare. Urmeazã 7 luni de testare
a noului regulament, la diferite
competiþii oficiale sau cu caracter de
verificare, iar dupã Campionatul
Mondial de seniori se va decide care
dintre noile reglementãri vor rãmâne
ºi care nu. Judo-ul se dezvoltã o
datã cu societatea, cu oamenii, cu
comunitatea, aºa cã trebuie sã ne
adaptãm”, a precizat Lena Sterea.
Prima competiþie internã de judo
arbitratã dupã noile reglementãri
va fi Turneul Internaþional Cupa
Severinului, care va avea loc în
perioada 28-29 ianuarie, în Sala
Polivalentã.
 M. O.

Cupa Severinului, prima competiþie
arbitratã dupã noul regulament de judo

Din acest an, regulamentul
de arbitraj va suferi modificãri,
considerate majore, la nivel mondial,
pentru ca judo sã devinã un sport
cât mai atractiv ºi înþeles de publicul
larg. Astfel, Wazari ºi Ippon sunt cele
douã scoruri care vor fi afiºate pe

19.01 - 01.02. 2017
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Sucã ºi sãrãriþele severinene, gesturile lu nea Duicu,
încercarea de revenealã a lu nea VP ºi vaºnicul
facem ºi tot la trecut ne întoarcem.
Bun, mã fraþilor, acuma cã
prefect peste judeþ
Adicã la foºti. Dupã ce-l
începu anu de-a dreptul, io zic sã
nu ne mai dãm ºicu stângul ºi sã ne
apucãm de treabã. Cã dacã o tragem
de coadã în 2017 s-ar putea sã nu
mai ajungem din urmã nici ultimul
sãtuc din Moldova. ªi nu cã acolo
n-ar fi frumos, da e cam mare sãrãcia
ºi s-ar putea sã ne molipsim.
Acuma, unii cred cã dacã am
trimis fro doi-trei secretari de stat
pi la Guvern, o sã stãm ºi o sã
aºteptãm sã ne pice laptele ºi
mierea. Pã nu, cã dacã nu punem
ºi noi osu la treabã serioasã, dacã
nu facem o strategie pe termen
scurt mãcar, sã reuºim sã mai dãm
câþiva paºi înainte, s-ar putea sã o
luãm ºi mai rãu la vale. Aºa cã mã
fraþilor, cu mic ºi cu mare, sã punem
umãrul ºi sã urnim bolovanul, ca sã
sã miºte lucrurile din loc. Hai, cã se
poate, dacã vrem! Judeþ frumos
avem, capitalã de judeþ cu potenþial
existã, numai voinþã sã mai fie! ªi
gândire strategicã, nu aºa, la ce-o
fi, om mai vedea!
Mã nepoate, a fulguit din nou
peste reºedinþa judeþului ºi au ºi ieºit
pe strãzi cu sãrãriþe mari ºi mici
reprezentanþii firmelor de
deszãpezire ca sã împrãºtie mai
mult praful, cã zãpadã nu prea era.
Da nu ieºitul la treabã e partea
interesantã, ci felul în care unii
fãceau destroienirea. Pãi da. Pe
sãrãriþele de talie micã era câte un
angajat care lopãta materialul
antiderapant de o parte ºi de alta a
utilajului spre uimirea dar ºi
îngrijorarea cetãþenilor din trafic. Ai

mai puºi pe ºotii au fost, însã, bãieþii
ãia de la Dunãrea, de stau toatã ziua
cu o gentulicã legatã de gât de zici
cã sunt de la filaje, cã tot e la modã:
“Fotografiaþi-i dom’ne ca sã vadã
reprezentanþii primãriei de ce plãtesc
facturile umflate la operatorul de
deszãpezire!”. Aºa e cã la materialul
antiderapant, combustibilul
consumat, “munca” sãrãriþei,
trebuie adãugat ºi efortul lopãtarului.
Probabel cã aºa e consemnu între
reprezentantul primãriei de sã ocupã
de deszpãzire ºi firma cu pricina, cu
cât se sãreazã mai mult, cu atât mai
bine pentru toatã lumea. Probabel.
Mã fraþilor, da vã mai amintiþi cum,
cu luni în urmã, în timpul
campaniilor electorale, unii se
lãudau cu apartamentele ce erau
aproape gata de a fi date în folosinþã,
adicã de a fi repartizate tinerilor ce
urmau sã vinã la vot. ªi sã voteze.
ªi au venit. ªi au votat. Dar
locuinþele promise nu le-au mai
primit. Cicã nu sunt gata, deºi banii
s-au pãpat în totalitate. Asta da
buildingãrie, stimabililor! Acuma
trebe sã sã ia tauru de coarne, sã sã
facã demersuri la ANL sã finalizeze
blocurile, sã sã dea firma lu nea Tibi
în judecatã, dacã mai existã firma ºi
oamenii sã intre în posesia
locuinþelor. Ca sã fie treaba treabã.
Acuma, cine a zis cã nea Duicu a
ieºit din peisajul socio-politic al
Mehedinþiului s-a cam înºelat. E
adevãrat nu prea mai iese în public,
stã mai mult în maºinã ºi vorbeºte

la telefon, face ºi desface iar atunci
când are ocazia mai face câte un gest
de mãrinimie, aºa din partea familiei.
Pãi da cã zilele trecute un membru

redescoperirã pe nea Daea ºi filozofia
despre bobul de sãmânþã, ne
reamintirãm cã cel mai bun prefect
al Mehedinþiului fu nea Nicu

al familiei Duicu, în calitate de
reprezentant al OMV Petrom (?!?), a
donat mese de tenis la o ºcoalã mai
puþin dotatã din municipiu. Frumos
gest, nimic de zis, da o fi vreun
semnal de revenire?
Cã tot aºa vrea sã revinã ºi nea V.P.
deºi cam greu cu reveneala, cã la câte
campanii electorale a fentat anu
trecut, nu sã ºtie dacã viitoru sunã
prea bine în politicã. La nivel de
rezultate, cel puþin, cã astea conteazã.
Mã fraþilor, dacã la început vorbeam
sã ne mai uitãm ºi la viitor, facem ce

Drãghiea ºi atunci îl reinstalarãm.
Nu degeaba la schimbarea de pe
funcþie, în urmã cu vreo ºase luni,
zicea cã o sã revinã ºi aºa a fost.
Probabil ºtia ce ºtia. O mai fi de
închis, vreo unitate... ceva! Mai ales
cã a primit ºi pixurile înapoi. Le-a
predat goale ºi le-a primit acum
pline, de la un coleg
guvernamental. C-aºa-i în tenis,
þi-o dau þie, mi-o dai mie.
Da, hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti,
pãnã data viitoare!
 nea Mãrin

