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CONFORT S.A.
PIERDE 663 MILIOANE
LEI ÎN PROCESUL CU
EURO INSOL

Premierul României Sorin Grindeanu ºi
preºedintele Comisiei Europene Jean-Claude
Juncker au avut o discuþie constructivã în cadrul
întâlnirii de vineri, 17 februarie 2017. La întrevedere
au mai participat comisarul european Corina Creþu
ºi ministrul Afacerilor Externe Teodor Meleºcanu.
Cei doi oficiali au discutat despre ultimele
evoluþii din cadrul Mecanismului de Cooperare
ºi Verificare (MCV) ºi despre lupta împotriva
corupþiei. Preºedintele Juncker a salutat recenta
decizie a Guvernului român de abrogare a
ordonanþei de urgenþã care periclita progresele
realizate ani de zile în acest domeniu.
Prim-ministrul Grindeanu ºi preºedintele
Juncker au convenit asupra importanþei unei largi
consultãri a principalelor pãrþi interesate ºi a unui

proces democratic pe care sã-l parcurgã orice
mãsurã care va fi adoptatã în viitor. Transparenþa
ºi deschiderea vor fi esenþiale pentru restabilirea
ºi menþinerea încrederii ºi stabilitãþii. Preºedintele
Juncker l-a încurajat pe premierul român
Grindeanu sã continue lupta împotriva corupþiei
ºi a oferit autoritãþilor române sprijinul Comisiei
Europene. Preºedintele Juncker a reiterat intenþia
de încheiere a Mecanismului de Cooperare ºi
Verificare (MCV) în timpul mandatului sãu în
condiþiile în care România îºi va îndeplini
obiectivele de referinþã necesare. Calea pentru
atingerea acestor obiective de referinþã este
stabilitã în mod clar în rapoartele Comisiei privind
Mecanismul de Cooperare ºi Verificare (MCV).
 Continuare în pag. 12

Tribunalul Mehedinþi a dat câºtig de
cauzã Euro Insol, lichidatorul judiciar al Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare, în litigiul
cu societatea Confort S.A., firma controlatã de
omul de afaceri timiºorean Georgicã Cornu.
Prin sentinþa civilã nr. 42, pronunþatã joi,
16.02.2017, în dosarul nr. 9089/101/2013/a4,
Tribunalul Mehedinþi a respins contestaþia
formulatã împotriva tabelului preliminar de
creanþe, prin care Confort S.A. solicita de la
RAAN R.A. suma de 663.783.220 lei ce
reprezenta 35% din totalul datoriilor pe care
RAAN R.A. le avea faþã de creditori la momentul
deschiderii procedurii insolvenþei, în luna
septembrie a anului 2013.
„Prin înlãturarea de la masa credalã a sumei
de 663.783.220 lei, cresc considerabil ºansele
ca ceilalþi creditori ai RAAN R.A. sã-ºi
recupereze creanþele. Printre cei îndreptãþiþi sãºi recupereze creanþele se numãrã salariaþii
RAAN, Complexul Energetic Oltenia,
Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat ºi
Probleme Speciale - Unitatea Teritorialã 515
Bucureºti, ANAF, Exim Bank, Garanti Bank,
Banca Transilvania, CEC Bank, Marfin Bank
Romania”- a menþionat Adrian Munteanu
reprezentantul lichidatorului judiciar Euro Insol.
De altfel, Euro Insol s-a constituit ºi parte civilã în
numele RAAN R.A. cu suma de 23 milioane lei întrun dosar penal instrumentat de DIICOT DrobetaTurnu Severin.
 Continuare în pag. 5
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Editorial

social - politic

de Sorin Vidan

În ce tabãrã eºti?

M-am trezit devreme, pe la
6 fãrã ceva, ºi am survolat
principalele siteuri de ºtiri, în ideea
de a-mi face o idee, cât de cât,
despre ce se mai întâmplã pe la noi.
Primele ºtiri care mi-au sãrit în
ochi se refereau la faptul cã
protestele continuã, e adevãrat, la
o scarã mult redusã faþã de ceea ce
a fost, dar continuã. Aproape 100
de oameni au fost prezenþi în Piaþa
Victoriei, în a 22-a zi de manifestaþii
antiguvernamentale, fluturând
steaguri tricolore, suflând în
vuvuzele ºi scandând:
“În democraþie, hoþii stau la
puºcãrie”, ”ALDE ºi PSD, aceeaºi
mizerie”, ”Fãrã graþiere”, ”Zi de zi aici
vom fi”, “Hoþii”, “PSD, ciuma roºie”,
“Demisia”, ”DNA sã vinã sã vã ia”.

Protestatarii din Piaþa Victoriei au
sãrbãtorit abrogarea, la 3 sãptãmâni
de la adoptare, a obscurei OUG 13.
Presaþi din stradã, parlamentarii au
trecut prin vot Ordonanþa 14, care o
abrogã pe cea precedentã ºi atât de
controversatã. În contrast cu cei din
piaþa Victoriei, vreo 30 de persoane
s-au strâns la rândul lor, pentru a
17-a zi la rând, la Palatul Cotroceni,
certându-l peste gard pe
preºedintele Klaus Iohannis.
Huiduieli ºi scandãri de genul:
“România, trezeºte-te”, “Ai vândut
puradei ºi þi-ai luat case pe ei”,
”Demisia”, “Luptãm, luptãm,
Guvernul apãrãm”, “Jos Iohannis”.
Acum nu numãrul protestatarilor
conteazã, ci înverºunarea lozincilor,
cliºeele care sunt aruncate în aer,
aversiunea manifestã, duhul
dezbinãrii care pluteºte peste o þarã
în care, metodic, punþile au fost
aruncate în aer iar orizontul e ceþos.
Între “PSD, ciuma roºie” ºi “Ai vândut
puradei ºi þi-ai luat case pe ei” nu e
vreo mare diferenþã de esenþã. Sunt
lozinci care închid în ele, fiecare în
parte, furie, frustrare ºi aversiune.
Sloganuri ce nu mai lasã cale de
întors ºi instaureazã între tabere o

stare clarã de beligeranþã, de
intoleranþã agresivã ºi opacã. În alte
condiþii, aºa se pun bazele
confruntãrilor civile. Nu mai era
mult ºi eram gata-gata sã ne
aruncãm unii asupra altora, fiecare
cu adevãrul sãu, fiecare cu
argumentele sale. Stai ºi te întrebi:
chiar aºa stau lucrurile? E PSD o
ciumã? E Johannis un tip care a pus
mâna pe niºte case, cu orice preþ?
Cert e cã ne lãsãm destul de uºor
manevraþi de vociferaþii felurite, de
tonurile agresive, de tot acest iureº
de lozinci sau de ceea ce se
comenteazã prin studiourile de
televiziune, încât uneori ajungem
mult prea uºor sã gândim prin
cliºee, în spaþiul argumentelor
altora, ºi care nu þin, dacã stãm bine
sã judecãm. Cum schimbi canalul
tv, cum se schimbã parcã ºi
perspectiva, nuanþele, viziunea.
Depinde în faþa cãrui post tv ne
oprim. Trãim într-o uriaºã operã de
manipulare colectivã, ºi e dificil sã
te sustragi. Taberele, politicienii,
televiziunile ne miºcã încolo ºi
încoace, prin imagini ºi vorbe, fãrã
sã ne mai dãm bine seama ce se
întâmplã. E bine sã mai iei uneori
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distanþã, ºi sã laºi politicul sã fiarbã
în suc propriu, fãrã sã-i mai dãm
importanþã. Prea ne hrãnim cu
televiziuni de comentarii ºi ºtiri ºi
nu avem nicio certitudine cã ne spun
adevãrul întreg, în mod onest. Ne
spun adevãrul care le convine lor.
Toatã luna februarie, prietenii mei
de facebook, foarte mulþi dintre ei,
s-au împãrþit în pro, contra sau în
indiferenþi faþã de fenomenul civic
al protestelor. Cei contra, puþini, au
fost inevitabil marginalizaþi de
vuietul argumentat al celor pro,
solidari ºi participanþi la proteste.
Cei care au preferat sã stea pe
margine, ºi printre care mã numãr,
au fost apostrofaþi pentru atitudinea
aceasta de neutralitate vãzutã ca
formã de laºitate civicã, de
neimplicare. A nu participa, a nu
pactiza cu o tabãrã sau alta poate fi
vãzutã ºi astfel, deºi, în fond, e tot o
formã de protest, împotriva oricãrei
forme de alegeri (aleg sã nu aleg,
spunea cineva) adicã împotriva unei
forme sau alta de manipulare. Cert
este cã, dincolo de toate acestea,
lumea româneascã de acum rãmâne
împãrþitã ºi prinsã într-un stadiu sau
altul de ostilitate, în tabere
(Cotroocevi vs Victoriei) ºi multã
vreme de acum înainte vom avea,
între noi, acest aer civic tensionat.

Tinerii Populari s-au reunit a Palatul Parlamentului, în prima ºedinþã
din acest an a Colegiului Naþional al OT PMP

Tinerii Populari s-au
reunit sâmbãtã, 18 februarie, la
Palatul Parlamentului, în prima
ºedinþã din acest an a Colegiului
Naþional al OT PMP, la care au
votat Preºedintele Clubului
Antreprenorilor Populari.
Pentru buna coordonare a
proiectului anunþat încã de anul

trecut la evenimentul de lansare a
candidaþilor tineri pentru alegerile
parlamentare, Clubul Antreprenorilor Populari - care poate fi
accesat pe http://otmp.ro/cap/ tinerii au votat un Preºedinte al
clubului, în persoana tânãrului
antreprenor de la Timiºoara, Eugen
Bourceanu, ºi un coordonator al

Departamentului de Studenþi, în
persoana lui Vlad Ciochinã de la
Drobeta Turnu Severin.
În prezenþa a 50 de tineri,
reprezentanþi ai organizaþiilor
judeþene de tineret, cei doi
preºedinþi executivi, Valeriu Steriu
ºi Eugen Tomac, au discutat despre
perspectivele partidului, despre
ºansa pe care aceºtia o au la
alegerile locale ºi parlamentare din
2020 ºi le-au oferit sfaturi despre
cum sã îºi consolideze poziþia ca
lideri locali în comunitãþile lor,
accentuînd importanþa organizãrii,
lidershipului ºi proiectelor care
rãspund nevoilor cetãþenilor.
Cu prilejul acestei ºedinþe,
tinerii populari au stabilit o serie
de mãsuri organizatorice, astfel
încât pânã pe data de 31 mai 2017

vor avea loc alegeri pentru
alegerea consiliilor executive
judeþene, respectând prevederile
Regulamentului de Organizare ºi
Funcþionare al Organizaþiei de
Tineret a Partidului Miºcarea
Popuarã.
De asemenea, aceºtia au decis cu
privire la calendarul de activitãþi al
acestui an, care cuprinde
evenimente majore deja devenite
cunoscute, precum ºcoala de varã,
ºcoala tinerilor antreprenori, dar
ºi asumarea unei serii de
propuneri legislative care urmeazã
a fi depuse de parlamentarii PMP,
precum legea internshipului ºi
propunerea de modificare a legii
administraþiei publice în vederea
transparentizãrii activitãþii.
Biroul de presã al OT PMP

actualitate
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Consiliul Local
Severin, revalidat
Consilierii municipali severineni sau reunit miercuri, 22.02.2017,
în ºedinþã extraordinarã, pentru
a pune în aplicare o sentinþã
definitivã a Tribunalului
Mehedinþi, prin care se cerea
reluarea procedurii de validare
a membrilor Consiliului Local
ales în data de 5 iunie 2016.
Toþi cei 23 de consilieri locali au
primit votul de validare în plenul
Consiliului Local, iar în acest fel,
cel puþin pentru moment, s-a
intrat în legalitate.
Situaþie fãrã precedent la
nivelul forului legislativ local al
municipiului Drobeta Turnu Severin!
În urma unei hotãrâri a Tribunalului
Mehedinþi, rãmasã definitivã printr-o
sentinþã civilã a Curþii de Apel Craiova,
din 2 februarie 2017, s-a dispus
anularea HCL numãrul 2, din 24 iunie
2016 ºi reluarea procedurii de validare

a consilierilor locali.
Ca atare, într-o
ºedinþã extraordinarã,
consilierii severineni
s-au reunit ºi au votat
pentru validarea în
bloc ºi individual al
consilierilor. ªedinþa
s-a defãºurat fãrã incidente ºi s-a
terminat destul de rapid.
Preºedintele de ºedinþã,
consilierul liberal Gheorghe Frîntu,
a supus la vot validarea fiecãrui
consilier în parte, în ordine
alfabeticã, toþi consilierii fiind
validaþi, inclusiv Virgil Daniel
Popescu, care a demisionat din
aceastã funcþie dupã ce a devenit
deputat. Consilierul PMP Gabriela
Dobrotã a cerut lãmuriri, motivând
cã odatã ce a demisionat din
consiliu, deputatul Virgil Popescu
nu mai trebuia validat.

În opinia primarului Marius
Screciu, urmeazã sã se vadã dacã
vor mai fi hotãrâri de consiliu ce vor
fi anulate ºi se vor analiza din punct
de vedere juridic toate variantele
legale, pentru ca legislativul local sã
funcþioneze normal. La rândul sãu,
consilierul Gabriela Dobrotã spune
cã nu trebuia validat mandatul lui
Virgil Popescu, deoarece acesta sar afla acum în incompatibilitate.
Scandalul ce a dus la o decizie
definitivã a Curþii de Apel Craiova,
de reluare a procedurii de validare,
a izbucnit anul trecut, imediat dupã

ºedinþa de constituire a Consiliului
Local, ºedinþã în care liberalii s-au
abþinut de la validare a unui numãr
de doi consilieri, Mãdãlina
Svobodã ºi Andrada Turbat, fãrã
niciun motiv plauzibil. Ulterior,
hotãrârea de validare a consilierilor,
datã în acea ºedinþã a fost atacatã,
iar magistraþii Tribunalului
Mehedinþi au dispus anularea HCL
2, din 24 iunie 2016. Pe rolul
aceleiaºi instanþe mai sunt atacate alte
zeci de hotãrâri, situaþie care va
perturba serios activitatea Consiliului
Local Severin.
 R. C.

Darie Borcilã nu poate sã
treacã neobservat indiferent cã intrã
într-un magazin, restaurant ori pe
scenã. Înzestrat cu un talent nativ de a
spune bancuri, olteanul nostru a reuºit
sã câºtige ultima ediþie a celebrei
emisiuni de la Prima TV „Banc Show”
în anul 2002. Nu doar abilitatea de a
spune bancuri pe bandã rulantã este
formidabilã la Darie (44 de ani), ci ºi
modul cum le interpreteazã.

Douã inimi care bat
împreunã, douã suflete
pereche pe scenã.
Soþii Borcilã lucreazã la
Poliþia de Frontierã
Mehedinþi, iar colegii sunt
mândri sã aibã în rândurile
lor doi artiºti talentaþi. Darie
cântã la acordeon, dar
compune cântece ºi poezii,
iar Anca cântã ºi picteazã.
Cei doi soþi mai
demonstreazã o datã faptul
cã oamenii care se
aseamãnã, se ºi atrag. Au o
familie frumoasã ºi o fetiþã
care le calcã pe urme.
Aºa cã a cucerit uºor nu doar
pe realizatorii emisiunii, ci ºi
publicul spectator. Participarea la
„Banc Show” nu a fost însã lipsitã
de peripeþii, îºi aminteºte Darie.
ªefii îi puseserã în vedere sã nu
spunã bancuri despre poliþiºti, dar
în finalã tocmai o glumã cu un
poliþist a trebuit sã spunã, potrivit
desfãºurãtorului emisiunii.
Un actor grãbit
În final totul s-a terminat cu bine,

a luat marele premiu, care la vremea
respectivã fãcea cât opt salarii de
poliþist de frontierã. Talentul sãu nu
a trecut neobservat, dupã emisiune
fiind sunat de Florin Cãlinescu care
îl vroia în echipa sa. Sunt momente
unice în viaþã, deloc uºoare, când
eºti obligat sã faci o alegere. Darie
nu a putut renunþa la profesia de
poliþist de frontierã pentru care s-a
pregãtit, aºa cã a devenit „un actor
grãbit”, aºa cum îi place sã spunã.
Chiar de pe bãncile ºcolii, Darie avea
sã afle cã poate sã cucereascã cu
talentul sãu actoricesc, cã poate sã
devinã un bun actor, dar pãrinþii nu lau încurajat sã meargã pe acest drum.
„În clasa a 8-a câºtigam premiul I
pe þarã la Cântarea României cu o
baladã dramatizatã. Eu eram
Meºterul Manole ºi þin minte cât oi
trãi momentul când am vãzut
oamenii în salã cum plângeau. Dem
Rãdulescu mi-a spus: <<Bãi, copilu,
tu ce faci? Mã faci pe mine om
bãtrân sã plâng>>. Tata mi-a spus
cã nu vrea sã-l fac de râs când i-am
spus cã vreau sã mã fac actor. <<Bã,
tu vrei sã faci de râs familia asta, sã

te faci actor?>> ªi am fost, recunosc,
un actor grãbit în perioada de
tinereþe”, îºi aminteºte Darie.
Cum a cunoscut-o pe Anca
Pe Anca (28 de ani), frumoasa
lui soþie, a cucerit-o însã cu
talentul sãu muzical, cu melodiile
pe care i le fredona ori de câte ori
avea un minut liber. În 2009, Anca
era elevã la ªcoala Poliþiei de
Frontierã din Oradea ºi fusese
repartizatã în Punctul de Trecere
a Frontierei Mehedinþi pentru
efectuarea stagiului de pregãtire
profesionalã, avându-l ca tutore
profesional pe Darie Borcilã.
Darie îºi aminteºte cu emoþie
cum a rãsãrit licãrul ce le-a sudat
destinele ºi cum valorile comune
au primat atunci când au hotãrât sã
meargã pe acelaºi drum. ªi-au
construit o familie frumoasã, în
care prietenia ºi dragostea
stabilesc regulile. A fost dragoste
la prima vedere ºi pentru cã nimic
în viaþã nu este întâmplãtor,
câteva zile mai târziu aveau sã afle
cã au în comun darul de a cânta.

Anca ºi Darie Borcilã, parteneri ºi pe scenã, ºi acasã.
Povestea a doi poliþiºti de frontierã care cântã împreunã

 Continuare în pag. 11

pag. 4

OBIECTIV mehedinþean

actualitate

23.02 - 01.03. 2017

Orºova, scufundatã în
gunoaie ºi incertitudini
Criza gunoaielor neridicate de la Orºova este departe de a se sfârºi!
Mai mult, groapa neconformã pe care FLORICOLA o mai folosea
pânã anul trecut, a ajuns în atenþia Comisiei Europene. Consilierii
municipali au încercat, într-o ºedinþã de îndatã, sã rezolve problema
prin înfiinþarea unui serviciu public în subordinea municipalitãþii,
dar tentativa lor a eºuat din lipsã de cvorum. Proiectele primarului
PSD Marius Stoica au fost boicotate chiar de proprii consilieri de
la PSD, care au lipsit de la ºedinþã. În lipsa consensului aleºilor
locali, FLORICOLA continuã sã þinã în ºah administraþia localã.
Între timp, Garda de Mediu face controale peste controale.
Operatorul de salubritate comisie de verificare ºi control a scos
din Orºova, FLORICOLA SA, la ivealã abateri grave de la
continuã sã þinã în ºah respectarea contractului de
municipalitatea ºi în mizerie concesiune a serviciilor de salubritate
orºovenii. Gunoiul care nu a mai ºi apã canal. Cea mai gravã situaþie
fost ridicat de o lunã de zile sufocã este cea a depozitului neconform de
municipiul, dar nici nu poate fi deºeuri, care nu numai cã nu a fost
ridicat de municipalitate deoarece închis, conform obligaþiei asumate
nu existã consens în Consiliul prin contractul de concesiune, dar a
Local. Întruniþi într-o ºedinþã de fost ºi utilizat ilegal.
îndatã, consilierii au încercat sã
Operatorul de salubritate din
voteze rezilierea contractelor de Orºova, FLORICOLA SA, ºi-a
salubrizare ºi apã canal cu asumat, odatã cu preluarea
FLORICOLA ºi sã înfiinþeze un serviciului public de salubrizare ºi
serviciu în subordinea Primãriei, închiderea gropii de gunoi
dar tentativa lor a eºuat din lipsã neconforme, aflate la ieºire din
de cvorum. Din cei 16 consilieri în Orºova, pe arealul Parcului Natural
funcþie, la ºedinþã au fost prezenþi Porþile de Fier. Pânã anul trecut, în
doar 10 consilieri, iar pentru aceastã groapã neconformã se mai
adoptarea proiectelor de pe deversau încã deºeuri, fãrã ca
ordinea de zi era nevoie de douã autoritãþile de mediu sã observe
treimi, adicã de 11 consilieri. acest lucru, deºi circulã înregistrãri
Primarul a fost sabotat chiar de video incriminatoare. Acum,
consilierii propriului sãu partid.
municipalitatea din Orºova riscã
Controlul efectuat pe teren de o amenzi colosale, la fel ca ºi

România, care, în calitate de
membru al UE riscã sã fie
amendatã de Comisia Europeanã,
mai ales cã deja aceasta a acþionat
în judecatã România, la Curtea
Europeanã de Justiþie, pentru cele
68 de gropi neconforme pe care
municipalitãþile din România nu leau închis la termen. Una dintre
aceste gropi problematice este ºi
cea de la Orºova.
Pe de altã parte, costurile cu
închiderea gropii neconforme de
deºeuri de la Orºova ar
putea fi suportate acum
de municipalitate. Cu
toate cã deºeurile au
fost aruncate ilegal tot
în groapa veche de
gunoi, operatorul
încasa bani de la
municipalitate ca ºi
cum ar fi dus deºeurile la
depozitul ecologic din Severin.
Operatorul ar fi trebuit sã facã

investiþii de 738.000 de euro, în
primul an de contract. În acest
moment, închiderea controlatã a
gropii de gunoi de la Orºova costã
nu mai puþin de 2.400.000 de lei.
Pentru ultimul control efectuat de
o comisie desemnatã de Consiliul
local operatorului, membrii
comisiei s-au ales ºi cu o plângere
penalã. În aceste condiþii situaþia
salubrizãrii Orºovei este una
extrem de delicatã ºi fãrã ieºire, în
perioada urmãtoare fiind posibile

o serie de procese înfiorãtoare între
operator ºi municipalitate.
 Romeo Crîºmaru

Primarii, instruiþi în domeniul situaþiilor de urgenþã
În data de 17 februarie a.c., a avut
loc ºedinþa anualã de instruire a
preºedinþilor comitetelor locale
pentru situaþii de urgenþã, în
conformitate cu programul de
pregãtire, aprobat de cãtre
Prefectul Judeþului Mehedinþi,
pentru anul 2017.
Vineri, începând cu ora 09.00,
reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
„Drobeta” al Judeþului Mehedinþi
s-au întâlnit cu primarii localitãþilor
din judeþ. Una din temele întâlnirii
a constituit-o necesitatea ºi
importanþa operaþionalizãrii ºi
funcþionãrii serviciilor voluntare

pentru situaþii de urgenþã, precum
ºi urgentarea tuturor demersurilor
necesare în vederea autorizãrii, din
punct de vedere al securitãþii la
incendiu, a unitãþilor de învãþãmânt
din subordine.
De asemenea, s-a pus accent pe
noutãþile legislative în domeniul
situaþiilor de urgenþã, atât din punct
de vedere al dimensionãrii ºi
dotãrii structurilor serviciilor
voluntare pentru situaþii de urgenþã,
cât ºi al organizãrii pregãtirii
profesionale a tuturor membrilor
serviciului voluntar.
Totodatã, a fost subliniatã
importanþa informãrii preven-

tive a populaþiei ºi aportul pe
care serviciul voluntar pentru
situaþii de urgenþã îl are în

aceastã direcþie.
PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Plt. Raluca TÎRCÃ

actualitate
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Atelier de creaþie mãrþiºoare cu tema

“Mãrþiºoare handmade”
Pentru a sãrbãtori începutul
calendaristic al primãverii în mod
tradiþional, Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier a organizat un atelier
de creaþie mãrþiºoare handmade
din piele/textile.
Acþiunea a avut loc la ªcoala
“Constantin Negreanu” ºi s-a înscris
în categoria manifestãrilor culturale
consacrate tradiþiilor româneºti,
instituþia noastrã fiind gazda ºi sursa
de documentare a micilor creatori de
mãrþiºoare. La ediþia din acest an a
atelierului au participat 20 de elevi
ºi 4 cadre didactice.
Managerul Muzeului Regiunii

Porþilor de Fier, Doiniþa
Mariana Chircu, a subliniat
importanþa organizãrii unor
astfel de ateliere de creaþie,
pentru a menþine vie tradiþia
popularã. Roºul înseamnã
iubirea, iar albul divinitatea.
Sãrbãtoarea Mãrþiºorului
simbolizeazã, totodatã,
renaºterea vieþii, reîntoarcerea
la viaþã. Mãrþiºorul este
sãrbãtoarea tradiþionalã
româneascã a primãverii, a
prospeþimii, a bucuriei, a victoriei
binelui împotriva rãului.
Prin astfel de acþiuni culturale în

care sunt implicaþi elevii, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier doreºte sãi înveþe sã preþuiascã ºi sã respecte
obiceiurile ºi tradiþiile în care s-au

nãscut, sã iubeascã portul
românesc, sã îndrãgeascã ºi sã
transmitã mai departe aceste valori
culturale.  Biroul de presã

Ziua Internaþionalã a Cititului Împreunã

16 februarie - Ziua Internaþionalã a
Cititului Împreunã – este un eveniment
global la care participã milioane de
oameni din peste 100 de þãri. Aflat la
prima ediþie în România, Biblioteca
Judeþeanã Mehedinþi “I.G.Bibicescu” cu
sprijinul Consiliului Judeþean Mehedinþi
s-a gândit sã marcheze acest eveniment
împreunã cu iubitori ai cãrþii ºi lecturii.
Cititul Împreunã este atunci când
una sau mai multe persoane se alãturã
unei alte persoane care citeºte cu voce
tare, ascultã, privesc, îºi imagineazã
ºi se implicã în poveste fiecare în felul
lui, dar toþi împreunã. Cititul împreunã
se poate practica de cãtre mame ºi

bebeluºi, tãtici cu
copii, bunici ºi nepoþi,
unchi cu nepoþei,
surori ºi fraþi. De un
mare succes se bucurã
ºi lectura împreunã
între educatoare ºi
copii, profesori ºi
elevi, asistente ºi
pacienþi, asistenþi
sociali ºi beneficiari,
bone ºi bebeluºi, copii
ºi lideri în tabere,
prieteni.
Cititul împreunã, în
special între adulþi ºi
copii, este una dintre
cele mai frumoase
activitãþi din lume, mai
ales dacã e fãcutã cu
drag ºi cât mai des.
Citim Împreunã România recomandã
zilnic 20 de minute de lecturã împreunã.
Evenimentul face parte din programul
de Manifestãri ºi evenimente culturale
pe anul 2017 al Bibliotecii Judeþene
Mehedinþi în cadrul cãruia s-au
organizat sesiuni de lecturã cu
utilizatori de toate vârstele. Astfel, am
dorit sã împãrtãºim dragostea pentru
lecturã pregãtind spaþii primitoare,
semne de carte, pliante ºi alte surprize
prin care sã îi apropiem pe copii de
lecturã, citindu-le poveºti grozave, pe
mãsura imaginaþiei ºi a spiritului lor viu.
Aºa, ei vor iubi cãrþile mereu.
 Biroul de presã

CONFORT S.A. PIERDE...

 urmare din pag. 1

Prejudiciul reprezintã garanþia de bunã execuþie ce a fost viratã cãtre
Confort S.A., într-un contract ce trebuia finalizat în anul 2012, prin
care firma timiºoreanã s-a angajat sã furnizeze, sã monteze ºi sã punã
în funcþiune o instalaþie de evacuare „în slam dens” pentru Sucursala
Romag Termo. Nici pânã în prezent contractul nu a fost finalizat.
Reamintim faptul ca RAAN R.A. a intrat în faliment în data de
14.06.2016, Euro Insol fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar,
dupã ce planul de reorganizare propus de Tudor ºi Asociaþii a eºuat.
Cu toate cã se aflã în procedura falimentului, RAAN R.A. asigurã
agentul termic în sezonul rece 2016 –2017 cãtre Municipiul DrobetaTurnu Severin, dupã ce firma Alfa Ground Solutions, care fusesedesemnatã
sã construiascã centrala pe gaz pentru încãlzirea oraºului, nu

a finalizat investiþia.

BIROUL DE PRESÃ AL EURO INSOL
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’
* Luni, 20 februarie 2017, sau împlinit 93 de ani de la naºterea
lui EUGEN BARBU, unul dintre titanii
(alãturi de Marin Preda ºi Petru
Dumitriu) pe umerii cãrora se sprijinã
edificiul literaturii române de dupã
ultimul rãzboi mondial. A scris mult
ºi divers, în mai toate genurile literare.
Trei indiscutabile capodopere, în
primul rând –Groapa, Princepele,
Sãptãmâna nebunilor - dar, alãturi
de acestea, ºi un numãr impresionant
de nuvele, care rezistã cu brio chiar
ºi la cele mai pretenþioase niveluri de
lecturã actuale. A fost exclus
samavolnic din Uniunea Scriitorilor,
la începutul anilor 90 de o... gaºcã
(scuzaþi termenul neacademic, n-am
gãsit altã rimã, mai ales cã respectivul
termen fusese impus recent în spaþiul
public, cu forþa de persuasiune a
funcþiei prezidenþiale), aºadar de o
gaºcã de golani, condusã de un fost
beneficiar de protecþie de fuste, în
bãnuiala cã ar avea ceva talent, eºuat
ulterior în postura de ciocoi al
tranziþiei, undeva, pe malul Dunãrii
deloc albastre, unde face pe
amfitrionul de chiolhanuri
semiclandestine, din zonã ºi nu
numai. Pânã una - alta, Eugen Barbu
rãmâne... Eugen Barbu, în timp ce
Uniunea Scriitorilor s-a transformat,
sub cele mai ciudate conduceri, întrun fel de sindicat prizãrit, dar cu
pretenþii de elitã, cimitir al tuturor
veleitarilor, în care, potrivit
cunoscãtorilor sau doar celor pãþiþi,
se pãtrunde numai cu recomandãri,
mã rog, forte ºi cu argumente din
categoria MOV (miel, ouã, vin),
eventual P (peºte sau plic, dupã caz).

Maimuþa cu briciul ºi scrofy- n copac...
„Paradigme” ale lumii de azi...
* Din pãcate, nu ºtiu câþi dintre
contemporanii noºtri mai deschid
cãrþile lui Eugen Barbu, toate
încãrcate de pilde, de parabole, de
maxime, de sentinþe morale ºi de
performanþe stilistice absolut
remarcabile. Nu mai vorbesc de
atitudini ºi mentalitãþi care
transgreseazã istoria noastrã ºi care
se pot înscrie foarte uºor sub generice
precum „toate-s vechi ºi nouã toate”,
„nimic nou sub soare”, „prezentul la
trecut” º. a. m. d., cum ar fi acest
fragment din romanul Princepele:
„Îndurare, Doamne, îndurare!(...)
Lasã-mã sã fiu ucis ca vel- vistiernic
ºi nu-mi ruºina neamul cu o
asemenea hotãrâre, ce mã va umple
de noroi pe mine ºi pe ai mei ºi
necurãþat mã va lãsa în vecii vecilor.../
Domnul izbucni într-un râs sãlbatic,
pe care boierii rar îl auziserã:/ - Tu
visezi la pieirea mea ºi eu vrei sã am
milã? Aº fi putut sã-þi iau de mult
viaþa, dar ce-mi trebuie mie o moarte
nemernicã? MIE RUªINAREA TA ÎMI
TREBUIE! (s.m.- n.n.). Sã fie de
paradigmã pentru toþi cei de faþã ºi
pentru cei ce vor veni.(...)”. Poate cã
acum capãtã o noimã ºi plimbãrile în
cãtuºe ale unor înalþi demnitari, de
cãtre DNA, prin faþa camerelor de luat
vederi... Dar procesul de „ruºinare”
a persoanelor/personalitãþilor
indezirabile continuã. Spre
tensionarea la maximum a stãrii
de spirit publice din aceastã
nefericitã þarã...
* Au mai fost, tot în aceste zile,

aniversãrile Constantin Brâncuºi
(141 de ani de la naºtere) ºi Marin
Sorescu (81 de ani de la naºtere).
Dar cine mai are rãgazul, în România
acestui timp, de aºa ceva? Mai nou,
puii de români se iniþiazã în
golãnealã pe viu, pe caldarâm, ca
formã primarã de... educaþie civicã.
Aºa grãit-a nu Zarathustra, ci
penibilul, greþosul ºi iritantul locatar

Dar cã ei nu au primit binemeritatul
ºut în pãrþile moi, mãcar pentru a
elibera de mizerii de tot felul piaþa
este un serios minus din partea
opiniei publice. Care s-a obiºnuit sã
doarmã-n cizme ºi sã-i lase pe „fraþii
cãuzaºi” sã-i direcþioneze destinul.
Spre disoluþia totalã ºi definitivã.
* Unii dintre realizatorii de
emisiuni ai postului de televiziune

de la Cotroceni. Cum care? Ãla cu
proiectul „România educatã”, dacã
aþi auzi de aºa ceva. ªi care i-a
felicitat pe guguºtiucii care ºi-au
adus copiii prin pieþe ºi bulevarde,
pentru lecþia „de educaþie civicã” pe
care le-au dat-o astfel acestora.
Gratis. Pierzând din vedere cã prima
lecþie de educaþie civicã, pentru orice
nivel, ar trebui sã fie cea referitoare
la necesitatea respectãrii Legii. Or,
la noi cel puþin, Legea interzice
folosirea copiilor în asemenea
împrejurãri. Cã atât Omul din Deal
cât ºi iresponsabilii pãrinþi nu au
trecut elementarul examen al
educaþiei primare nu ne încãlzeºte.

Antena 3 (Dana Grecu, Oana
Stancu, Cristina Þopescu, chiar
Radu Tudor) aratã cã au început,
din ce în ce mai dezinvolt, mai pe
faþã, sã dea cinstea pe ruºine. Sã
facã, adicã, partizanat politic în
direct ºi chiar sã-i dea afarã din
platou pe... indezirabili. Cum s-a
întâmplat mai zilele trecute cu
pesedistul Codrin ªtefãnescu. Pentru
cã omul a þinut sã dea replica unui
mitocan penelist, duduia Dana Grecu,
pare-ase penelistã cu acte-n regulã, la poftit afarã din platou. Aºa se întâmplã
ºi-n naturã, când maimuþa pune mâna
pe brici (vorba lui Mircea Badea) iar
scrofy se suie-n copac...
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politicã localã

Constantin Gherghe,
o ieºire lamentabilã din
arena politicã localã
Un politician mediocru
Constantin Gherghe a fost, în toatã
activitatea sa politicã, preºedintele a
trei organizaþii politice din judeþ:
preºedinte al PDL Drobeta Turnu
Severin, preºedinte al UNPR
Mehedinþi ºi preºedinte al PMP
Mehedinþi. În niciuna din aceste
funcþii politice, Constantin Gherghe
nu a performat. Dimpotrivã, a lãsat
tot timpul impresia unui preºedinte
de formã, decorativ, foarte slab ca
atitudine ºi viziune. Singura situaþie
când Constantin Gherghe a arãtat
calitãþi de lider politic a fost la
negocierile preelectorale de anul
trecut cu PSD Mehedinþi, negocieri
în urma cãrora UNPR Mehedinþi a
obþinut suficiente locuri eligibile pe
lista electoralã de la locale a Alianþei
PSD+UNPR Mehedinþi.
Dupã ce Constantin Gherghe a fost
numit în funcþia de preºedinte al PMP
Mehedinþi, în vara anului trecut,
partidul pãrea sã devinã o adevãratã
forþã politicã la nivelul judeþului,
având reale posibilitãþi sã creascã la
nivel de imagine. Cota de popularitate
ºi de încredere de care încã se mai
bucura la acea datã Constantin
Gherghe constituia un motiv suficient
de temeinic pentru a crede cã partidul
se va afirma în forþã. Ar fi contribuit

la aceasta ºi sporirea numãrului de
consilieri municipali severineni. Pe
de altã parte, ocuparea funcþiei de
preºedinte al PMP Mehedinþi de cãtre
Constantin Gherghe ar fi trebuit sã
conducã la consolidarea acestuia 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.
Consecinþa acestei neimplicãri s-a
vãzut la scrutinul parlamentar din data
de 11 decembrie 2016, când PMP
Mehedinþi a obþinut un procent sub
aºteptãri, respectiv 3, 23% la Senat
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Constantin Gherghe a fost înlocuit de conducerea centralã a partidului
din funcþia de preºedinte al PMP Mehedinþi, ca urmare a rezultatului
slab obþinut la alegerile parlamentare din luna decembrie a anului
trecut. Este fãrã îndoialã o ieºire lamentabilã din scena politicã localã a
fostului primar al Severinului. Cu atât mai mult cu cât are loc la nici un
an de zile de la preluarea funcþiei de preºedinte al PMP Mehedinþi.
ºi 3, 26% la Camera Deputaþilor.
Acest rezultat era unul previzibil în
condiþiile în care Constantin Gherghe
nu numai cã nu ºi-a asumat o
eventualã candidaturã, dar nici nu sa implicat deloc în campania
electoralã. De altfel, primul pe lista
de candidaþi pentru Camera
Deputaþilor a PMP Mehedinþi a fost
Gelu Viºan, fostul lider al PMP Dolj.
Un partid ca ºi inexistent în CL
Drobeta Turnu Severin
Nici activitatea din Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin nu a fost una
susþinutã, deºi PMP Mehedinþi
condus de Constantin Gherghe a
devenit cea de-a doua forþã politicã
în legislativul local. Dupã fuziunea cu
UNPR, PMP Mehedinþi a ajuns sã
deþinã în Consiliul Local Drobeta
Turnu Severin un numãr 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 de la acea datã, în frunte
cu fostul primar Constantin Gherghe,
nu a manifestat o activitate politicã
intensã, prin aleºii sãi severineni,
menitã sã reafirme ºi sã consolideze
partidul. PMP Mehedinþi este un
partid ca ºi inexistent atât în
legislativul local, dar ºi ca manifestare

161 de ani de la dezrobirea romilor
Pe 20 februarie 2017 se
împlinesc 161 de ani de la dezrobirea
romilor, ceea ce Mihail Kogãlniceanu
considera a fi un act de înlãturare
pentru “pãcatele lor ºi ale pãrinþilor lor
de a fi fost ani lungi stãpâni pe suflete
de þigani”. Cu aceastã ocazie, Partida
Romilor, filiala Mehedinþi a organizat
un seminar la care au participat fruntaºi
ai comunitãþii locale a romilor.
Acum peste un secol ºi jumãtate,
romii (þiganii cum li se spunea la acea
vreme) trãiau un moment istoric
deosebit pentru etnia lor. Perioada
lungã de robie a þiganilor din Þara
Româneascã lua sfârºit acum 161 de
ani, iar cei care azi sunt cunoscuþi sub

numele de romi, deveneau oameni
liberi. Perioada lungã de robie a lãsat
însã o amprentã vizibilã pe majoritatea
comunitãþilor de romi. Istoricii spun
cã robia a însemnat separarea romilor
pe sãlaºe de robi, fiecare cu o anumitã
profesie, ceea ce a contribuit azi la
formarea subgrupurilor de romi
divizate pe criteriul profesional. Partida
Romilor a marcat împlinirea celor 161
de ani de când romii sunt oameni
liberi, printr-un seminar interesant.
La dezbaterea organizatã cu acest
prilej, au participat lideri ai comunitãþii
de romi din judeþ, profesori de limba
romani, mediatori ºcolari ºi
personalitãþi locale ale comunitãþii. A
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fost prezent ºi consilierul pe probleme
de romi al prefectului de Mehedinþi,
Nicolae Velcu. Niciunul dintre
reprezentanþii administraþiei publice
locale, invitaþi la eveniment, nu au
participat. Velcu a precizat cã romii nu
au pretenþii mari ca minoritate, ci doar
o integrare socialã normalã.
Robia þiganilor a durat mai mult de
cinci secole în Moldova ºi Valahia ºi
a contribuit semnificativ la situaþia
romilor de astãzi. Pe 20 februarie 2017
se împlinesc 161 de ani de la ceea ce
Mihail Kogãlniceanu a considerat un
act de dreptate ºi spãlare a pãcatelor
faþã de cei ce au fost þinuþi robi pe
moºiile vechilor boieri.

politicã la nivelul municipiului, fiind
lipsit de atitudine politicã îndeosebi
prin prisma faptului cã are statut de
partid de opoziþie.
Cãtãlin Voinea, noul preºedinte
interimar al PMP Mehedinþi
În cadrul ultimei ºedinte de
Colegiu Director, PMP a decis
schimbarea a 19 preºedinþi de
organizaþii judeþene, care la
alegerile parlamentare din data de
11 decembrie 2016 au obþinut un
procent de sub 5%. Printre aceste
organizaþii s-a aflat ºi PMP
Mehedinþi, care la scrutinul
parlamentar a obþinut puþin peste
3%. Astfel în locul lui Constantin
Gherghe, în funcþia de preºedinte
interimar al PMP Mehedinþi a fost
numit Cãtãlin Voinea, membru al
Comisiei de Arbitraj ºi Integritate
al PMP.
 Mircea Popescu
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Iohannis, primul penal al þãrii!”,
„D.N.A., fãrã cucuvea!”

ºi pensii, supervizeazã „pas cu pas”
„treaba mare” a agitatorilor, infiltraþilor
ºi acoperiþilor amestecaþi printre
manifestanþi, bate din picioare sau se
trînteºte cu fundul de pãmînt, dacã
schema nu-i iese cum vor muºchii
lui de profesor-meditator! Huiduit de
mii de români, vinerea ia calea
Sibiului, pãzit de un convoi de maºini
oficiale (navetã privatã pe banii
O oalã sub presiune! Asta-i România statului) sau ne sfideazã de pe pîrtia
în acest moment! Iar Iohannis mãreºte de schi, umãr la umãr cu personaje
într-una flacãra aragazului, asmuþind o aflate în slujba concernului care taie
parte a populaþiei împotriva celeilalte! ºi vinde pãdurile României... ºi se
Koveºi, „capo di tutti capi”, este buba întoarce abia luni la Cotroceni, cu o
cu puroi, care trebuie urgent incizatã! falcã în cer ºi cu una în pãmînt,
Pe Iohannis îl are la mînã sistemul, dar precum un hoþ care strigã hoþii! Deci,
ºi el ºi ºefa D.N.A. au pus statul de drept cam trei zile pe sãptãmînã se „stoarce”
în pericol, din postura unor curele de Iohannis la lucru! „O gaºcã de oameni
transmisie ale unui mecanism din afarã, politici cu probleme penale”, aºa a
care doreºte federalizarea României. numit Iohannis Guvernul! Oameni
Adevãratele manifestaþii pentru binele buni, da’ Iohannis, ãsta, cu dosar în
poporului sînt cele din faþa palatului instanþã pentru fals, uz de fals ºi
Cotroceni. Acolo se cere demisia foloase necuvenite, ºi cu alte capete
„nazistului” Klaus Werner Iohannis ºi a de acuzare în aºteptare, cum poate fi
Codruþei Koveºi. În numãr tot mai mare numit? Cumva, „primul penal al
de la o zi la alta, protestatarii huiduiesc þãrii!”? Neam prost pur-sînge? Ca sã
ºi scandeazã: „Pas cu pas, vom scãpa nu mai vorbim de Nicuºor Dan (de
de sas”, „Ghinion, ai rãmas fãrã averea nejustificatã ºi finanþãrile din
binom!”, „Iohannis, penalul penalilor!”, campanie), vãzut alãturi de
„Vânzãtorul de copii!”, „Iohannis procurorul general al României,
Trãdãtorul!”, „Jos infractorul Iohannis!”, Augustin Lãzar, la un chef, potrivit
„Huo mass-media securistã!”, „Votul RTv. Mare ghinion a avut România
meu conteazã!”, „Jos labele de pe cã s-a pricopsit cu un preºedinte care
popor!”, „Nu avem nevoie de un tiran!”, ne lucreazã „pe la spate” de la distanþã
„D.N.A., fãrã cucuvea!”, „Sã plece ºi ºi la fãrã frecvenþã!
cucuveaua mov!”, „Iohannis ºi ªeful chiloþiadei de la metrou
ai lui, trãdãtorii neamului!”, Un alt neam prost pur-sînge, filmat
„Demisia! Iohannis!”, „Iohannis, în miez de iarnã în chiloþi la metrou,
primul penal al þãrii!”, „Iohannis în aºa-zisa zi a umblatului fãrã
sã lase poporul în pace!”.
pantaloni, oengistul Florin Alexandru
Un penal care strigã penalii
Bãdiþã, „un ins cãzut în animalitate”,
Trei zile pe sãptãmînã! Marþi, exemplarul care vrea cu tot dinadinsul
miercuri ºi joi! Atîta e la post infestarea populaþiei creºtine a
Iohannis! În caz cã nu e în excursii, României cu microbul prostituþiei
peste graniþã! Dar, ca unuia cãruia îi americane,
cu
microbul
lipseºte ideaþia, cultura generalã, manifestaþiilor de stradã, cã doar de
componenta cognitivã ºi moralitatea, acolo s-a rãspîndit kiloþiada ºi
ºi atunci cînd e la Cotroceni, trage destrãbãlarea stradalã în lume, a creat
sfori, dã foc, sapã neamul românesc un cont pe feisbucul astã manipulator
la rãdãcinã, calcã Constituþia în de iohanniºti, un cont numit, dupã
picioare, nu vrea ca românului sã-i vorba minþii înguste din vîrf,
fie mai bine, se „pune” în drum ºi „Corupþia ucide”. Pe acea paginã,
blocheazã bugetul, astfel ca românii Bãdiþã cere bani fãrã jenã, zice
sã nu mai primeascã mãriri la salarii dubiosul, necesari manifestaþiilor

împotriva guvernului legal al
României! „Am deschis un cont

pentru donaþii”, scrie oligoelementul!
„Scopul este sã folosim banii strânºi
pentru organizarea logisticã a
protestelor din Bucureºti. Vom face
un raport sãptãmânal cu toate
lucrurile achiziþionate ºi-l vom posta
pe paginã”, scrie agitatorul Florin
Bãdiþã declara pentru Metropotam
cã, unul din obiectivele sale este acela
de a organiza un eveniment care
„implicã o bâtã ºi lucruri pe care sã
le spargem”. Deci, violenþa cu „V”
mare! Cam ãºtia sînt susþinãtorii lui
Iohannis, pe lîngã „dirijorii” celor
aduºi cu de-a sila ºi cu ameninþãri
cã-ºi vor pierde slujbele. Conform
aceleiaºi surse, Florin Bãdiþã vrea sã
lupte pe viaþã ºi pe moarte cu
„îndoctrinarea religioasã din ºcoli” ºi
sã se „batã cu Biblia în 6 ore”. Vedeþi
cum ateii ºi descreieraþii sînt lãsaþi
sã altereze societatea româneascã!
Regretabil e cã tot mai mulþi naivi pun
botul la mizeriile lui ºi îl urmeazã
precum oile, spre prãpastie. Arestaþil, domnule chestor pe instigator!
Probabil, Florin Bãdiþã, organizator
de faþadã al manifestaþiilor
neautorizate din Piaþa Victoriei, omul
plin de idei induse, îi va cere lui
Iohannis într-o bunã zi contraserviciul
de a se „despantaloniza” la metrou,
alãturi de alþi idioþi prinºi în plasã!
Sau, poate, un scaun în Parlament!
Mintea lui Iohannis, puþinã, ce-i
drept, va accepta fie una, fie, alta.
Unor idioþi ca ãºtia (Nicuºor Dan,
Cristian ªoimaru, Darrell ºi Sharon
Desrosiers din Canada, Raegan Joy
Glugosh din California, Dan ºi Mardell
MacTavish din Canada, Ruben ºi
Rachelle Mihai, Alexandru Popp ºi
Ileana Cernat etc. - Ioan Spânu Gândul) ar trebui sã li se permitã
accesul în public doar sub
supraveghere. Cetãþenii de bunã
credinþã nu trebuie obligaþi sã suporte
dezbinarea, agresivitatea ºi nesimþirea!
O evaluare psihiatricã a preºedintelui,
a ºefei D.N.A. ºi a celor care ocupã
funcþii importante este imperios
necesarã. În public ºi cu martori!
Animalele sãlbatice de pradã trebuie

sã stea în þarc sau sã poarte botniþã!
Am încredere cã românii nu se vor mai
lãsa pãcãliþi de astfel de oligofreni ºi
idioþi care înfig cuþitul în spinarea
României! Ãºtia trebuie izolaþi ºi fãcuþi
inofensivi, conform legii.
În curte la Cotroceni cîntã
cucuveaua
Protestatarii lui Iohannis din Piaþa
Victoriei cu cãþei, copii ºi purcei, i-au
provocat o plãcere vecinã cu nirvana
lui Iohannis, de aceea a ales asceza
pe pîrtia de schi! Nu înainte de a
felicita pãrinþii iresponsabili, care
încãlcînd legea o datã cu paiaþa cu
geacã roºie, ºi-au adus minorii ºi
sugarii la proteste. În schimb, s-a
fãcut tãrãboi cînd un manifestant
împotriva lui Iohannis a venit la
Cotroceni cu o cucuvea vie. Vezi,
Doamne, cucuveaua ar fi suferit de
frig, astfel, încãlcîndu-se legea
protecþiei animalelor. Mare alertã ºi în
sînul autoritãþilor sanitar-veterinare!
De aia au trimis o ambulanþã veterinarã
în mijlocul manifestanþilor din Piaþa
Victoriei, o maºinãrie dotatã cu
tehnicã de ultimã generaþie, bunã de
prãjit creierii mulþimii ºi, în special,
pentru salvarea cucuvelei mov. ªi
preºedintele Raiffaissen Bank, Van
Groningen a fost vãzut la proteste!
Ãsta a fãcut sute de milioane de euro
pe cîrca statului ºi a cetãþeanului
român ºi a dat România în judecatã la
instanþele internaþionale din cauza
legii dãrii în platã! Cã doar unei filiale
Raiffaissen a închiriat Iohannis casa
din Sibiu, obþinutã cu acte false! Apoi,
se aude în toatã þara cum cîntã
cucuveaua mov în curte la Cotroceni!
Dacã tot vorbeºte într-una despre
moralitate, într-un argou de penali, e
timpul ca Iohannis sã-ºi asume
repetatele încãlcãri ale Constituþiei,
dosarul din instanþã pentru fals ºi uz
de fals, faptul cã a pus umãrul din greu
la tunul de 15 miliarde dolari, din
retrocedarea cãtre Forumul Democrat
al Germanilor din România
(succesoarea organizaþiei naziste
„Deutsche Volksgruppe in
Rumänien”) a unor importante
imobile de patrimoniu naþional!
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Sã dã DNA pe brazdã în faþa PSD?
Ce trebuia sã fie noaptea de
cristal a PSD sau noaptea cuþitelor
lungi s-a transformat într-o luptã de
uzurã. PSD a vrut peste noapte sã
controleze tot statul român. Avea
Guvernul, avea Parlamentul ºi îi mai
lipsea de la rever Justiþia. Ultima
Putere care pare sã fie un pic
independentã politic. Mai rãmâneau
serviciile, dar PSD nu îºi face prea
mari iluzii cã va putea controla prea
curând SRI. Încercãri au fost clare
prin micºorarea bugetului pentru
una din cele mai puternice instituþii
ale statului român. Nu s-a reuºit
cucerirea Justiþiei ºi eliberarea
politicienilor penali de jugul blând
al justiþiei. Nimeni nu ºtie cum de
s-a putut naºte atât de repede un
nomenclaturist care sã îi semene lui
Ceauºescu. Pânã la urmã am parcurs
27 de ani de democraþie. Sigur cã
în lipsa unei legi a lustraþiei
comuniºtii ºi securiºtii au putut sã
îºi facã de cap în administraþie,
servicii ºi în politicã ºi afaceri. Poate
cã era necesarã o lege a lustraþiei
pentru 5 sau chiar 10 ani, astfel încât

societatea româneascã sã creascã
frumos. Poate. Nu mai este cazul.
Democraþia româneascã pare cã
naºte monºtri, iar PSD, deºi s-a
lepãdat în public de statutul PCR,
pare sã îi devinã un urmaº mai mult
decât demn. Liviu Dragnea este
activistul politic model care ºtie cum
sã vorbeascã în teritoriu. Are
autoritate asupra baronilor locali, ºtie
sã îºi cultive lichelele pe lângã el.
De Guvern ce mai este de spus.
Este poate cea mai mare ruºine de
guvern din ultimii ani. Dragnea vrea
cu orice preþ sã introducã ruºinea
în istorie. Este un Guvern de
ghiocei, de apãsaþi, de cãrãtori de
valize, de teoretic vertebraþi. Cum
sã îþi permiþi o asemenea mizerie,
dupã ce câºtigi puterea într-o þarã
sã propui ca guvern o pleaºcã plinã
de zemuri fetide. Este clar cã PSD
e un partid mare. Este ºi mai clar
cã existau activiºti pentru cel puþin
trei guverne mai rãsãrite ca cel de
faþã. Dragnea este disperatul de
serviciu. Deºi spune cã va muri în
picioare, este mort la gândul cã la

un moment dat ar putea fi purtat în
cãtuºe prin faþa ziariºtilor. Nu este
atât teama de închisoare, cât
ruºinea de a deveni din cel mai
puternic om din stat cel mai amabil
deþinut. Poate cã îi este teamã cã
cineva din justiþie se va apuca sã îi
verifice averea pe care o are în
Teleorman. Oare ce o putea afla
electoratul ºi colegii sãi de la PSD,
dacã vreun justiþiar se va apuca sã
facã asta? Liviu Dragnea ar avea
mulþi scheleþi în dulap. Unul dintre
aceºtia ar putea fi ºi soþia
Bombonica. Se spune cã în spatele
oricãrui bãrbat puternic se aflã o
femeie ºi mai puternicã. Este
posibil sã fie adevãrat, dar ce te faci
dacã femeia respectivã sã apucã sã
facã denunþuri, mai ales dacã nu
mai are contract cu soþul ºi este
divorþatã? Sã privim ºi din acest
unghi povestea cu denunþul care
poate fi depus doar în termen de
ºase luni. De ce himere fuge Liviu
Dragnea, ce ascunde pe moºia sa
din Teleorman. De un singur lucru
e sigur Liviu Dragnea. ªtie cã acum
este timpul sãu ºi poate cã alt timp
nu se va întoarce pentru ca el sã
soarbã pe deplin din cupa dulce a
puterii depline. ªtie cã îi va veni ºi
lui vremea sã coboare din vârful
lanþului trofic ºi sã se aºeze lângã
Adrian Nãstase ºi chiar lângã
Ponta. Sã îºi punã ºi el ºoºoni ºi

pulovãr cu nasturi croºetat de vreo
mãtuºã Tamara. Aºadar, ne putem
aºtepta la orice de la Liviu Dragnea
în continuare. Este ºi blând ºi bun,
ºi aspru cu supuºii sãi, ºi atent la
râul ºi ramul pe care îl cunoaºte în
detaliu. Este tãtucul naþiunii care
vrea sã ne facã bine cu orice preþ ºi
nu cere nimic altceva decât sã fie
mai presus de lege. Chiar ºi pentru
o singurã secundã. Atât era
suficient pentru Liviu Dragnea: o
secundã în care Ordonanþa 13 sã fi
fost în vigoare. I-ar fi garantat poate
libertatea ºi l-ar fi repus pe un traseu
al invincibilitãþii, poate al eternitãþii
ºi puterii absolute. A mai venit ºi
povestea cu protestele, cu strada,
cu rablagiþii din Opoziþie, cu
Iohannis care mai vrea 5 ani de
excursii la Cotroceni ºi poate de
imunitate. Dragnea are în
continuare douã obiective supreme
pentru a-ºi atinge scopul suprem
acela de a deveni Tãtucul naþiunii.
Trebuie sã punã cu botul pe labe
DNA. Trebuie sã punã mâna ºi pe
SRI. ªi chiar sã facã ce au fãcut
înaintaºii sãi: sã le foloseascã din
când în când ca pioni în lupta
politicã. Sau poate cã SRI ºi DNA
genereazã ordinea politicã ºi
socialã ºi folosesc pioni din politicã
ºi din alte sfere. Se poartã o luptã
pentru putere. Este cert.
 ªtefan Bãeºiu
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Iohannis, primul penal...
ACADEMICIANUL
 urmare din pag. 8
refuzã, îl vom ajuta noi! „Jos
Guvernul
Grindeanu
a
fost
Cucuveaua mov!” „Jos Iohannis!”
VASILE GIONEA,
acuzat c-a lucrat noaptea, la strigã manifestanþii la poarta
de guvernare! Da, a Cotroceniului! Mare sfidare ºi
103 ANI DE LA NAªTERE programul
lucrat noaptea, dar pentru neruºinarea sã încerce sã-i

Marele profesor magistrat
ºi om de ºtiinþã, cu o vastã culturã,
a semnat datele în biografiile sale,
printre altele, precizând:
„M-am nãscut la 21 februarie
1914 în comuna Gârbovãþul de Jos,
judeþul Mehedinþi, fiind al ºaptelea
copil al lui Gheorghe ºi Floarea
Gionea, þãrani moºneni”.
Fiind elev ºi student, a urmat
ºcolile din acea vreme, premiat
mereu, inclusiv la absolvirea
Facultãþii din Cluj unde a luat cea
mai mare medie.
„În anul 1942 mi-am trecut doctoratul
în drept ºi în ºtiinþe economice cu
calificativul magna cum laude”.
A publicat circa 250 lucrãri
ºtiinþifice ºi a participat la 19
congrese internaþionale în
capitalele europene, devenind
membru al Legiunii de aur pentru
merite ºtiinþifice, din Roma în timp
ce era preºedinte al Asociaþiei de
Istoria Instituþiilor ºi Dreptului din

România ºi vicepreºedinte al
Asociaþiei Internaþionale de
Istoria Dreptului din Paris,
membru de onoare al
Academiei Române.
A fost membru al Academiei
Tiberiene din Roma, membru
al Academiei de ªtiinþe din
New-York, membru emerit al
Universitãþii Pontzen, profesor
consultant al Universitãþii
Modena din Lisabona.
A publicat cronici literare
închinate poeziei contemporane,
avea temeinice cunoºtinþe literare,
aleasã sensibilitate artisticã. A
înfiinþat cenaclul scriitorilor din
Þara Bârsei, a scris prozã cum ar
fi romanul fluviu Lungul drum al
Golgotei în cinci volume, foarte
multe lucrãri de drept.
Profesor universitar din 1948
la Braºov, apoi la Bucureºti, a fost
deputat de Prahova din anul 1990
ºi primul preºedinte al Curþii
Constituþionale.
Dupã 1995 a trecut la
învãþãmântul universitar fiind
rector sau decan ºi la Universitatea
Spiru Haret.
A fost o mare personalitate a
lumii contemporane, fiind selectat
în dicþionarul celor mai mari 500
personalitãþi contemporane ºi, întrun dicþionar francez, între cele mai
mari 2.000 personalitãþi din istoria
lumii ºi civilizaþiei umane.
Profesor Marius Popescu

cetãþeanul român. Tot noaptea a
lucrat ºi guvernul Cioloº, cel mai
întunecat guvern din istoria
postdecembristã, dar nu pentru
cetãþean, ci pentru interese strãine
þãrii, pentru privilegiile, salariile ºi
pensiile
nesimþite
ale
parlamentarilor ºi preºedintelui.
Ordonanþa de mãrire a veniturilor
demnitarilor a fost întocmitã tot în
miez de noapte! Justiþia nu se face
în stradã, nu poate fi terfelitã dupã
voia protestatarilor manipulaþi de
minþi diabolice. Ori Iohannis asta
doreºte. Îi aºteptãm demisia cerutã
de manifestanþi: „Pas cu pas, vom
scãpa de sas”. Nu el spunea cã
acordã tot ceea ce îi cere strada?
Dupã maimuþãrelile ruºinoase din
Parlament, nemaiîntîlnite la niciun
preºedinte de stat, dupã doi ani de
erori grave, încãlcãri ale
Constituþiei României, trãdãri ºi
totalitarism, Iohannis a scãzut
drastic în sondaje, înregistrînd un
umil 20%. Degeaba a luat lecþii
de dicþie ºi oratorie! Nu-l ajutã
deloc cultura generalã!
Grimasele oribile, ardelenismele
ºi rîsul sfidãtor îi trãdeazã
caracterul deplorabil, orgoliile,
teama ºi lipsa de bun simþ.
Un alt neam prost pur-sînge de-a
dreapta lui Iohannis
Prelungirea manifestaþiilor din
Piaþa Victoriei nu-i decît o acþiune
antiromâneascã de amploare, cu
participarea unor instituþii din
România, de care Iohannis nu e
strãin. Iohannis nu a transmis
niciun mesaj de încetarea a
protestelor, niciun mesaj la calm ºi
mediere, aºa cum prevãd
îndatoririle ºi obligaþiile
Preºedintelui României. Iohannis a
reuºit sã creeze o traumã naþionalã!
Un rãzboi între servicii ºi instituþii
ale statului, un atentat la Siguranþa
naþionalã, fapte de vinovãþie, pe
care trebuie sã ºi le asume,
dimpreunã cu cei peste trei sute de
ultraºi incendiatori ºi violenþi. Dacã

mituiascã cu un pahar de ceai pe
protestatarii care îi cereau demisia.
Românii nu ºi-au vîndut demnitatea
pe un ceai, ºi i-au refuzat gestul
batjocoritor. Demisia, Iohannis!
Studenþii din Piaþa Victoriei au fost
aduºi pe gratuitatea datã de
guvernul Grindeanu, pe care
guvernul de cioloºiºti-iohanniºti nau vrut s-o acorde. Sã vedeþi
neobrãzare pe unul, Goþiu! Cel care
cu cîþiva ani în urmã îi aducea, pe
bunã dreptate lui Iohannis, cele
mai grele acuze în publicaþia
„România curatã”, cel care dormea
pe rupte în Parlament tocmai cînd
se dezbãtea bugetul! Acest Goþiu cu
pletele în vînt a dat cinstea pe ocarã
ºi merge acum de-a dreapta lui
Iohannis. Vedeþi cum parveniþii îºi
schimbã blana ºi îºi împrumutã
oasele între ei! Dupã circul de douã
parale pe care l-a fãcut în
Parlament, Iohannis s-a prãbuºit ºi
mai mult în sondaje! Demisia lui
Iohannis este o necesitate de mare
urgenþã! Vrem demisia unui
preºedinte corupt, protejat de
imunitate ºi servicii! Într-o mai
veche postare pe feisbuc, Iohannis
declara cã se aflã printre politicienii
care vor trebui sã plece, pentru a
asigura o schimbare realã: „Toþi,

dar absolut toþi (cei din
societatea civilã) aºteaptã sã vinã
în faþã politicieni noi, politicieni
care nu au avut nimic de-a face
cu corupþia, care nu au fost
urmãriþi penal, care nu au fãcut
afaceri dubioase...”. Potrivit

acestei declaraþii ºi luînd în
considerare afacerile imobiliare
de la Sibiu, unde Justiþia s-a
pronunþat cã Iohannis a intrat cu
acte false ºi ilegal în posesia unor
case, vrem ca preºedintele sã
punã în practicã propriile
declaraþii! Adicã sã stingã lumina
ºi sã plece! Excursionistului îi
stã bine cu drumul!
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Anca ºi Darie Borcilã, parteneri...
 urmare din pag. 3

„Chiar în prima clipã când am
vãzut-o i-am spus: <<Mã, uite o
nevastã a dracu ca tine mi-ar
trebui>>. Ea nu pãrea a dracu, dar
am vãzut eu ceva în culisele ei”,
spune zâmbind Darie.
Anca nicio clipã nu s-a gândit cã
tocmai un oltean îi va cuceri inima ºi
cã va lãsa Zalãul pentru Turnu Severin.
“Nu ºtiu, cred cã a fost sãptãmâna
aia oarbã. Mã suna ºi îmi cânta
aºa de frumos la telefon <<I Can’t
Help Falling in Love>>”,
povesteºte Anca, care a studiat

pianul ºi vioara.
A câºtigat doi ani la rând un
festival organizat de MAI, pe
secþiuni de muzicã popularã,
muzicã uºoarã, teatru, instrumente.
Personalitatea ei creativã a cãutat
întotdeauna sã rãspundã chemãrilor
sufletului. Acum, Anca pregãteºte ºi
o expoziþie de picturã, spre marea
satisfacþie a soþului sãu, care toatã
viaþa a încercat sã picteze, dar fãrã
succes. „I-am spus: <<Anca, poate
mã înveþi ºi pe mine sã fac un cal,
dar care sã nu arate ca o trotinetã>>”,
spune Darie.
 Alexia M.
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Au fost aprobate Metodologia ºi
calendarul de înscriere în învãþãmântul
primar pentru anul ºcolar 2017-2018
Prin ordinul de ministru nr. 3.247/
14.02.2017 au fost aprobate
Metodologia ºi calendarul de
înscriere a copiilor în învãþãmântul
primar pentru anul ºcolar 2017-2018.
În clasa pregãtitoare pot fi înscriºi
copiii care împlinesc vârsta de 6 ani
pânã la 31 august 2017, inclusiv. La
solicitarea pãrinþilor, copiii care
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie - 31 decembrie 2017,
inclusiv, pot fi înscriºi dacã evaluarea
dezvoltãrii psihosomatice atestã
pregãtirea pentru parcurgerea cu
succes a clasei pregãtitoare.
Prima etapã de înscriere a copiilor
în învãþãmântul primar (completarea/
depunerea cererilor) începe în data de
27 februarie ºi se încheie în data de
16 martie. A doua etapã se desfãºoarã
între 24 ºi 30 martie. Evaluarea
dezvoltãrii psihosomatice a copiilor
se efectueazã sub coordonarea
Centrului judeþean/al municipiului
Bucureºti de resurse ºi asistenþã
educaþionalã (CJRAE/CMBRAE) în
perioada 22 februarie –14 martie.
Fiecare unitate de învãþãmânt în
care se organizeazã clasa pregãtitoare
are obligaþia sã organizeze Ziua
porþilor deschise într-una din zilele
din intervalul 23 februarie - 2 martie.
Cu acest prilej, pãrinþii ºi copiii vor
putea vizita spaþiile ºcolare ºi vor
putea discuta cu cadrele didactice.
Fiecare locuinþã este arondatã unei
unitãþi de învãþãmânt din proximitate
- ºcoala de circumscripþie.
Inspectoratele ºcolare judeþene,

respectiv Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti au
responsabilitatea organizãrii sau, dupã
caz, a reorganizãrii circumscripþiilor.
Nu în ultimul rând, inspectoratele
ºcolare vor soluþiona orice situaþie
legatã de înscrierea în învãþãmântul
primar, în interesul educaþional al
elevului ºi în limitele legii.
Inspectoratele ºcolare ºi unitãþile de
învãþãmânt au obligaþia de a asigura
permanent, corect ºi cât mai rapid
informarea ºi consilierea pãrinþilor
pe tema prevederilor legii ºi ale
metodologiei.
Circumscripþiile ºcolare, planul de
ºcolarizare, respectiv numãrul de clase
pregãtitoare alocate, perioada de
desfãºurare a evaluãrii dezvoltãrii
psihosomatice, precum ºi adresele
unitãþilor/instituþiilor la care se
desfãºoarã evaluarea psihosomaticã vor
fi afiºate pe site-urile inspectoratelor
ºcolare judeþene/Inspectoratului ªcolar
al Municipiului Bucureºti, precum ºi ale
unitãþilor de învãþãmânt (dacã existã).
Reamintim faptul cã învãþãmântul
primar este obligatoriu ºi cuprinde
clasa pregãtitoare ºi clasele I-IV.
Numãrul de locuri alocate, prin cifra
de ºcolarizare, pentru clasa
pregãtitoare în învãþãmântul de stat,
este mai mare sau egal cu numãrul
copiilor care au împlinit vârsta pentru
a începe învãþãmântul primar,
asigurându-se, astfel, ºcolarizarea
tuturor copiilor.
BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE
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informaþii

ASOCIAÞIA ROMÂNÃ DE ISTORIE A PRESEI
UNIVERSITATEA ,,BABEª-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
Mitropolia Clujului, Maramureºului ºi Sãlajului
Eparhia Greco-Catolicã de Cluj-Gherla
cu tema:

TRADIÞII ALE
PRESEI
RELIGIOASE
DIN ROMÂNIA

23.02 - 01.03. 2017

Organizeazã cea de-a X-a ediþie a

CONGRESULUI NAÞIONAL DE
• Conf. univ. dr. Ioan David, ISTORIE A PRESEI

Directorul Bibliotecii Academiei
Române, Filiala Timiºoara
• Conf. univ. dr. Aurelia Lãpuºan,
Universitatea „Ovidius” din Constanþa
Cluj-Napoca,
• Conf. univ. dr. Gabriela Rusu31 martie-1 aprilie 2017
Pãsãrin, Universitatea din Craiova
(vineri-sâmbãtã)
• Conf. univ. dr. Rãduþ Bâlbâie,
Consiliul ºtiinþific:
Ministerul Apãrãrii Naþionale
• Preºedinte de onoare: Acad. Prof. • Conf. univ.dr. Vasile Ilincan, Universitatea
univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul „ªtefan cel Mare” din Suceava
Universitãþii „Babeº-Bolyai”
Comitetul de organizare:
• ÎPS Andrei Andreicuþ, Mitropolitul • Preºedinte: Prof. univ. dr. Ilie Rad,
Clujului, Maramureºului ºi Sãlajului Universitatea „Babeº-Bolyai”
• PS Florentin Crihãlmeanu, • Dr. Carmen Þâgºorean,
Episcopul Eparhiei Greco-Catolice Universitatea „Babeº-Bolyai”
de Cluj-Gherla
• Dr. Lucian Ciupei, Universitatea
• Pr. Prof. univ. dr. Ioan Chirilã, „Babeº-Bolyai”
Preºedintele Senatului Universitãþii • Pr. dr. Bogdan Ivanov, Mitropolia
„Babeº-Bolyai”
Clujului, Maramureºului ºi Sãlajului
• Conf. univ. dr. Cãtãlin Negoiþã, • Pr. Daniel Avram, Eparhia GrecoPreºedintele Asociaþiei Române de Catolicã de Cluj-Gherla
Istorie a Presei
• Drd. Alexandra Ormeniºan,
• Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Prorector Universitatea „Babeº-Bolyai”
al Universitãþii „Babeº-Bolyai”
• Pr. drd. Marius Morariu,
• Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeº-Bolyai”
Universitatea „Babeº-Bolyai”
• Drd. Simona Vlasa, Universitatea
• Prof. univ. dr. Marian Petcu, „Babeº-Bolyai”
Universitatea din Bucureºti
Conform obiectivului general al
• Conf. univ. dr. Silvia Grossu, ARIP, scopul major al Congresului
Universitatea de Stat din Moldova jubiliar -se împlinesc zece ani de la

Declaraþia comunã a...

De asemenea, cei doi oficiali au
 urmare din pagina 1
abordat pe scurt situaþia economicã a României. Preºedintele l-a încurajat pe
premier sã continue punerea în aplicare a reformelor în vederea modernizãrii
economice ºi sociale, în acelaºi timp cu dezvoltarea unei politici fiscale
responsabile. Au convenit sã lucreze împreunã în continuare în vederea
îmbunãtãþirii capacitãþii de absorbþie a fondurilor europene în România.
La rândul sãu, premierul s-a angajat sã colaboreze îndeaproape cu
Comisia Europeanã în ceea ce priveºte Agenda Europeanã de Apãrare. În
cursul întâlnirii, s-a abordat de asemenea problema migraþiei. Preºedintele
Juncker a salutat contribuþia României la Poliþia de Frontierã ºi la Garda
de Coastã la nivel european pentru securizarea frontierelor externe
comune ale Uniunii, precum ºi eforturile României de consolidare a
solidaritãþii în domeniul migraþiei ºi azilului.
Dat fiind faptul cã România marcheazã 10 de ani de la aderarea la
Uniunea Europeanã, premierul României ºi preºedintele Juncker au
discutat, de asemenea, despre viitorul UE cu 27 de state membre, înaintea
Summit-ului de la Roma, din luna martie, precum ºi despre Preºedinþia
românã a Consiliului din prima jumãtate a anului 2019. Preºedinþia va fi
o perioadã importantã pentru finalizarea chestiunilor legislative restante
înainte de încheierea actualului mandat al Parlamentului European.
Preºedintele Juncker ºi-a exprimat încrederea cã mandatul Preºedinþiei
române va fi unul foarte bun în 2019 ºi a oferit sprijinul deplin ºi expertiza
Comisiei pe tot parcursul procesului. Biroul de presã al Guvernului

înfiinþarea, la Cluj-Napoca, a
Asociaþiei Române de Istorie a Presei
- este acela de a stimula interesul
comunitãþii ºtiinþifice în privinþa
istoriei presei, de a încuraja
cooperarea ºi crearea unei reþele de
cercetare în acest domeniu, precum
ºi de a asigura un cadru de dezbatere
academicã privind problemele cu
care se confruntã istoria presei.
Aceastã ediþie a Congresului
Naþional de Istorie a Presei aduce
în atenþia ºi dezbaterea comunitãþii
academice tema Tradiþii ale presei
religioase din România.
Conferinþa inauguralã va fi
susþinutã de Acad. Prof. univ. dr. IoanAurel Pop, Rectorul Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca ºi se
va intitula Reflectarea în presa
contemporanã a trecutului românilor.
Propuneri tematice:
• Presa religioasã, de la începuturi
pânã azi
• Contribuþia unor personalitãþi la
dezvoltarea presei religioase
• Presa ecleziasticã, reper spiritual,
ºtiinþific ºi cultural
• Particularitãþi culturale ºi politice
ale presei religioase
• Limbajul presei religioase
• Presa religioasã ºi mediul on-line
•Presa religioasã ºi cenzura
Condiþii de participare ºi
informaþii preliminare:
Propunerile, în format electronic
(MS Word, Times New Roman, 12p.
/1,5r.), se trimit doamnei dr. Carmen
Þâgºorean (ccicarmen@yahoo.com)
ºi trebuie sã cuprindã: un rezumat în
limba românã (între 300 ºi 500 de
cuvinte), un scurt CV ºi formularul
de înscriere (ataºat invitaþiei).
Important! Odatã cu rezumatul,
participanþii sunt rugaþi sã trimitã ºi
titlurile a douã cãrþi proprii recente
(indicând toate informaþiile de pe
foaia de titlu –autor, titlu, prefaþã,
postfaþã, editurã, an, localitate),
indiferent de profilul lor, care vor fi
trecute în program ºi care vor fi
prezentate într-un cadru adecvat.
Aceste cãrþi pot fi ºi comercializate,
la expoziþia de carte, ce se va
organiza în ziua deschiderii

Congresului, în faþa Aulei Magna a
Universitãþii “Babeº-Bolyai”.
Data limitã pentru trimiterea
rezumatelor este 1 martie 2017.
Decizia consiliului ºtiinþific va fi
comunicatã prin e-mail pânã la
5 martie 2017.
Conferinþa se va desfãºura pe
secþiuni, iar prezentarea nu trebuie sã
depãºeascã 15 minute. Lucrãrile
acceptate pentru prezentare vor fi
selectate printr-un proces de peerreview ºi publicate ulterior într-un
volum colectiv, la Editura Presa
Universitarã Clujeanã. Pentru cei
înscriºi, participarea la Congres este
obligatorie. Lucrãrile nesusþinute de
autori la Congres nu vor putea intra în
sumarul volumului. Nu se admit, decât
în cazuri excepþionale, bine justificate,
doi autori la aceeaºi lucrare.
Termenul limitã pentru trimiterea
textului integral al intervenþiei (la
adresa: ccicarmen@yahoo.com)
este 15 aprilie 2017.
Pentru redactarea textelor se vor
respecta cu stricteþe normele de
redactare ARIP, trimise în Anexã.
Textele prezentate la Congres
trebuie sã fie absolut inedite,
aºadar care sã nu mai fi fost
publicate în altã parte.
Taxa de participare: 50 RON
(achitatã la înregistrare).
Important! Membrii ARIP, care au
achitat cotizaþia la zi (inclusiv pe
anul 2017), sunt scutiþi de plata
taxei de participare.
Organizatorii vor asigura costurile
necesare realizãrii materialelor
promoþionale ºi masa participanþilor.
Cheltuielile cu transportul ºi cazarea
revin fiecãrui participant, informaþii
privind programul de desfãºurare al
Congresului ºi posibilitãþile de cazare
urmând a fi puse la dispoziþia
participanþilor în timp util.
În ziua de sâmbãtã, 1 aprilie, se
va organiza o excursie tematicã,
detaliile despre aceasta urmând a
fi comunicate în timp util.
Fiºa de înscriere ºi normele
detaliate de redactare a textelor
se aflã pe site-ul oficial al ARIP,
www.arip.ro
Ilie RAD
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Horoscop
23 februarie - 1 martie 2017)

Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
Berbecii îºi revizuiesc legãtura cu Dumnezeu, cu
planurile superioare. Ei au revelaþii, simt nevoia sã
se izoleze ºi e bine sã stea ca într-un soi de carantinã
câteva zile înainte ºi dupã 26 februarie, pentru a
permite procesului de purificare sã aibã loc. Accentul
este pus pe vindecare, în toate sensurile. Se pot
vindeca fizic, emoþional, psihic... eliberând, iertând,
smerindu-se pentru ceva din trecut. E momentul ca
ei sã aibã mai multã compasiune ºi sã se apropie
mai mult de Dumnezeu. În altã ordine de idei,
trebuie sã fie prudenþi ºi sã evite escaladarea oricãrui
conflict. Sã evite deciziile majore sub imperiul
emoþiilor.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Eclipsa de Soare în Peºti poate însemna,
pentru Tauri, o transformare majorã în privinþa
anturajului, a prietenilor, a grupurilor din care
fac parte. Ei îºi pot da seama de anumite tipare
distructive pe care le-au întreþinut foarte multã
vreme. Pleacã oameni din jurul lor, pentru a face
loc altora mai potriviþi cu acest moment din
evoluþia lor. Au de conºtientizat inclusiv
necesitatea de a da drumul unui proiect sau unor
idei care nu sunt adecvate. Sã nu se teamã, vor
primi inspiraþie înzecit, idei geniale, oameni
extrem de generoºi cu care pot coopera.

Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Gemenii îºi pot pune foarte serios, întrebãri
despre misiunea lor, despre rolul lor în societate,
despre cum se þin mici ºi nu creeazã tot ce ar ºti
ºi putea sã creeze. Aºa cã, le poate aduce
surprize, o schimbare majorã de paradigmã, de
drum, astfel încât sã aibã sentimentul cã îºi
urmeazã misiunea ºi în definitiv sufletul. Pot
conºtientiza niºte programe toxice în ce priveºte
legãtura cu autoritatea. Îºi dau seama cã s-au
limitat din cauza unor persoane autoritare din
trecut. Acum se pot elibera din aceste strânsori,
iertând, eliberând orice judecata. ªi pot renaºte.

Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)

Racul este unul dintre semnele care sunt
invitate la prudenþã maximã, în aceastã sãptãmânã.
Asta pentru cã acest semn este atins de aspectele
tensionate pe semne cardinale, care pot aduce
experienþe dure, neaºteptate, cât ºi emoþii foarte
puternice care nu trebuie lãsate sã constituie
terenul unor decizii mari, mai ales în carierã. Aici
sunt atacuri dure dar ºi clarificãri majore. În altã
ordine de idei, sãptãmâna în ansamblu, le aduce
Racilor o nouã viziune, le deschide calea spre
alte zãri, intrã în contact cu strãini... Practic, au
tot felul de înþelegeri ºi au ocazia sã-ºi creeze la
propriu o nouã realitate, folosindu-se de
imaginaþie ºi detaºându-se de trecut.

23.02 - 01.03. 2017
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Zodia Sãgetãtor

Horoscop

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Zodia Leu

Contextul actual este unul zbuciumat pentru
aceºti nativi, dar nu pare sã le displacã. Au
aventurã, au rãsturnãri de situaþie, au provocare
care îi incitã ºi le stimuleazã descãrcarea de
adrenalinã. Pot avea parte de schimbãri favorabile
în ce priveºte proiectele. Numai cã acum merg pe
sârmã, iar prea multã joacã cu focul îi poate face
sã se dezechilibreze ºi sã cadã. În altã ordine de
idei, îi înmoaie, le stârneºte amintiri ºi îi ajutã sã se
elibereze de un bagaj emoþional ºi de tipare
moºtenite din familie, de la descendenþii lor. Li se
poate deschide un drum nou legat de cãmin,
familie, locuinþã, þara în care locuiesc...

(23 Iulie - 22 August)

Pe fundalul unei neliniºti, iritabilitãþi ºi chiar
încrâncenãri, se produc mari schimbãri în mentalul
Leilor, mai ales în ce priveºte viitorul lor, situaþia
serviciului, a locului de muncã, dar ºi a pregãtirii,
evoluþiei, percepþiei asupra vieþii în general. Multe
schimbãri se produc în conºtiinþa lor, vor, nu vor,
le poate aduce experienþe ciudate, greu de desluºit,
veºti de necrezut despre terþi, sau pot asista la
dezvãluirea unor secrete care-i afectau ºi pe ei în
plan subtil. Pe de altã parte, este un final ºi un
început pentru ei, în ce priveºte veniturile în comun
cu alþii, darurile pe care Universul le trimite la ei ºi
care acum sunt inedite ºi neaºteptate.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Nativii Fecioarã sunt destul de provocaþi, în ce
priveºte finanþele, mai ales în ce priveºte relaþia cu
instituþii precum bãnci, firme de asigurãri sau cu
persoane cu care împart afaceri ºi deci un profit.
Au parte de rãsturnãri de situaþie, de dezvãluiri
ºocante, dar clarificatoare. Sã nu se teamã ºi sã fie
prudenþi în tot ce semneazã ºi fac. Pe de altã parte,
activeazã zona relaþiei conjugale, a imaginii sociale
ºi a parteneriatelor. Pentru ei, poate însemna
eliberarea de o suferinþã relaþionalã veche ºi un
nou început mai senin. Recomandare: sã evite
victimizarea ºi aruncarea vinei în afarã.

Zodia Balanþã

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Capricornul este cea de-a 4-a zodie cardinalã,
direct vizatã de tensiunile majore produse de o
configuraþie astralã ce urmeazã sã atingã apogeul în
curând. Aºadar, li se recomandã acestor nativi, mare
prudenþã, cumpãtare, înþelepciune, mai ales în
chestiunile care þin de familie, domiciliu, casã, trecut,
neam, þarã... Sã facã un pas în spate ori de câte ori
simt cã intrã în emoþii intense. Pe de altã parte, sã
caute rãspunsuri, informaþii, sã se documenteze.
Eclipsa de Soare le poate aduce o perspectivã
extraordinarã, care le limpezesc multe paliere ale
vieþii ºi multe situaþii pe care le vedeau fãrã ieºire.
Sã fie, deci, mereu curioºi sã afle ºi deschiºi sã
schimbe punctul de vedere.

Zodia Vãrsãtor

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

ªi Balanþa se numãrã printre semnele cele mai
provocate în aceastã perioadã, mai ales la nivel
relaþional ºi la nivel de familie, neam, origini. Pot fi
atacaþi, contestaþi, li se pot cere explicaþii. Sau pur ºi
simplu li se aduc la cunoºtinþã decizii care schimbã
total poziþia lor în anumite relaþii. Aºadar, au nevoie
de înþelepciune ºi sã rãmânã cât de cât detaºaþi. În
altã ordine de idei, le poate aduce multã creativitate,
flexibilitate ºi chiar un început nou la locul de
muncã.De asemenea, pentru ei poate însemna eliberare
karmicã a unor programe vechi care le-au produs
daune în corp. Acum se pot vindeca de ceva, cu
condiþia sã renunþe la ceea ce ºtiu cã e toxic pentru ei.

Pentru Vãrsãtori, e vremea învãþãrii forþate.
Tensiunile pe care le simt între ei ºi cei din jur sau
provocãrile prin care trec legat de niºte cunoºtinþe
care se pot dovedi depãºite, îi obligã sã se
documenteze, sã cerceteze, chiar dacã se
încãpãþâneazã sã þinã cu dinþii de pãrerile lor ºi îi
mai ºi sancþioneazã pe cei care gândesc diferit.
Atenþie la orgolii ºi agresivitate, îi pot costa relaþii ºi
contracte pe care la pot pierde. Pe de altã parte, cei
care reuºesc sã gestioneze cu înþelepciune aceste
tensiuni, poate însemna un final ºi un început în
materie de finanþe, talente valorificate, stima de sine.

Zodia Scorpion

(19 Februarie - 20 Martie)

Pentru Scorpioni, aceastã sãptãmânã poate fi
foarte delicatã fie în ce priveºte locul de muncã, unde
pot avea lor atacuri, rivalitãþi, conflicte..., fie în ce
priveºte sãnãtatea, unde pot apãrea beteºuguri din
cauza extenuãrii ºi a stresului. Aºadar, ei trebuie sã
fie foarte atenþi, prudenþi, echilibraþi ºi sã nu se lase
intimidaþi de agitaþia care se creeazã, sã nu punã
paie pe foc. Le pot aduce experienþe minunate,
creativitate, iubire, tandreþe, înþelegere. Unii Scorpioni
pot sã tragã linie, sã încheie un capitol trecut ºi sã priveascã
mai încrezãtori spre un nou început amoros sau în ce
priveºte exprimarea de sine.

Peºtii sunt primii vizaþi de eclipsa inelarã de
Soare care are loc chiar în semnul lor, pe 26
februarie. Ei bine, acest moment poate fi unul
extrem de important, schimbând pentru
totdeauna traiectoria acestor nativi, viaþa lor,
relaþiile. În orice caz, ei pot sã renunþe la o
atitudine veche ºi nefavorabilã, aceea de victimã
de exemplu, ºi sã depãºeascã niºte tipare de
gândire pentru a face un salt în conºtiinþã ºi în
plan fizic. Provocãrile financiare cu care se
confruntã îi pot determina sã iasã din zona de
confort ºi sã creeze ceva inedit, care sã-i
Autor: AstroCafe.ro
reprezinte cu adevãrat.

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Zodia Peºti
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În frumoasa Bucovinã, s-a desfãºurat Finala Campionatului Naþional de cadeþi

În perioada 17-19.02.2017 la Suceava,
în frumoasa Bucovinã, s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional de cadeþi, U18,
individual, la care au participat 300 sportivi de
la 60 de cluburi afiliate la Federaþia Românã de
Judo, prima finalã de Campionat Naþional din
Calendarul Oficial competiþional al acestui an.

CSM Drobeta a participat
A fost o competiþie grea desfãºurându-se
ºi a reprezentat cu cinste pe durata a 10 ore, cu multe meciuri frumoase
culorile sale, aducând acasã ºi spectaculoase oferite de sportivii cadeþi,
urmãtoarele rezultate:
U18. Aceste rezultate reprezintã, de fapt,
Loc I
primul criteriu de selecþie pentru formarea
- STROE ANA MARIA
Loturilor Naþionale al acestei vârste,
-40 kg
deasemenea dã credit maxim de participare
Loc III
la Campionatele Balcanice, Cupe Europene
- COVACIU IASMINA
sau Campionate Europene.
-48 kg
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
- BORONTIª ANDREEA
al CSM Drobeta Turnu Severin
-57 kg
ANUNÞ PUBLIC
-CHICIN
Privind depunerea solicitãrii de emitere a
ALEXANDRU
acordului de mediu
-66 kg
COMUNA VRATA anunþã publicul interesat asupra
Loc V
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
- IOVIÞÃ ROBERTA -52 kg
pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local
Loc VII
în comuna Vrata, judeþul Mehedinþi”, propus a fi
-TOPALÃ VLAD -81 kg
amplasat
în satul Vrata, comuna Vrata, judeþul Mehedinþi.
Neclasat
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
- DEMETRIO DANIELA -57 kg
la Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, din
-BREBINARU ALEXANDRU -66 kg
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3
ºi la sediul Primãriei Comunei Vrata în zilele de luni pânã
joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.
Primar, Cãpraru Dan

anunþ

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
contractuale:
- 2 (douã) posturi, asistent medical principal generalist
cu PL, în cadrul Secþiei Medicinã Internã;
- 1 post, asistent medical principal generalist cu PL, în
cadrul Compartimentului Obstetricã - Ginecologie.
Condiþii de participare:
- diplomã de ºcoalã sanitarã postlicealã specialitatea
generalist;
- diplomã operator date calculator;
- examen de obþinere a gradului de principal;
- certificat de membru OAMGMAMR cu viza 2016;
Condiþii de desfãºurare a concursului:
1. Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere:
27.02.2017 - 10.03.2017, orele 15,00;
2. Probã scrisã ºi/sau probã practicã: 17.03.2017, ora
10,00
3. Interviul: 22.03.2017 –ora 10,00.
Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc
Baia de Aramã, cu sediul în Baia de Aramã, str. Iulian
Predescu nr. 12.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Spitalului
Orãºenesc Baia de Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0252/
381.594 ºi pe site-ul ºi la avizierul Primãriei Baia de Aramã
Manager, Dr. Bololoi Vasile Claudiu
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Severinencele au cucerit Banatul
Gãzduit de Sala Olimpia din Timiºoara,
Campionatul Naþional de Tineret (U23) a adus
noi medalii pentru luptãtoarele pregãtite, la
CSM Drobeta, de Marin Dobrescu ºi Nicoleta
Bogasieru. Dacã în urmã cu douã sãptãmâni,
la Reºiþa, cucerea aurul la Naþionalele de
seniori, severineanca, de doar 18 ani, Mihaela
Bãrbulescu (55 kg) a pierdut finala
Campionatului Naþional de Tineret, de la
Timiºoara. ªi colega ei de club Larisa Niþu (70
kg) ºi-a adjudecat argintul, în timp ce Roxana
Dinicã (69 kg) a obþinut bronzul. În afara
podiumului a rãmas Denisa Breazu (48 kg),
clasatã, la fel ca seniori, pe locul al V-lea. “Faþã
de Naþionalele de seniori, unde am participat
la 52 kg, acum am luptat la o categorie de
greutate superioarã. Puteam lua ºi aici aurul,
dar departajarea s-a fãcut prin decizia arbitrului.

Steaua a rãmas neînvinsã
în jocurile de la Severin

Pentru prima datã în istorie,
CS Universitatea Craiova ºi FC
Steaua Bucureºti s-au întâlnit la
Drobeta Turnu Severin, iar victoria a
revenit echipei din Capitalã, care s-a
impus cu 2-1, prin golurile lui Pintilii
(’24) ºi Enache (’79), respectiv
Zlatinski (’34). A fost a patra victorie
consecutivã, înregistratã pe
Municipalul severinean, de Steaua,
care, în precedentele trei jocuri
dispusese, de fiecare datã, de CS
Pandurii Târgu Jiu: 1-0 pe data de
28.08.2016, 1-0 (30.03.2016) ºi 30 (18.07.2015). Tot cu Pandurii, pe
data de 28.04.2011, Steaua disputa
primul sãu meci din istorie la Drobeta
Turnu Severin, prilej cu care era
inauguratã ºi nocturna stadionului de
20.000 de locuri. Partida respectivã
s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Cu
acelaºi rezultat s-a terminat ºi jocul
CS Turnu Severin - Steaua Bucureºti,

din 28.04.2013. Aºadar, în cele 6
meciuri disputate pe Stadionul
Municipal, Steaua a înregistrat 4
victorii ºi 2 remize. La ultimul joc,
desfãºurat sâmbãtã trecutã, au asistat
peste 12.000 de spectatori, iar
majoritatea au fost suporteri ai
echipei din Bãnie. Aceºtia au plecat
degamãgiþi de la stadion, deoarece
echipa lor a ratat posibilitatea sã
depãºeascã în clasament
contracandidata Steaua. A doua zi,
dupã derby-ul CSU Craiova - Steaua,
Municipalul severinean a gãzduit
partida CS Pandurii Târgu Jiu - CS
Concordia Chiajna. Ilfovenii s-au
impus cu 1-0 ºi au lãsat echipa
gorjeanã pe antepenultimul loc al Ligii
I. La acest joc, au asistat doar 50 de
spectatori! Etapa viitoare, CSU
Craiova va întâlni Dinamo, în
deplasare, iar CS Pandurii se va
deplasa la Botoºani.
 M. O.

Scorul a fost egal, 5-5. Oricum, sunt mulþumitã
de rezultat, þinând cont de faptul cã eu sunt încã
junioarã, iar adversarele mele au fost mai mari
de vârstã”, a explicat Bãrbulescu. Rezultatele au
mulþumit-o ºi pe antrenoarea Nicoleta
Bogasieru, care aºteaptã medalii ºi pe plan
internaþional de la elevele sale.
“Am participat cu 4 luptãtoare la Campionatul
Naþional de Tineret ºi am obþinut 3 medalii. Sunt
foarte mulþumitã de evoluþia fetelor. Sunt sportive
de mare valoare. Deºi încã n-a împlinit 18 ani,
Niþu luase bronzul la seniori, în urmã cu douã
sãptãmâni, la Reºiþa, iar acum, la Timiºoara, ºi-a
adjudecat argintul la tineret. Bãrbulescu a ratat
de puþin aurul. Am încredere cã vor fi pe podium
ºi la Europene. Pânã atunci, vor urma, cu
siguranþã, noi medalii la Campionatul Naþional
de juniori”, a declarat Bogasieru.
 M. O.

Copiii lui Rapcea au defilat
la Cupa Sporting

Rezervatã copiilor nãscuþi
în anul 2008, prima ediþie a Cupei
Sporting la minifotbal a fost
adjudecatã de ACS Luceafãrul
Drobeta. În finala, disputatã
duminicã, în Sala Polivalentã,
echipa antrenatã de Alin Rapcea a
trecut chiar de clubul organizator,
ACS Sporting Drobeta, cu scorul
de 4-1, prin golurile lui Alberto
Miþaru (2g), Alin Grãznaru ºi
Adelin Negrescu, respectiv Ianis
Lachescu. În penultimul act,
Luceafãrul eliminase Electrica
Timiºoara (4-0), iar în faza grupelor
obþinuse alte victorii la pas, cu AS
Sport Kids Drobeta (5-0), CFR
Simeria (3-1), Mundo Reºiþa (4-0)
ºi Isport Râmnicu Vâlcea (3-1).
“Am câºtigat toate meciurile. E o

generaþie talentatã, care poate
obþine rezultate în anii viitori, la
competiþiile naþionale.
În luna decembrie a anului trecut,
am ajuns cu aceastã echipã pânã la
turneul final al Trofeului Gheorghe
Ene”, a spus Rapcea. Lotul
campionilor a fost compus din David
Preduþ, Robert Dulan, Mark Lungu,
Adelin Negrescu, Sorin Nedelea,
Rãzvan Marcu, Alberto Miþaru,
Andrei Nodea ºi Alin Grãznaru.
Organizatorii sperã ca acest turneu
sã devinã unul de tradiþe. “Au fost
douã zile de fotbal frumos. La cea
de-a doua ediþie, sper sã avem mult
mai multe participante. Acum au fost
10 echipe, din 7 judeþe”, a afirmat
antrenorul de la ACS Sporting
Drobeta, Caius Drulã.  M. O.
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Sucã ºi ºedinþele de dialog nesocial, urecheala lu’
nea prefectu’ ºi meciul pierdut de ai noºtri

Muicããããã, sã nu intri în gura
olteanului, cã nu te mai spalã tot Jiul!
Tot Jiul nu te mai spalã, auzi colea! Pã
când o începe nea Ciorãscu
sendicalistu’, când e sictirit de
miºtocãrealã, sã sã ia la vorbe cu mai
marii di la judeþ, ori di la Prefecturã,
sã te þii cã nu sã mai opreºte! Sã
pricepe la toate, chiar dacã nu sã
pricepe tot sã bagã în samã, numai sã
zicã ceva ºi sã nu tacã. Mai zâmbeºte
nea Drãghiea pe sub mustaþã, îi mai
dã Tanþa lu Pecingine cu picioru pe
sub masã, sã nu o ia ºedinþa razna,
râsu-plânsu, ce mai. Pesemne de aia
nu mai scapã informaþiile de presã
dinspre nea prefectu’, sã terminã cu
abundenþa de ºtiri di la cancelarie,
pesemne sã fârºirã ºtirile. Nici ãla
micu nu mai vorbeºte, nici la telefon
nu mai rãspunde ca sã nu facã...
dezordine. Ce mai! Da, da ºi când sã
aflã de vreun eveniment, de vreo
ºedinþã ceva, puþinii presari au parte
de niºte bombiþe, de se lasã într-o parte
ºi hamsteru lu nea prefectu. ªi tot nea
Ciorãscu, ca sã-i facã probabel pe plac
lu nea prefectu’, sã-l facã sã mai
zâmbeascã, îl fãcu „supozitor politic”
pe nea Lãpãdat. Pe nea Matei, veºnicul

director al Casei de Pensii Mehedinþi,
pe care, sã vãzu treaba, era ºucãrit ºi
nea prefectu’ Drãghiea. Probabel cã
abia aºtepta scânteia lu nea Ciorãscu,
ca sã-l urecheze pe nea Lãpãdat ºi sãl asigure cã nu i-au cãzut galoanele
pentru cã a venit la ºedinþã. A fost un
spectacol pe cinste cu supozitoru’
politic, cã practic aºa ºi-a revenit ºi
nea Rafael, cã era tare obosit, cã cicã
venise direct din ºut la ºedinþa de
dialog social ºi de aia ºi întârziase. Era
mare pierdere dacã nu venea, zãu!
Acuma, cã tot nu sã întâmplã cine
ºtie ce evenimente, unii care zic cãs urmaºi ai þiganilor de altãdatã se
gândirã sã facã un eveniment pentru
a marca împlinirea a 161 de ani de
la „dezrobirea romilor”, ocazie
pentru un mai tânãr participant sã
anunþe cã e vorba de þigani ºi nu de
romi, cu unu sau cu doi r. Se pare
cã de aia nici nu a onorat invitaþia
nea prefectu’ care, profesor de...
istorie fiind, a crezut cã-i pãcãlealã,
cã ‘mnealui a învãþat de „dezrobirea
þiganilor” ºi nu a romilor. La fel o fi
crezut ºi nea Georgescu,
preºedintele CJ Mehedinþi, cã nici
dumnealui nu a onorat invitaþia.

Despre motivele neparticipãrii
celorlalþi invitaþi nici nu mai aducem

Cititului Împreunã. Da la noi
probabil fu a cititului singur, ori în

vorbã, cã dacã ar fi fost campanie sar fi îmbulzit ca sã-i vadã votanþii
þigani sau romi ca sã dea bine la
ProEuropa, ºi la lideri pentru neºte
decontãri, ceva...
Mã nepoate, fu meci mare pe
Municipal. Sã gãtirã ai noºtri, de
ziceai cã sã duc la naºu Pantelicã cu
ploconu, îºi luarã hainele ale bune,
sã parfurmarã, cã veneau di la
Craiova ºi di la Bucureºti ºi era musai
sã sã bage în samã. Se deterã
mâinile, unii cu alþii, sã puparã, îºi
luarã locurile în primire ºi râdeau în
barbã. Cã sã vezi ce bãtaie le dãm la
ãºtia din Capitalã, cã le aratãm noi
fotbal, da numai cã socoteala de
acasã nu e ca aia de pe teren. Cã dupã
prima reprizã nu mai gãseau ai noºtri
mingea, nu prea mai ºtiau pi la ce
poartã sã-ºi tragã sufletu, aºa cã ai
noºtri sã cam tupilarã, o cam deterã
la întors, cã e terenu prea galben, cã
iarba prea moale ºi pãmântu’ prea
tare, de alde astea. ªi plecarã ai noºtri
tot bãtuþi de bucureºteni, ca de
obicei. Lasã, poate data viitoare.
Da sã vezi, cã sã mai întâmplã ceva
în urbea noastrã. Sã întâmplã e mult
spus, cã fu Ziua Internaþionalã a

palmã, cã nu sã vãzu nimenea
cetind decât neºte denunþuri,
neºte anonime, cã ai culturnici nu
ºi-au amintit de eveniment. Lasã,
poate data viitoare.
Mã fraþilor, s-a descoperit de unde
vine jaful în Mehedinþi. Cicã de la un
învãþãtor din Gârla Mare, care este în
acelaºi timp ºi dascãl ºi viceprimar,
adicã un fel de doi în unu, ca la
ºampon. Pãi de când tot spune
nepotu Sucã, cã unii primesc
remuneraþie pentru vreo 30 de ore
lucrate din 24, câte are o zi?! Da
trebuie sã mai ºi verifice cineva. ªi
de data asta sã întâmplã, ºi sã vedem
ce are în instalaþie nea prefectu’.
Da cu nea Cupã, cum e cu nea
Cupã? Cã sã învolburarã apele, îºi
adusãrã aminte cã vrea sã
redeschidã televiziunea, prin
intermediul altora ºi pesemne cã ãi
de plecarã de pe acolo simt
concurenþa. Unde mai pui cã îºi
luarã ºi salariile de pe acolo o vreme
bunã. ª-acu descoperirã cã ar avea
neºte datorii. De parcã ar fi singuru’.
Da, aºa-i în tenis!
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

