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Preteste la Finanþele Publice, Agenþia ºi Garda de Mediu

Sãptãmâna trecutã, angajaþii Finanþelor
Publice Mehedinþi au protestat în faþa instituþiei,
fiind nemulþumiþi de salariile pe care le vor primi
prin noua “Lege a salarizãrii unice”.
   Exemplul celor de la Finanþe a fost urmat de colegii

de la Agenþia de Protecþie a Mediului ºi Garda de
Mediu Mehedinþi care, folosindu-se de afiºe, ºi-au
exprimat nemulþumirea faþã de discriminãrile salariale
în comparaþie cu alþi funcþionari publici.
   Liderii de sindicat, prezenþi în mijlocul

protestatarilor, ºi-au exprimat ºi ei nemulþumirea
faþã de neimplicarea guvernanþilor în eliminarea
discriminãrilor salariale dintre funcþionarii
publici ºi au atras atenþia cã protestele vor
continua ºi în perioada urmãtoare.
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Iatã cã vechea temã a
regionalizãrii a revenit în actualitate.
Pãrea un subiect deja defunct, dupã
ce se bucurase de ani buni de glorie
ºi dezbateri felurite. Ajunsesem
chiar sã ne obiºnuim cu ideea cã
vom funcþiona ºi noi, la nivel
administrativ, pe regiuni. Existau ºi
neajunsuri sau chestiuni neplãcute
în problema regionalizãrii, de
exemplu  inegalitãþile economice
dintre regiuni, ceea ce ar duce din
start la un... start inechitabil, dar
aceasta e viaþa.
   Dar dupã ce multã vreme s-au
încins spiritele pe tema regionalizãrii,
chestiunea a amuþit cu totul, a ieºit
din atenþia publicã ºi de pe agenda
politicienilor. Iatã cã acum, graþie
preºedintelui Klaus Iohannis care s-
a întâlnit, miercuri, cu reprezentanþii
administraþiei locale din Suceava, s-

au reluat temele descentralizãrii ºi
regionalizãrii. Culmea este cã la acest
proiect,  preºedintele Klaus Iohannis
a lucrat fix alãturi de Liviu Dragnea,
pe vremea celebrei USL care a scos
de pe scena politicã PD-Lul lui Emil
Boc ºi Traian Bãsescu. Ce a declarat
Klaus Iohannis nu ne surprinde, sunt
lucruri simple, de bun simþ:
   „Suntem cu toþii de acord cã
administraþia publicã localã trebuie
reformatã. De aceea îmi doresc ca
împreunã sã identificãm rãspunsul
la o întrebare foarte concretã: cum
facem acest lucru? În ultimii ani s-
a încercat identificarea unor soluþii
care fie au fost abandonate, fie
aplicate parþial. S-a vorbit mult
despre regionalizare, s-au
materializat în numeroase
propuneri legislative, decizii luate
azi ºi schimbate mâine. Cu o astfel
de abordare nu am obþinut mare
lucru. Acum câþiva ani s-a pornit
cu mult avânt regionalizarea ºi
descentralizarea. Ce s-a ales din
proiectul ãsta? Nimic! Ideea cã
regionalizarea ar împãrþi România
pe zone de influenþe politice au
blocat dezbaterea. A fost o
confruntare de cine îºi asumã
câºtigurile politice. De câteva luni
avem din nou discuþii despre

O temã veche ºi totuºi nouã
regionalizare, dar fãrã obiective
concrete. Fãrã descentralizare nu va
exista dezvoltare, de aceea sper cã
nu vom asista încã o datã la un
început fãrã nicio finalitate. Politica
celui mai puternic pur ºi simplu nu
mai merge. Regionalizarea ºi
descentralizarea reprezintã un
amplu proces, al cãrui obiectiv
principal este reducerea decalajelor
de dezvoltare. Din pãcate, pentru cã
nu am fãcut aceste lucru la timp, în
ciuda creºterii bugetelor, nu s-a
reuºit o creºtere a regiunilor. Acest
proiect naþional extrem de
important nu poate fi realizat decât
prin implicarea activã a fiecãruia
dintre dumneavoastrã.
   Întreaga administraþie trebuie
implicatã în acest efort colectiv.
Descentralizarea ºi modernizarea
administraþiei nu se pot face
împotriva cuiva, ci pentru a îmbunãtãþi
sistemul. Descentralizarea ºi
modernizarea nu se pot face în
favoarea cuiva, dar aºa cum nu se pot
face în favoarea cuiva, nu se poate
face nici împotriva cuiva. Ni se pare
foarte ok, ce a declarat Klaus Iohannis.
Problema e cum se ajunge mai
repede (ºi mai bine) de la vorbe,
declaraþii, la fapte ºi realitãþi socio-
economice palpabile. Tema

descentralizãrii-regionalizãrii a fost
suficient de mult timp pe scena
dezbaterii publice. Un subiect întors
pe dos, sucit ºi rãsucit, în fel ºi chip.
E absurd sã ne întoarcem acum la
aceleaºi polologhii fãrã orizont în
jurul subiectului. Ceea ce ne
intereseazã e cã odatã ºi odatã sã se
miºte lucrurile în aceastã direcþie.
Sigur cã vom avea decalaje, zone
diferenþiate din punct de vedere al
puterii economice, zone în care un
partid sau altul vor „sta” mai bine sau
mai puþin bine.
   Dar dincolo de toate aceste
chestiuni macroeconomice ºi
politice, cu adevãrat important e ce
plus, ce beneficii vor avea oamenii
simplii, cu ce se va schimba în bine
viaþa noastrã dacã trecem pe
frecvenþa regionalizãrii. Cãci nu
vedem sensul unor asemenea
schimbãri mari, dacã aceste
schimbãri, aceste reforme, nu au un
ecou direct ºi benefic în viaþa
oamenilor. De trei decenii o þinem
numai în reforme ºi reforme, încât e
normal ca astãzi sã fim destul de
sceptici în faþa oricãrei idei de o
asemenea naturã.
   Descentralizare-regionalizare, sigur,
nu sunã rãu, e ok, doar cã am mai auzit
tema aceasta. ªi la ce ne-a folosit?

Alexandru Petrescu,
ministrul pentru Mediul de Afaceri,
Comerþ ºi Antreprenoriat a vizitat,
astãzi, studiourile de producþie
Electronic Arts (EA) din România,
unul dintre cele mai inovative spaþii
de lucru de la noi din þarã unde a
avut o întâlnire cu reprezentanþii
„Romanian Game Developers
Association” singura asociaþie ce
reuneºte în cadrul sãu principalele
companii dezvoltatoare de jocuri
video din România.
   “Domeniul industriilor creative,
inclusiv sectorul de dezvoltare a
jocurilor video - din România
îmbinã creativitatea cu tehnologia de
vârf ºi personalul de înaltã calificare.
Acest sector are o ascensiune
puternicã în ultimii ani  ºi

beneficiazã de  sprijin
guvernamental prin mãsuri active
cum este scutirea de la plata
impozitului pe venit pentru
programatorii IT. Potenþialul de
dezvoltare a acestui sector poate fi
ºi mai bine valorificat atât prin
extinderea facilitãþilor oferite ºi
pentru alte categorii de profesioniºti
din domeniu cât ºi prin programe
de stimulare dedicate acestei
activitãþi, unul dintre acestea fiind
chiar Programul Start-up Nation
care acordã un punctaj foarte bun 
activitãþilor de programare IT ºi
industriilor creative”,  a declarat
ministrul Alexandru Petrescu.
   S-a convenit continuarea discuþiilor
în cadrul unor grupuri de lucru pentru
dezvoltarea unor programe

educaþionale la nivel de facultate ºi
liceu destinate pregãtirii specialiºtilor
(programatori, graficieni, designeri,
etc) în industria jocurilor video
precum ºi pentru promovarea unor
mãsuri ce pot stimula investiþiile ºi
antreprenoriatul în acest sector.
   Industria IT dezvoltatoare de
jocuri  video din România
înglobeazã peste 60 de companii
care au peste  6000 de angajaþi ºi

o cifrã de afaceri de  aproximativ
130 milioane de euro în anul
2015. La nivel global, vânzãrile
din domeniul jocurilor video au
însumat, în 2016,  peste 101
miliarde de dolari, de 3 ori mai
mult decât industria filmului.

Biroul de presã al Ministerului
pentru Mediul de Afaceri,
Comerþ ºi Antreprenoriat

Domeniul industriilor creative are o ascensiune puternicã în ultimii ani
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O amplã lucrare de
regularizare a pârâului Pleºuva,
care traverseazã comuna Malovãþ
a fost realizatã, într-un timp record,
de cãtre Sistemul de Gospodãrire
a Apelor Mehedinþi. Lucrãrile au
demarat la începutul lunii aprilie,
pe o distanþã de 1.400 de metri,
dupã ce primarul comunei, Ionuþ
Michescu, a fãcut demersuri cãtre
autoritãþile judeþene ºi cãtre
reprezentanþa judeþeanã a Apelor
Române. Edilul ºef a dat curs
solicitãrilor disperate ale
locuitorilor din apropierea cursului
de apã, care erau afectaþi frecvent
de furia inundaþiilor.
   Pârâul Pleºuva, inofensiv la
prima vedere, traverseazã comuna

Comuna Malovãþ, feritã de inundaþii

Malovãþ, coborând de pe dealurile
abrupte din jur. Colmatarea
avansatã a albiei pârâului, dar ºi
aluviunile de primãvarã ajunseserã
sã bage groaza în locuitorii de pe
marginea apei, cei mai mulþi dintre
ei ajungând chiar sã fugã de acasã,
la fiecare ploaie mai abundentã. La
cererea oamenilor, primarul
comunei a fãcut demersuri cãtre
autoritãþile judeþene ºi cãtre
Sistemul de Gospodãrire a Apelor
Mehedinþi, pentru a efectua
regularizarea albiei. Implicarea
edilului-ºef Ionuþ Michescu nu a
rãmas fãrã rezultate, deoarece SGA
Mehedinþi a efectuat amonte lucrãri
de decolmatare ºi regularizare, pe o
distanþa de 1.400 de metri. Timp de

o lunã de zile, aici s-a
muncit zi ºi noapte, iar
astãzi lucrarea a fost
inauguratã în prezenþa
oficialitãþilor locale. Au
fost prezenþi preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin
Georgescu ºi prefectul
de Mehedinþi, Nicolae
Drãghiea.
Lucrãrile de regularizare
a pârâului Pleºuva au
fost realizate din fonduri
proprii de cãtre

Gospodãrirea Apelor Mehedinþi, la
cererea comunitãþii ºi vor continua
cu o consolidare serioasã a

malurilor, cu gabioane. Prezenþi la
faþa locului, prefectul de Mehedinþi,
dar ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi au salutat
iniþiativa, dar mai ales implicarea
activã a primarului pentru a
reduce riscul de inundaþii în
aceastã zonã sensibilã.

Inundaþiile catastrofale din
ultimii ani, care nu au ocolit nici
judeþul nostru, vin de cele mai
multe ori ca urmare a proastei
gestionãri a albiilor cursurilor de
apã. La Malovãþ, lucrãrile de
regularizare a pârâului Pleºuva
au transformat complet zona, dar
au eliminat ºi riscul catastrofelor
produse de inundaþii.

Teatrul severinean a gãzduit,
la capãtul unei serii întregi de
manifestãri diverse sprilejuite de
zilele oraºului (spectacole,
vernisaje, concursuri de dans ºi
desen, lansãri de carte etc), încã un
eveniment de o valoare cu totul
aparte: spectacolul atât de personal
susþinut de actriþa Cezara Dafinescu,
„Jumãtatea mea, bãrbatul”, adaptare
dupã o piesã scrisã de George
Arion, în regia lui Toma Enache.
   În avanpremiera spectacolului
actriþa Cezara Dafinescu, aflatã într-
un turneu naþional, a susþinut
împreunã cu regizorul Toma Enache
o conferinþã de presã, vorbind cu
emoþie despre cariera domniei
sale, dar ºi despre geneza acestui
spectacol special, cãci omagiazã 40
de ani de teatru pe scena Teatrului

Jumãtatea mea, bãrbatul

Naþional a Cezarei Dafinescu.
   Conferinþa de presã a fost
deschisã printr-un cuvânt de salut
adresat în numele consiliului
local, al primãriei ºi al întregii

comunitãþi de viceprimarul Daniel
Cârjan: “Este o bucurie ºi
deopotrivã o onoare pentru noi,
sã fim gazdele unui eveniment
artistic de asemenea nivel”.

   Seara a urmat spectacolul, iar
publicul prezent a trãit cu emoþie
monologul confesiune al uneia
dintre cele mai mari actriþe de la noi,
Cezara Dafinescu.

 R. C.
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Autoritãþile din judeþul
Mehedinþi au participat vineri, 28
aprilie, la ceremonia militar-
religioasã dedicatã sãrbãtoririi

Ziua Veteranilor de Rãzboi, sãrbãtoritã la Turnu Severin

Zilei veteranilor de rãzboi.
   La ora 10.00, la Monumentul
Eroilor din centrul municipiului
Drobeta Turnu Severin, a fost

intonat “Imnul
Naþional al României”,
dupã care preoþii au
oficiat o slujbã de
pomenire a eroilor
neamului. Dupã
discursul preºedintelui
Asociaþiei Naþionale a
Veteranilor de Rãzboi –
filiala Mehedinþi, a
urmat depunerea
coroanelor de flori din
partea Prefecturii
M e h e d i n þ i ,
Consiliului Judeþean,

Primãriei Drobeta Turnu Severin,
Comisariatului Judeþean
Mehedinþi, SRI. Mulþi dintre
severinenii prezenþi la eveniment au

remarcat absenþa totalã a
politicienilor locali, a
parlamentarilor de Mehedinþi, care
nu ºi-au fãcut timp pentru a
participa la acest eveniment.
„Suntem datori sã le aducem un
omagiu de suf le t  eroi lor
neamului, dar ºi veteranilor care
nu mai sunt printre noi. Vãd cã
domni i  pol i t ic ieni  nu au
catadicsit sã vinã, pãi, normal,
cã doar au trecut alegerile”, a
declarat un severinean, cadru
militar în rezervã. Programul
festiv s-a încheiat cu defilarea Gãrzii
de onoare. În judeþul Mehedinþi
mai sunt în viaþã 88 veterani de
rãzboi ºi 551 vãduve de veterani
de rãzboi.  Alexia M.

Consiliul Director al Uniunii
Naþionale pentru Dezvoltarea
Învãþãmântului Preuniversitar Particular
din România  - (UNDIPPR) analizând
posibilitãþile de comunicare, de
participare ºi de evidenþã a problemelor
cu care se confruntã învãþãmântul
particular a hotãrât împãrþirea
teritoriului  þãrii în 8 (opt)  regiuni.
   Fiecare regiune are un
vicepreºedinte al UNDIPPR care
rãspunde de întreaga activitate privind
organizarea instituþiilor de învãþãmânt
particular, dezvoltarea acestora,
îndrumarea ºi controlul respectând cu
stricteþe legislaþia în vigoare.
   Profesorul Ion Nãnuþi este
vicepreºedinte UNDIPPR pentru
regiunea Sud – Vest Oltenia  ºi a
fost primul care a organizat în data
de 28.04.2017 întâlnirea tuturor
reprezentanþilor instituþiilor de
învãþãmânt particular din Oltenia.
   Întâlnirea a avut loc la Craiova  în locaþia
ªcolii Postliceale Sanitare “Christiana”
considerând aproape echidistanþe
judeþele regiunii  Sud – Vest.
   La întâlnire au participat membrii
Consiliul Director al UNDIPPR,
inspectorii ºcolari care au atribuþii
pentru învãþãmântul particular în
cadrul Inspectoratelor ªcolare
Judeþene ºi domnul Inspector
General  Cãtãlin Pâslaru  din
Ministerul Educaþiei Naþionale care
rãspunde de învãþãmântul particular

ºi de alternativele educaþionale.
   La aceastã întâlnire s-au prezentat
ºi dezbãtut urmãtoarele:
- Prezentarea Uniunii Naþionale
pentru Dezvoltarea Învãþãmântului
Preuniversitar Particular din
România  de cãtre preºedintele
uniunii Dr. Radu ªtefãnescu.
- Informare privind starea
învãþãmântului particular din
România de cãtre domnul profesor
Romeo Trifa Consilier general al
UNDIPPR ºi reprezentant al
Fundaþiei “Vasile Goldiº”din Arad.
- Situaþia învãþãmântului postliceal
de cãtre prof. Vasile Panþâru
Vicepreºedinte UNDIPPR directorul
ªcolii Postliceale Sanitare “Þara de
Sus” din Vatra-Dornei  – Suceava.
- Prezentarea principalelor probleme
rezolvate de Consiliul Director al
UNDIPPR pentru bunul mers al
învãþãmântului particular din
România de cãtre prof. Ion Nãnuþi,
Vicepreºedinte UNDIPPR ºi director
general al Fundaþiei “Gheorghe
Þiþeica” din Drobeta Turnu Severin.
- Propuneri pentru noua Lege a
Educaþiei Naþionale care se
pregãteºte, care sã priveascã
învãþãmântul particular.
   UNDIPPR are o contribuþie totalã
la asigurarea finanþãrii de bazã
pentru învãþãmântul preuniversitar
particular acreditat pentru cã a
insistat sã se respecte Legea

Educaþiei Naþionale  nr. 1/2011.
   De asemenea  am iniþiat analiza
planului de învãþãmânt  pentru ºcolile
postliceale sanitare ºi s-a realizat unul
nou îmbunãtãþit reducându-se
numãrul de ore de la 4920 la 4600 în
cei trei ani de ºcolarizare.
   Ne-am bucurat foarte mult de
prezenþa domnilor inspectori ºcolari
judeþeni care au ºi prezentat modul
în care se colaboreazã cu ºcolile
particulare ºi principalele probleme
privind  inspecþia ºcolarã.
  Reprezentanþii ºcolilor particulare au
prezentat principalele probleme cu
care se confruntã, probleme ce vizau
în special  calitatea învãþãmântului
particular precum ºi problema
închirierii spaþiilor unde în general
Primãriile ºi Consiliile Locale nu sunt
receptive  ºi nu atribuie spaþiile
excedentare ºcolilor particulare  în
condiþiile legii, aplicând chirii mari.
   În general s-a pus problema
dezvoltãrii învãþãmântului particular
prin înfiinþarea de noi unitãþi pentru
cã în regiunea Sud –Vest Oltenia
sunt doar 43 de instituþii
particulare în învãþãmântul
preºcolar, primar, gimnazial, liceal
profesional ºi postliceal.
   S-a cerut ca Agenþia Românã
pentru Asigurarea Calitãþii
Învãþãmântului Preuniversitar sã
redimensioneze condiþiile de
înfiinþare a unitãþilor de învãþãmânt

ºi a standardelor de evaluare.
   Domnul Inspector General al MEN
domnul Cãtãlin Pâslaru a
concluzionat  cã se bucurã de
organizarea acestei  întâlniri ºi salutã
iniþiativa UNDIPPR.
   De asemenea a precizat cã va
urmãrii cu interes problemele
învãþãmântului particular, va fi
alãturi ºi va fi foarte  atent ca în noua
Lege  a Educaþiei, învãþãmântul
particular ºi confesional  precum ºi
alternativele educaþionale sã fie mai
bine reprezentate ºi cu o acoperire
mai mare a întregii problematici.
   În finalul  întâlnirii s-a hotãrât
înfiinþarea unui Consiliul Director
regional care va avea un preºedinte
ºi câte un membru din fiecare judeþ
component al regiunii.
   Acest Consiliu Director va fi instruit
cu atribuþiile ºi preocupãrile
necesare unei bune colaborãri ºi
dezvoltãri a învãþãmântului
particular în  regiune.
   Preºedinte al acestei structuri este
doamna Barbu Paraschiva,
directoarea ªcolii Postliceale
Sanitare  Balº judeþul Dolj ºi
membrii, domnul Vintilescu Marian
preºedintele Fundaþiei Universitatea
“Constantin Brâncuºi”   Târgu -  Jiu
judeþul Gorj, doamna Popescu Laura
de la Grãdiniþa Happy Kids din
Râmnicu – Vâlcea, judeþul Vâlcea,

Întâlnirea reprezentanþilor instituþiilor de învãþãmânt particular din regiunea Sud –Vest Oltenia

 Continuare în pag. 13
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Leontin Cojocea, preºedintele
Asociaþiei CASCRI (Centrul de

Asistenþã ºi Servicii a Cetãþenilor
Români în Italia), a vorbit la

Drobeta Turnu Severin, într-un
interviu, despre problematica

repatrierii trupurilor neînsufleþite ale
cetãþenilor români decedaþi în

strãinãtate, punerea în aplicare a
prevederilor legale în vigoare, ca

soluþie a rezolvãrii problematicilor
cetãþenilor români din afara

graniþelor þãrii.
Reporter: Ne-am câºtigat libertatea
de a circula fãrã opreliºti în spaþiul
european, însã mulþi dintre românii
care aleg sã plece din þarã nu cunosc
faptul cã au anumite obligaþii legale,
cã trebuie sã respecte legislaþia din
statul în care intenþioneazã sã se
stabileascã. Care sunt consecinþele?
Leontin Cojocea: Eu cred cã ceea ce
românii ar trebui sã ia în considerare
în mod foarte serios este tocmai
aplicarea în adevãratul sens al
cuvântului al actualei legislaþii în
vigoare în materie de circulaþie. ªi aici
mã refer la legea privind libera
circulaþie. Libera circulaþie este un
drept constituþional, fiecare are
dreptul sã circule în spaþiul european
necondiþionat, dar legea impune
anumite obligaþii pe care cetãþenii
români ar trebui sã le respecte.
Nerespectarea acestor obligaþii din
partea unui cetãþean român aflat în
strãinãtate atrage de la sine nu numai
o serie de neplãceri, dar ºi multe
probleme. Sunt probleme cu care ne
confruntãm noi asociaþiile de
voluntariat, dar ºi instituþiile
reprezentative ale statului, fie cã
vorbim de probleme de muncã, de

trafic de persoanã, º.a.
  Dupã 2007, mulþi români au
privit aceastã liberã circulaþie ca
fiind o plimbare de la Iaºi la
Bucureºti. Nu este chiar aºa
pentru cã un cetãþean român
care se deplaseazã în strãinãtate
are acest drept, dar are ºi
obligaþia de a respecta legislaþia
românã în materie de circulaþie

internaþionalã, declarându-ºi prezenþa
ºi activitãþile pe teritoriul respectiv
atunci când decide sã rãmânã peste
acel termen stabilit de lege de trei luni.
   În momentul de faþã, probabil prin
nepãsare, România este complice
pentru nerespectarea acestei legislaþii.
Reporter: Înþeleg cã stãm bine la
capitolul legislaþie, dar prost când
vorbim de punerea ei în aplicare, de
respectarea ei.
Leontin Cojocea: În legea privind
libera circulaþie sunt prevãzute clar
care sunt obligaþiile cetãþeanului
român în momentul în care pãrãseºte
teritoriul þãrii, care sunt atribuþiile
autoritãþilor statului ºi cum se aplicã
aceste prevederi. Când un cetãþean
român pãrãseºte teritoriul are
obligaþia de a declara la administraþia
localã plecarea în strãinãtate, lucru
care nu se întâmplã. Dacã
administraþiile locale din România ar
aplica aceste prevederi s-ar rezolva
o mare parte din probleme. În
momentul în care cetãþeanul român
pleacã în afara graniþelor þãrii ºi
munceºte la negru, ce face statul
român? În ultima vreme am vãzut cã
ANAF-ul a demarat o serie de
activitãþi, dar statul român este
conºtient cã la momentul de faþã sunt
sute de mii de cetãþeni români care
din punct de vedere legislativ sunt
clandestini pe teritoriul altor state.
Legea europeanã prevede expulzarea
cetãþenilor comunitari prezenþi pe
teritoriul respectiv în condiþiile în care
acesta nu respectã legislaþia. Nu s-a
întâmplat acest lucru pânã acum
pentru cã probabil asta ar declanºa
un scandal imens, dar asta nu
înseamnã cã nu se poate aplica. Este

posibil ca la un moment dat statele
europene sã nu mai tolereze
nerespectarea legislaþiei atât din
partea autoritãþilor române, cât ºi din
partea cetãþenilor.
   Dacã statul român ar sta mult mai
atent la aceastã liberã circulaþie s-ar
evita foarte multe probleme, s-ar evita
munca la negru, s-ar evita traficul de
persoane, traficul prin tot felul de
intermediari ºi agenþii de plasare a
forþei de muncã, al sclaviei românilor
din Sicilia, inclusiv al  abandonului
copiilor în România. Este o mare
diferenþã între românii din strãinãtate
ºi românii în strãinãtate.
Reporter:Concret, cu ce probleme se
confruntã românii care trãiesc în Italia?
Leontin Cojocea: În strãinãtate, la ora
actualã se gãsesc trei categorii de
cetãþeni români. ªi aici vorbim de
cetãþeni români cu statut plin de români
de pretutindeni, adicã acea categorie
de cetãþeni români care au domiciliul
în strãinãtate, au reºedinþa în strãinãtate
ºi care au o situaþie stabilã în
strãinãtate. A doua categorie este cea
a cetãþenilor români care au domiciliul
în România ºi reºedinþa în strãinãtate,
pe motive de muncã, familiale º.a. ºi
care în baza legislaþiei actuale în mod
normal intrã în categoria cetãþenilor
români de pretutindeni. ªi mai avem
o a treia categorie, cea a cetãþenilor
români care au domiciliul în România,
au reºedinþa în România, rezultã a fi în
România, dar în realitate ei nu trãiesc
în România, sunt în strãinãtate. Aici,
nedeclarându-ºi prezenþa pe teritoriu,
neavând un raport de muncã declarat
ºi înregistrat, nefiind semnalatã
prezenþa lor sub nicio formã, ei practic
nu existã, dar totuºi sunt în afara
graniþelor þãrii.
  Problematicele românilor din afara
graniþelor þãrii vizeazã în foarte mare
mãsurã, ºi aº putea spune într-un
procent de circa 90 la sutã, exclusiv
aceastã categorie. Sunt probleme
care se nasc din neaplicarea
legislaþiei române de cãtre autoritãþi
ºi nerespectarea ei de cãtre cetãþeni.
Reporter:În anul 2014, aþi luat poziþie

faþã de situaþia femeilor românce care
cad victime ale traficanþilor de carne
vie din Sicilia. Era vorba atunci de un
denunþ la Parchetul din Ragusa prin
care aþi cerut autoritãþilor judiciare sã
intervinã în cercetarea ororilor care
se petreceau pe câmpurile din
Ragusa, unde româncele erau
exploatate ºi violate. Care mai este
situaþia acum?
Leontin Cojocea: Situaþia este aceeaºi
ºi aici nu aº aduce neapãrat o vinã
statului român. Este aceeaºi situaþie
pentru cã foarte mulþi cetãþeni români
sunt complici, sunt foarte mulþi
intermediari români. Dacã nu existã
o intervenþie fermã ºi autoritarã a
statului român nu se va rezolva nimic.
E adevãrat, statul român nu poate sã
vinã sã impunã legea în Italia, dar poate
solicita ºi da sprijinul statului italian
sã rezolve aceastã problemã. Sicilia
este un exemplu, acel caz a fost
mediatizat, dar nu vorbim de un caz
izolat, se întâmplã lucrul acesta pe tot
teritoriul italian, ºi nu numai în Italia.
Probabil în alte þãri, în comunitãþi mult
mai mici, fenomenul este mult mai
redus ºi nu este mediatizat.
Reporter: Autoritãþile au fãcut o
estimare a acestui fenomen, al sclaviei
moderne din Sicilia, câþi români
muncesc la negru în fermele
italienilor din acea regiune?
Leontin  Cojocea: Dacã statul român
ar fi în stare sã ne spunã câþi cetãþeni
români sunt la ora actualã în Italia,
probabil ºi noi am reuºi sã stabilim
un procentaj în ceea ce priveºte sclavia
din Sicilia. Dar sunt cifre contradictorii.
La ora actualã, statul român nu poate
spune clar câþi cetãþeni are România
ºi câþi cetãþeni are în strãinãtate. ªi
când vorbim de cetãþenii din strãinãtate
facem referire la cele trei categorii
amintite. ªi ca o parantezã, de fiecare
datã când sunt alegeri, la numãrãtoare
ies minus vreo douã milioane ºi ceva,
sunt exact cetãþenii aceia care
spuneam cã sunt pe undeva prin
strãinãtate, dar care culmea rezultã cã
sunt în România.

Leontin Cojocea, preºedintele unei asociaþii pentru românii din Italia:
„Fãrã un contract de muncã nu poþi

invoca respectarea legislaþiei“

 continuare în numãrul urmãtor

 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Marele ºi regretatul
scriitor român Marin Preda spunea
undeva, mai exact în capodopera
„Cel mai iubit dintre pãmânteni”,
cã „omul nu mai e acelaºi dupã ce
descoperã ceva”. Fãrã îndoialã,
profundã observaþie. Care face
necesare însã câteva nuanþãri.
Omul, inddiscutabil, nu devine
ALTUL „dupã ce descoperã ceva”.
În esenþa lui, el rãmâne acelaºi, nici
mai bun, nici mai rãu. Ceea ce-ºi
schimbã el nu e neapãrat atitudinea
faþã de semeni, deºi este posibil ºi
aºa ceva, ci tipul de reactivitate faþã
de tot ceea ce se întâmplã în jurul
sãu. Dar ce anume ar putea
descoperi omul atât de important
încât sã-ºi schimbe natura
reacþiilor faþã de mediul exterior?
În general, orice „descoperire”
susceptibilã a-i provoca o
schimbare semnificativã de ritm
existenþial. De pildã, sã aibã o, cum
sã-i zic, revelaþie de ordin tehnic.
Care sã-l ducã, spre exemplu, la o
inovaþie oarecare. Îºi schimbã el
statutul social? Devine el o
celebritate, chiar ºi localã? Devine.
Mai este el acelaºi cu amãrâtul
anonim de dinainte? Nu! Îºi
descoperã el un talent, chiar firav,
incipient de artist? Urmeazã,
inevitabil, acelaºi parcurs precum
cel descris mai sus. Descoperã el
cã este înºelat de nevastã (amantã,
iubitã)? Se schimbã! Cum? Mai
întâi, devine ceva mai bãnuitor ºi
mai atent, exersându-ºi, mai mult
sau mai puþin discret, spiritul de

Buba de la cutia „ucrainianã”...
observaþie. Când se edificã, ia
mãsuri, ca un bãrbat hotãrât ce se
aflã, de pildã, divorþul sau ruperea
relaþiei. Nemaivorbind de faptul cã
pe viitor va prefera sã sufle ºi-n...
îngheþatã decât în iaurt! ªi
exemplele ar putea continua...
   * Dar cine credeþi, stimaþi cititori,
cã ar putea contrazice profunda
observaþie moralã formulatã de
Marin Preda? Pãi, nimeni altul
decât celebrul personaj al lui
Caragiale din piesa „D’ale
carnavalului” – Mache Razachescu,
de-i mai zice ºi Crãcãnel. Ia auziþi
acilea: „Am plâns cum plâng ºi
acuma, cãci eu þiu mult la amor; am
plâns ºi am iertat-o... pe urmã am
prins-o iar, ºi iar am plâns ºi iar
am iertat-o; nu de multe ori, dar
cam des... aºa cam de vreo cinci,
ºase ori...”. Vasãzicã, maestrul
Crãcãnel descoperise el ceva, dar,
ce ciudat, nu devenise un alt om!
Era acelaºi, rãmãsese pe aceeaºi
lungime de undã, ba chiar dorea,
conform principiului strãvechi
„Finis coronat opus”, sã-ºi ºi punã
pirostriile cu trãdãtoarea ºi
nerecunoscãtoarea!. Unii zic cã
asta ar fi o trãsãturã definitorie a
masculului din spaþiul
ploieºteano- dâmboviþean, dar eu,
unul, sincer, mã-ndoiesc de mã
rup. De râs, evident!
   * ªi a luat sfârºit ºi ultimul episod
al alternanþei de primãvarã, vacanþã
– minivacanþã. Bine cã s-a finit circul
ãsta mondeno- sportiv- grãtaroid.
Cred cã, într-o mãsurã

semnificativã, unii dintre noi au
buba la cap. Obsesia asta de a
cãlãri trenurile ºi ºoselele, în drum
spre mare, de 1 Mai, când apa mãrii
mai are resturi de sloiuri din timpul
iernii, evidenþiazã cã nu este ceva
în regulã la cutia... ucrainianã a
multora! Apoi, sã te duci sã dormi
nopþi de-a rândul în spelunca aceea
în aer, nu-i aºa, liber de la Vama
Veche, nespãlat de sãptãmâni, beat
criþã, într-o vomitivã devãlmãºie,
aratã orice altceva decât pretenþia
de a transforma acest spaþiu într-
un fel de templu sui- generis al
aspiraþiei tinerei generaþii (n’est-ce
pas?) cãtre democraþie ºi libertate!
Vama Veche – mitul mizeriei
morale absolute!
   * Aºa cum mi-am permis sã
spun ºi cu alte prilejuri, dar ºi încã
de la consumarea evenimentului
cu pricina, alegerile prezidenþiale
din decembrie 2009 au fost
grosolan mãsluite în favoarea lui
Traian Bãsescu, cu participarea
extraordinarã ºi sprijinul nemijlocit
al serviciilor de tot felul. Inclusiv
al serviciilor de... masã. ªi de
sufragerie selectã. Acum,
beneficiarul acestor servicii,
Bãsescu Traian, care a mai cãlãrit,
de-atunci, vreme de încã cinci ani,
aceastã þarã ºi acest nefericit popor,
strigã din toþi boºogii, pe la
tembeliziunile sale de casã
împotriva lui Kovesi ºi a lui Coldea
cã, vezi Doamne, ce cãutau ei în
acea noapte în sufrageria lui Gãbiþã
Oprea, când locul lor era la servici,

ca sã zicem aºa. Ticãloºia imensã,
tipicã Matrozului, este cã se face
a uita cã respectivii trãgeau acolo
la rame în favoarea lui, dându-se
cu capul de toþi pereþii  sã facã,
nu-i aºa, ºi pe dracu-n patru ca
sã-l pãstreze pe dumnealui încã
un mandat pe...  tronul
Cotrocenilor. Dar acelaºi Bãsescu
Traian nu mai ºtie cum sã facã
spre a bãga sub preº, în regim de
urgenþã, dosarul cu voturile
mãsluite din Diaspora, care au
basculat rezultatul alegerilor în
folosul sãu. Bãi aceºtia, faceþi prea
multã gãlãgie, când locul, vostru
e-n puºcãrie! (Rimã involuntarã,
însã cât se poate adevãratã!).
   * În acelaºi caz, Kovesi refuzã
sã fie audiatã. Aºa e, dumneaei
nu dã socotealã nimãnui din
spaþiul mioritic. Nu suntem prea
siguri nici dacã se prezintã la
raport pe alte meridiane. Asta e,
dacã i-o fi cântat aria potrivitã
cucul ºi vreo douã-trei ursitoare,
la naºtere ºi la botez! Pãi, te pui
cu te-ncurci?! ªi apoi, socoteala
de acasã probabil cã e mult prea
scumpã pentru „pulime”...
   * Dacã prin campionat se mai
împiedicã, în Champion’s League,
Real Madrid merge brici. Dupã ce
i-a scos din cursã, în sferturi, pe
aroganþii ãia de la Bayern
Munchen, marþi searã, în prima
manºã a semifinalelor,
intergalacticii lui Zinedine Zidane
i-au surclasat (3 – 0) pe
concitadinii de la Atletico. Cristiano
Ronaldo a fãcut din nou legea (ºi
diferenþa!) pe teren, marcând toate
cele trei goluri ale partidei!....
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Marius Bãlu a fost un lider
politic de anvergurã al judeþului, însã
evoluþia sa, dar mai ales contextul
politic din ultimii ani par sã-i fi pus
capãt unei cariere de lider politic ce
pãrea una de perspectivã. Anul 2016
a fost cel mai nefast an din toatã
cariera sa politicã, anul în care Marius
Bãlu a pierdut totul. Fost secretar de
stat în Ministerul Apãrãrii Naþionale,
preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, senator, Marius Bãlu a
ajuns, dupã consumarea celor douã
tipuri de scrutin de anul trecut, în
situaþia de a fi un politician total
neînsemnat ºi a cãrui relansare este
imposibilã, cel puþin teoretic, în
perioada urmãtoare. Nici debutul
acestui an nu a fost mai promiþãtor
pentru Marius Bãlu. Recentele alegeri

Marius Bãlu, scos din jocul politic mehedinþean
interne din PNL Mehedinþi, la care
Marius Bãlu a pierdut bãtãlia pentru
o funcþie de prim-vicepreºedinte în
partid, au confirmat faptul cã fostul
senator nu mai este un politician de
anvergurã al judeþului. În aceste
condiþii se pune întrebarea fireascã
dacã Marius Bãlu mai conteazã ca
politician al judeþului Mehedinþi în
perspectivã. În acest moment el
este, cel puþin teoretic, scos din
jocul politic mehedinþean.

Perdant la alegerile locale
ºi parlamentare

   Marius Bãlu a fost, fãrã îndoialã,
un perdant al scrutinului local din
data de 5 iunie 2016. Desemnat
drept candidat al PNL Mehedinþi
pentru funcþia de preºedinte al CJ
Mehedinþi, lui Marius Bãlu i s-a
spulberat acest vis, întrucât liberalii
au obþinut doar 11 consilieri
judeþeni dintr-un total de 31. La
debutul campaniei electorale
Marius Bãlu era foarte încrezãtor atât
în ºansele PNL Mehedinþi de a
câºtiga alegerile, cât ºi în
posibilitatea de a reveni în funcþia
de preºedinte al CJ Mehedinþi.
Probabil Marius Bãlu a mizat pe
faptul cã beneficiazã de susþinerea
unui partid mare ºi vine din postura

de candidat al unui partid de
opoziþie. Însã PNL Mehedinþi nu i-a
putut oferi acest sprijin politic. De
fapt, PNL Mehedinþi ºi Marius Bãlu
au pierdut alegerile în judeþ nu
pentru cã nu au venit cu un mesaj
electoral convingãtor pentru
alegãtori, ci pur ºi simplu pentru cã
PSD Mehedinþi este un partid mult
mai bine organizat în teritoriu. Faptul
cã nu ºi-a recâºtigat funcþia de
preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi la alegerile locale din 5
iunie 2016 nu a constituit o mare
supãrare pentru Marius Bãlu. În
toamnã urmau sã aibã loc alegerile
parlamentare, iar Marius Bãlu avea
toate ºansele sã-ºi pãstreze
mandatul de senator. De altfel a ºi
fost propus primul pe lista pentru
Senat a PNL Mehedinþi la scrutinul
parlamentar din data de 11
decembrie 2016. Teoretic,
obþinerea acestei funcþii în condiþiile
în care se alegeau doi senatori,
putea fi realizabilã. Scorul foarte slab
obþinut de PNL Mehedinþi la
alegerile parlamentare de anul
trecut, aproape 19%, a fost
insuficient pentru ca PNL Mehedinþi
sã obþinã un post de senator ºi unul
de deputat, aºa cum estimase. În
urma votului, PNL Mehedinþi a

obþinut doar un post de deputat,
funcþie adjudecatã de preºedintele
partidului, Virgil Popescu. Celãlalt
post de senator i-a revenit lui Ionuþ
Sibinescu, candidatul ALDE
Mehedinþi, care a obþinut un procent
cu mult peste media partidului pe
þarã. A fost o surprizã total
neplãcutã pentru Marius Bãlu,
care era convins cã-ºi va pãstra
mandatul de senator ºi în
urmãtoarea legislaturã.

Fãrã funcþie politicã în
PNL Mehedinþi

   Marius Bãlu avea o ºansã realã sã-
ºi relanseze cariera politicã numai
dacã gãsea o posibilitate prin care
sã se afirme ca reprezentant al
opoziþiei în judeþ din postura unui
lider politic important în propriul
partid. La recenta conferinþã
judeþeanã de alegeri, Marius Bãlu a
pierdut la vot funcþia de prim-
vicepreºedinte al PNL Mehedinþi în
faþa lui Daniel Cîrjan, liderul
organizaþiei municipale severinene
a partidului. În PNL Mehedinþi Marius
Bãlu nu mai poate fi considerat un
lider, mai ales acum când nu mai
deþine nicio funcþie publicã aleasã
ºi nicio funcþie politicã importantã
în partid.  Mircea Popescu

Biblioteca de Energie, campania
lansatã de CEZ Vânzare, se aflã pe
lista nominalizãrilor la SABRE Gold

Awards EMEA (categoria „The
Balkans”), una dintre cele mai

valoroase competiþii internaþionale de
relaþii publice.

Sub sloganul „Transformã hârtia în
energie”, campania Biblioteca de Energie
a fost dezvoltatã împreunã cu agenþia
Rogalski Damaschin PR începând cu
decembrie 2015 ºi a avut ca sursã de
inspiraþie povestea lui Vasile Tiucsan,
un nevãzãtor de 45 de ani din Mehedinþi
care a ales sã se aboneze la factura
electronicã de la CEZ Vânzare pentru
furnizarea energiei electrice.
   Primul pas a fost lansarea platformei
„Biblioteca de energie”
(bibliotecadeenergie.ro) ºi dotarea
acesteia cu peste 140 de titluri din
literatura românã ºi universalã. CEZ a
lansat invitaþia tuturor clienþilor sãi de a
renunþa la facturile clasice în favoarea celor

Campania Biblioteca de Energie, nominalizatã pentru cea mai bunã campanie din
Balcani, la SABRE Gold Awards EMEA 2017

în varianta electronicã. Pentru fiecare
dintre primii 25.000 de noi abonaþi la E-
factura CEZ Vânzare, compania a donat
câte 1 leu în scopul facilitãrii accesului
la culturã al persoanelor cu deficienþe de
vedere din România.
   Campania integratã s-a desfãºurat atât
extern, online ºi în Centrele de Relaþii
cu Clienþii CEZ, valorificând reputaþia
pe care CEZ o are în rândul clienþilor
sãi, dar ºi intern, prin implicarea
angajaþilor companiei. Primul
audiobook, „Luminiþa, mon amour”,
carte scrisã de Cezar Paul-Bãdescu, a
fost înregistrat chiar de voluntarii CEZ,
în prezenþa autorului cãrþii ºi urcat în
platforma bibliotecadeenergie.ro.
   „Într-o societate în care rezistenþa la
schimbare este puternic prezentã, mai
ales în privinþa tehnologiei, a furnizãrii
datelor, a tranzacþiilor online, campania
inspiratã de o poveste realã ºi
emoþionantã, a reuºit sã aducã în atenþia

publicului provocãrile întâmpinate zilnic
de persoanele cu dizabilitãþi de vedere.
Astfel, a ieºit la luminã, demnitatea cu
care aceºtia se descurcã ºi se apropie de
normalitate, prin utilizarea noilor
tehnologii ºi felul în care implicarea unui
numãr mare de oameni poate da o mânã
de ajutor unei comunitãþi”, a declarat
Angelica Barbu (Brand Marketing &
Communication Manager, Grupul CEZ
in România).
   Rezultatele competiþiei SABRE vor fi
anunþate în cadrul ceremoniei de
premiere care va avea loc pe data de 23
mai, la Londra.

Departamentul Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing CEZ România

Despre CEZ Vanzare
CEZ Vanzare furnizeazã energie

pentru peste 1,4 milioane de clienþi din
România în toate judeþele þãrii ºi oferã
clienþilor sãi pachetul dual de energie
electricã ºi gaze naturale, încã din 2008.

   Portofoliul de produse, servicii ºi
soluþii pe care îl pune la dispoziþia
clienþilor este complex ºi complet pentru
a veni în întâmpinarea nevoilor acestora.
CEZ Vânzare este într-o permanentã
evoluþie, iar satisfacþia sa este cu atât
mai mare cu cât reuºeºte sã evolueze
alãturi de clienþii ºi partenerii sãi.

Despre Grupul CEZ în România
Grupul CEZ este prezent pe

piaþa româneascã încã din anul 2005,
odatã cu preluarea companiei de
distribuþie Electrica Oltenia SA care,
dupã procesul de transformare, asigurã
alimentarea cu energie electricã a ºapte
judeþe: Argeº, Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Olt, Vâlcea ºi Teleorman. Afacerile
Grupului CEZ în România sunt
reprezentate de cele 8 companii –
Distribuþie Oltenia, CEZ România, CEZ
Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW
Invest, Ovidiu Development ºi TMK
Hydroenergy Power.
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         Au trecut mai mult de doi ani
de când îl vãd arãtându-se, din
când în când, în public. Cu cât trece
timpul ºi pe mãsurã ce numãrul
apariþiilor sale creºte, ca ºi cum o
apã învolburatã s-ar liniºti, în minte
mi se limpezeºte o imagine.
Imaginea unui robot. Înalt, scrobit,

cu miºcãri sacadate ºi vizibil
mecanice, cu privirea fixã, pãºeºte
doar în direcþia pentru care a fost
programat sã meargã, fãrã sã vãdã
nimic în jur. Un automat, insuficient
cizelat. Pare coborât din filmele
anilor ºaizeci, pelicule populate cu
roboþi de primã generaþie ºi cu
extratereºtri clonaþi treziþi pe rând
din recipientele pentru criogenare.
ªi acum, dupã trecerea a sute ºi
sute de zile de la prima sa apariþie,
de fiecare datã când îl vãd sunt
inundat de senzaþia cã Cineva i-a
pus pe faþã o urmã de zâmbet

Un robot la Cotroceni
arogant ºi, ca sã-i dea aparenþa de
vietate miºcãtoare, i-a întors pânã
la capãt cheiþa. Chiar atunci când,
obligat de situaþia de moment,
robotul de la Cotroceni discutã cu
un om, este cât se poate de evident
cã nu vede fiinþa pe care o are în
faþã. Privirea sa, golitã de viaþã,

trece dincolo de interlocutor spre
o þinþã din neant, neaccesibilã
nouã, muritorilor cu suflet.
Privindu-l mai atent, dincolo de
faþa sa imobilã, bãnuieºti
rotindu-se rotiþele ce învârt
sacadat hârtia perforatã care
conþine, criptatã în sistem binar,
cohorta biþilor ce alcãtuiesc
întreaga sa memorie. El nu poate
ºi nici nu ºtie sã se uite în ochii
cuiva. Probabil din motive de
proiectare... Totodatã, pare a nu
i se fi indus, prin construcþie,
minima capacitate omeneascã
de a percepe o fiinþã ca pe o
creaturã din carne ºi oase,
însufleþitã. Nici n-ar trebui sã ne

mirãm, fiindcã dacã n-ar fi aºa ar
însemna sã cerem prea mult unui
robot adevãrat. Ca oricãrui robot,
îi lipseºte propriul discurs. Dacã nu
citeºte instrucþiunile înscrise
special pentru el, nu are nici
minima capacitate de a lega, logic,
douã fraze. Iar atunci când, surprins
de o situaþie ineditã, gura sa emite
cuvinte ce nu-s gândite anterior de
un programator, abia reuºeºte sã
lege, dupã pauze îndelungi, câteva
propoziþii simple extrase parcã din
abecedar. Rostiri de tipul „Ana are
mere”, dar ºi acestea cu accentul

plasat complet aiurea, cu ridicãri
inutile de ton, ambele nespecifice
limbii române. Poate, tot o
greºealã de fabricaþie... Cu fiecare
nouã apariþie, tot mai accentuat,
lasã impresia cã noi, toþi ceilalþi,
ne aflãm în slujba sa. Adicã, uimiþi,
vedem cu ochii noºtri cum
robotului se autotransformã într-
un stãpân (pas cu pas, aºa cum a
fost proiectat sã declare anterior în
scris). Dar nu, nu în propriul
stãpân. Fiindcã, având în
permanenþã un operator care îl
programeazã ºi îl întreþine, niciun
robot nu poate fi stãpânul sãu. El,
robotul de la Cotroceni, se
metamorfozeazã, conform softului,
în stãpânul nostru. Al tuturor! Un
despot neînsufleþit plasat,
intenþionat, în scaunul destinat
unui om cu iubire ºi cu respect faþã
de popor. Periodic, folosind banii
supuºilor sãi, el este deplasat în
celãlalt capãt al lumii, undeva pe o
coastã de ocean binecuvântatã cu
o primãvarã perpetuã, pentru
resetare. Iar atunci când sunt
necesare doar reglaje de mai micã
amploare, obiectul dispare pentru
o vreme aci, în Germania, unde
este lãsat pe mâna celor mai serioºi
meºteri ai Europei, a nemþilor. Din
când în când, câte un român
încãpãþânat, rãtãcit în preajma sa,
încearcã sã-l determine sã
acþioneze omeneºte. De fiecare
datã, o astfel de decizie s-a dovedit
neinspiratã. Personajul nostru,
scrobit, pãstrându-ºi zâmbetul
superior din colþul gurii, s-a
comportat aºa cum este. Asemenea[1] http://teopal.ro/index.php/2016/12/29/un-robot-la-cotroceni-din-ciclul-pamflete-amare/

unei maºinãrii. Complet blanc. Rece
ºi nesimþitor. E ca ºi cum românul
respectiv ar insista sã insufle unui
computer dorinþa de a se grãbi, de
a suferi, a iubi sau de a cunoaºte
compasiunea. Pe mãsurã ce mã
dumiresc asupra adevãratei sale
fiziologii, sunt din ce în ce mai
surprins. Nu pot pricepe cum,
milioane de fiinþe cuvântãtoare,
Oameni deasupra oricãrei alte
suspiciuni, au votat ca sã le fie
preºedinte o astfel de ciudãþenie.
Ea, bizareria neînsufleþitã, nu s-a
nãscut cu o zi înainte de alegeri. A
trãit ani buni printre oameni
normali, a fost vãzutã, evaluatã ºi
cântãritã din punct de vedere a
simþãmintelor omeneºti. Chiar
nimeni sã nu-ºi fi dat seama cã este
un robot? Sau, ca sã-mi fie
confirmat unul dintre marile mistere
ale accederii la putere în lumea în
care trãim, tocmai aceastã „calitate”
a fãcut ca el sã ajungã preºedinte
peste un întreg popor de fiinþe
omeneºti? Mã întrebaþi cumva dacã
îl detest, dacã îl urãsc? Motive aº
avea. Multe. Numai cã eu, o fiinþã
raþionalã fiind, nu pot urî un robot.
Ar fi ca ºi cum aº aduna în mine
sentimente de antipatie faþã de cutia
calculatorului din birou. Obiect
care, firesc, habar nu are despre
existenþa mea, despre simþirile mele
faþã de el ori despre ceea ce simt în
raport cu oricine altcineva. Aº dori,
totuºi, dacã nu exagerez cumva în
nãzuiþele mele, sã-l înlocuim cu un
om. La Cotroceni! Sursa[1]

Grafica I. M.
Redacþia Art-emis
 www.art-emis.ro
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Ce sã facem ºi noi, aici în
spaþiul carpato-danubiano-pontic?
Aºteptãm un cutremur care sã ne punã
la încercare, sã vedem câte blocuri
vor rãmâne în picioare. Sã vedem cum
vom acþiona în caz de situaþii de
urgenþã. Aºteptãm un cutremur care
sã ne trezeascã din somnul cel de
moarte, cum spune chiar imnul
naþional. Acesta ne transmite faptul
cã dormim cam mult. De fapt nici nu
suntem adormiþi, ci este un fel de
somn al morþii, adicã suntem cam
decedaþi. Ori ce speranþã de viaþã mai
are un om decedat? Asta e chiar
culmea! Sigur cã treaba este la figurat,
dar de unde pânã unde comparaþia
asta cu somnul? Suntem niºte
mortãciuni care ne lãsãm duºi de
valul Mãrii Negre ºi viaþa se scurge
fãrã rost ºi lemn cãtre nimic. Nu se
întâmplã nimic, nu iese nimic. Nu este
þara lucrului bine fãcut. Nici mãcar
preºedintele þãrii nu este în stare sã
facã un lucru bine fãcut. Vezi cazul
îmbogãþirii sale peste noapte, prin
achiziþia de vile pe ici pe colo. Vechii
proprietari încep sã îºi spunã

Aºteptãm un cutremur
cuvântul, la fel ºi instanþele de
judecatã. Pânã ºi Klaus a fãcut o
treabã româneascã, de tip
ºmecheresc ºi nu i-a ieºit cum
trebuie. Ghinion!
  Problema este cã faza cu somnul
cel de moarte se potriveºte de
minune actualului ºef de stat. Chiar
este tipul adormitului care bâjbâie
când este trezit din somn. Probabil
cã idealul în viaþã al lui Klaus este
concediul de odihnã. Oare în ce ritm
preda lecþiile la fizicã? Probabil cã a
predat foarte puþin ºi a trecut rapid
la partea administrativã, cu toate cã
se laudã cã a pus ban pe ban ºi s-a
îmbogãþit din meditaþiile la disciplina
respectivã. A lucrat ca revizor ºcolar,
apoi a intrat în administraþia publicã.
Cum a performat un astfel de
personaj este greu de explicat. Poate
ar fi interesant de vãzut cine a fost
viceprimar la Sibiu. Cred cã o femeie.
Asta ar explica performanþele lui
Klaus. Cred cã cineva ar trebui sã
facã un interviu ºi cu cea pe care s-
a bazat atâþia ani Klaus.
  România nu numai cã este

adormitã, dar pare cã se scufundã.
Avem nevoie de un cutremur moral
care sã ne trezeascã din visare. Nu
un cutremur cu bucãþi de tencuialã
amestecatã cu bucãþi de om, ci unul
în care sã ne scuturãm de jugul
prostiei sau de blestem ºi sã ne
ridicãm pentru a merge drept între
popoarele lumii. Fãrã tãiatul crengii
de sub picioare ºi fãrã furatul
cãciulii de pe propriul cap. Pânã la
urmã nu vom rezolva nimic dacã
vom continua sã ne furãm noi între
noi. E ca ºi cum ai fura din
buzunarul stâng de la pantaloni ºi
þi-ai spune cã eºti pe profit. Frumos
ar fi sã îi pui în buzunarul drept,
dar în România nici asta nu se
întâmplã. Tot ce se furã este dus
acasã. Se vede foarte bine în
politicã. Toþi au dus acasã, iar alþii,
mai prevãzãtori, au dus prin conturi
pe afarã. Adicã sã strângã omul cât
poate de mult în viaþã pentru a avea
urmaºii timp de multe generaþii. Nu
este o atitudine de condamnat, atâta
timp cât este o treabã legalã ºi bine
fãcutã. Vezi cazul îmbogãþirii lui
Klaus. Cât timp ne vom dori cu toþii
calea uºoarã ºi îmbogãþirea cu
orice preþ vom continua sã ne dãm
unii altora la gioale.
   Unii spun cã este prea târziu
pentru un cutremur ºi cã nu va avea
niciun fel de efect. Va adânci
problema sau efectele vor dispãrea

peste câteva zile. Vom continua
tânguirea ºi bocitul unii pe
cadavrele celorlalþi.
   Noi continuãm sã trãim ca în Evul
Mediu, ca în Moromeþii. Nu s-a
schimbat aproape nimic în mentalul
colectiv de la intrarea în UE ºi în
NATO. Nu ai cum sã schimbi o
mentalitate de periferie. Trãim la
periferia mizerã a Europei ºi nimic
nu va putea schimba asta. Poate
dacã vom întoarce Europa invers.
Adicã sã ne mutãm noi în locul
Franþei ºi invers. Asta chiar ar fi un
lucru bine fãcut. În rest nu vãd ce
cutremur va avea efect pentru
naþiunea asta.

Ceea ce este mai trist este cã
naþiunea românã a început sã se
trezeascã de-adevãratele peste
graniþele þãrii. Este pentru prima datã
când sporul natural este mai mare
peste hotare decât în þarã. Ferice de
cei scãpaþi de somnul cel de moarte,
prin plecarea din spaþiul carpato-
danubiano-pontic. Nu au întors ei
harta, ci au plecat pe hartã, dupã
Brâncuºi. Ce s-ar fi ales de Brâncuºi,
dacã ar fi rãmas prin Bucureºti,
Craiova, Târgu Jiu sau prin Hobiþa?
Cine rezistã în cartierul sãrac al
Europei? Aºa va rãmâne pe veci.
Orice periferie rãmâne periferie.
Dincolo de periferie e abisul.
Orice e posibil sau imposibil.

 ªtefan Bãeºiu
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Eibenthal. Satul cehilor din munþii de pe Clisura Dunãrii
unde Dumnezeu îºi face concediu (3)

 Mihnea Pãtru Pârvu
 continuare în numãrul urmãtor

Teodor Abagiu

Tulburãtoarea ºi strania poveste
a pemilor,  pr imii  ºi  ul t imii
coloniºti cehi din România

   Au venit aici acum 190 de ani. Au
muncit pe brânci, au luptat alãturi de
austrieci, de nemþi ºi de români,
împotriva turcilor ºi ruºilor. Vorbesc
o limbã cehã curatã, dar arhaicã,
precum limba românã de la “paºopt”.
Au fost câþiva ºi au rãmas puþini.

   Colecþionarul de pietre

Domnu’ Ioji, cum îi zic apropiaþii,
are 71 de ani ºi a fost miner pânã a
ieºit la pensie, dupã 31 de ani de

Cum treci de Orºova ºi o iei pe Clisura Dunãrii, odatã ce ai ajuns la Cazanele Mari, dupã Dubova, mai ai câþiva kilometri pânã se face un drum
pe mâna dreaptã. Indicatorul rutier îþi spune cã mai ai ºapte kilometri pânã la Eibenthal, unul din cele ºase sate ale cehilor colonizaþi de

Imperiul Austro-Ungar, în anii ’20 ai secolului XIX. Calea îngustã te poartã printre munþi cu pãduri aproape virgine, iar ceaþa, prezentã mai tot
timpul dimineaþa ºi seara, mai ales primãvara ºi toamna, te teleporteazã, cumva, în vremea defunctului Imperiu. Aici ºi-au fãcut sãlaº pemii,

niºte cehi plecaþi din Bohemia natalã. Au venit în valuri succesive între 1824 ºi 1828. Mai toþi cu pluta, pe Dunãre. Au fost momiþi de austrieci
cã aici vor gãsi un Eldorado. Au dat de o pãdure prin care nu mai cãlcase picior de om de pe timpul lui Decebal. Conºtiincioºi, ºi-au fãcut case
ºi au început un negoþ cu lemne. Apoi, odatã cu revoluþia industrialã, au devenit mineri. Au luptat în rãzboaie alãturi de austro-ungari ºi nemþi,

dar ºi alãturi de românii care i-au adoptat. Au murit pe front, sau în pribegie, prizonieri în Rusia sau deportaþi în Bãrãgan. Cei ce au
supravieþuit s-au întors în vatra lor din creierul Munþilor Almãjului, pe malurile Tisoviþei. Nimic, însã, nu le-a schimbat identitatea naþionalã ºi,
mai presus de toate, nu le-a alterat tradiþiile ºi limba. Astãzi, satul Eibenthal – în germanã – sau Tisove Udolt – în cehã, Valea Aninului – pe

româneºte, este pe moarte. Au mai rãmas doar bãtrânii.

scormonit prin mãruntaiele
pãmântului. Darurile þãrânii i-au
rãmas, însã, întipãrite în geneticã.
Face el ce face ºi adunã, de te miri
unde, tot felul de pietricele ºi
bolovani, care mai de care mai
interesanþi. Are în ogradã un veritabil
muzeu geologic. “E un fel de
hobby...”, zâmbeºte hâtru, bãtrânul
ceh. O boscorodeºte pe Maruºca,
nevastã-sa, cã nu a ºters masa de
praful lãsat de pietrele sale. Evident,
în limba adusã pe malul Tisoviþei de
strãmoºii sãi din Bohemia. Dupã ce
s-a lãsat de minerit, Iosif Coþman a

rãmas cu o meteahnã. Adunã tot felul
de pietre, pietricele ºi bolovani. “Cre’
cã e un fel de hobby”, râde moºul
cu o gurã ºtirbã, care seamãnã cu o
intrare în subteran: “Uite, astea sunt
cristale mici, aici niºte cuarþ, cristale
de magneziu, oxid de fier, de cupru
ºi nichel”. Pe lângã astea, nea Ioji a
mai gãsit pe munþii din jurul
Eibenthal-ului, ºi bucãþi de ceramicã
neoliticã, cioburi, vârfuri de sãgeþi
bazaltice ºi alte unelte preistorice.

       Momeala imperialã

   “Io, din câte am citit, ºtiu cã pemii
au venit, în 1824, la Sfânta Elena –
lângã Moldova Nouã ºi Gârnic. Apoi,
au mai fost valuri succesive în 1825
ºi 1826”, turuie bãtrânul miner. Zice
cã, în 1820, s-a dat un decret în tot
Imperiul Austro-Ungar cum cã se
cautã oameni pentru colonizarea
teritoriului din nordul Clisurii
Dunãrii. “Intenþia era mai mult
strategicã. Pe maluri erau doar
câteva mici sate de pescari. Turcii
nãvãleau des spre centrul Europei,
iar trecerea nu se fãcea decât peste
Dunãre, cã drumuri nu prea erau”, e
sigur pe el Iosif Coþman. E limpede
cã e doxã de istorie localã. ªi aºa a
fost, cum a spus el. Emisarii
împãratului au mers din sat în sat
prin Bohemia. “Oamenii au fost
mobilizaþi cum cã o sã fie tãietori de
lemne. Fiecãrui cap de familie i s-
au promis câte 28 de <<itre>> de
pãmânt. Ar veni cam 16-17 hectare,
fãrã impozit timp de 30 de ani!
Pãmânt pe care ºi-l aleg singuri,
unde defriºeazã!”, explicã nea Ioji
cum au fost momiþi pemii sã vinã
în acest þinut rãmas aproape
sãlbatic ºi în zilele noastre.

La rãzboi în uniformã imperialã

  Odatã ajunºi în Munþii Almãjului,
cehii au dat de pãduri virgine de
fag, ulm, frasin ºi tei al cãror
diametru sãrea, uneori, de un
metru ºi jumãtate. Jumãtate de
secol au tot tãiat la copaci, pânã
când rãzboiul a cuprins sud-estul
Europei. Era anul 1877. “Cehii de
aici au luptat, atunci, în oastea
austro-ungarã împotriva turcilor”,
ofteazã bãtrânul. Li se fãgãduise ºi
cã tinerii lor nu vor fi înrolaþi, dar
cine sã mai þinã cont de o
promisiune veche de jumãtate de
secol. A venit, apoi, Primul Rãzboi
Mondial care iar le-a tulburat
liniºtea patriarhalã: “Ai noºtri au
luptat pe frontul de apus, la
graniþele Italiei, pe sub Munþii Alpi
ºi pe frontul de rãsãrit, la ruºi. Unii
nu s-au mai întors, dar au fost
câþiva care au venit acasã dupã
zece ani în uniforma imperialã”.

Tiberiu Vasilcan, fost
profesor ºi director, timp de

14 ani, la Eibenthal
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DSVSA Mehedinþi a realizat
în luna aprilie 2017 acþiuni de
supraveghere ºi control în unitãþile
supuse autorizãrii/înregistrãrii
sanitare veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor în baza legislaþiei sanitare
veterinare în vigoare precum ºi
controale tematice menite sã previnã
apariþia unor episoade de toxiinfecþie
alimentarã cauzate de consumul unor
alimente neconforme  în perioada
Sãrbãtorilor Pascale, precum ºi cu
ocazia evenimentelor organizate
pentru sãrbãtorirea Zilelor
Severinului.
   Acþiunile de supraveghere ºi
control desfãºurate de inspectorii
Direcþiei Sanitar-Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi în
perioada 01.04.2017 – 02.05.2017,
s-au materializat prin verificãri la
159 obiective: 2 unitãþi procesare
carne, 1 centru ambalare ouã, 10
mãcelarii, 11 carmangerii, 15
depozite alimentare, 59 magazine
alimentare, 27 unitãþi de alimentaþie
publicã, 8 super/hipermarket –uri,
10 laboratoare cofetãrie/patiserie, 8
unitãþi fabricare pâine ºi specialitãþi
de panificaþie, 3 unitãþi de morãrit,
1 unitate fabricare vin, 2 sifonerii, 1
unitate fabricare produse
zaharoase ºi 1 unitate fabricare
patiserie durabilã.
   Controalele au vizat aspecte
privind igiena spaþiilor de producþie,
prelucrare ºi depozitare a produselor
alimentare, manipularea, controlul
dãunãtorilor, documentele prevãzute
de legislaþie ºi a informaþiilor privind
sistemul HACCP, condiþiile de
funcþionare a unitãþilor. În cadrul
controalelor au fost efectuate ºi
prelevãri de probe conform
procedurilor urmãrindu-se
respectarea criteriilor microbiologice
aplicabile produselor alimentare, a
cerinþelor de calitate precum ºi
încadrarea în valorile maxime
admise a contaminanþilor, aditivilor
ºi altor substanþe interzise, teste
pentru verificarea eficienþei

Acþiuni de supraveghere ºi control
în unitãþile supuse autorizãrii/
înregistrãrii sanitare veterinare ºi
pentru siguranþa alimentelor

acþiunilor de igienizare.
  În urma controalelor s-au constatat
neconformitãþi cu privire la:
- depozitarea necorespunzãtoare a
produselor alimentare;
- nerespectarea normelor privind
întreþinerea spaþiilor de producþie,
comercializare ºi depozitare;
- comercializarea produselor
alimentare fãrã respectarea
condiþiilor de igienã, sau în spaþii
neînregistrate sanitar veterinar;
- nerespectarea în totalitate a
programului de autocontrol;
- etichetare incompletã;
-neefectuare acþiuni DDD;
- analize stare de sãnãtate la
personalul lucrãtor neactualizate.
  Ca urmare a neregulilor constatate,
au fost aplicate 5 sancþiuni
contravenþionale în valoare totalã de
4.400 lei, 35 avertismente ºi au fost
acordate 36 termene de remediere
pentru deficienþe minore.
   A fost confiscatã ºi retrasã de la
comercializare cantitatea de 116 kg
peºte  în valoare de 811 lei fiind
dirijatã cãtre unitãþi de neutralizare
a subproduselor de origine animalã
ºi a produselor derivate care nu
sunt destinate consumului uman ºi
distruse prin incinerare.
Director Executiv, Dr. Jianu Sorin

Organizeazã înscrieri pentru anul ºcolar
2017/2018 dupã cum urmeazã:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST: 112
LOCURI FÃRÃ TAXÃ ªCOLARÃ

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE: 84
LOCURI FÃRÃ TAXÃ ªCOLARÃ

        Pentru informaþii suplimentare vã puteþi
adresa zilnic în intervalul  8 00- 20 00.
             Telefon contact: 0252/314338;
0761/616147; 0747/557462; 0745/625311.

ªCOALA POSTLICEALÃ
SANITARÃ DE STAT

DROBETA TURNU SEVERIN

La acest eveniment sunt
aºteptaþi toþi elevii din clasele
terminale ºi nu numai, care se
pregãtesc pentru admiterea la
facultate. Cu acest prilej, participanþii
vor avea ocazia sã se informeze în
legãturã cu oferta educaþionalã a
Centrului pentru anul universitar
2017-2018.
   Pentru a veni în sprijinul elevilor ºi
pentru a-i ajuta sã-ºi formeze o
imagine de ansamblu cu privire la
ceea ce presupune viaþa de student
la Universitatea din Craiova, Centrul
Universitar Drobeta Turnu Severin,
facultãþile din cadrul Centrului
organizeazã prezentãri ale
programelor de studii universitare de
licenþã ºi master, cursuri deschise sau
vizite ghidate în sãlile de curs, în
bibliotecã, sãlile de sport ºi în
laboratoarele facultãþilor, discuþii

CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN

ORGANIZEZÃ

„ZILELE  PORÞILOR  DESCHISE”
În perioada 05-12 mai 2017, între orele 0900-1500, cele cinci facultãþi

ale Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin, parte componentã a
Universitãþii din Craiova, organizeazã „Zilele Porþilor Deschise”, în

clãdirea din str. Cãlugãreni, nr. 1, Drobeta Turnu Severin.

cu cadrele didactice ºi studenþii
facultãþilor.
   De asemenea, în cadrul evenimentului
vizitatorii vor putea avea discuþii libere
cu consilierii  Centrului de Consiliere
ºi Orientare în Carierã al Universitãþii
din Craiova (C.C.O.C), care vor încerca
sã vinã în sprijinul elevilor cu
informaþii suplimentare, menite sã îi
ajute sã-ºi aleagã programul de studii
care li se potriveºte.
   Centrul Universitar din Drobeta-
Turnu Severin are peste 1700 de
studenþi ºi 76 cadre didactice, iar
facultãþile din cadrul lui sunt:
Facultatea de Economie ºi
Administrarea Afacerilor, Facultatea
de Mecanicã, Facultatea de Litere,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
ºi Facultatea de Drept, care îºi
desfãºoarã activitatea didacticã în trei
corpuri de clãdire, cu dotãri moderne.

* 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.

Prorector-Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta
Turnu Severin,Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU

Contact:
- Prof. univ. dr. Codruþa Stãniºoarã, Prodecan Facultatea de Litere;
-Raluca Balica, Consilier C.C.O.C, Drobeta Turnu Severin, tel.: 0751.174.177

ANUNÞURI
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se
întrezãresc în segmentul relaþiilor amoroase,
al copiilor, dar ºi în plan profesional. Datoritã
cheltuielilor cotidiene sau unor cadouri pe
care doreºti sã le faci celor dragi sunt posibile
neînþelegeri în relaþia cu persoana iubitã ºi
copii. Ar fi bine sã le ceri pãrerea vizavi de ce
îºi doresc sau vizavi de ce anume au nevoie,
astfel încât sã nu cheltuieºti fãrã rost.
Prudenþã la ziua de 4 Mai, întrucât vei fi
solicitat mult la serviciu, în detrimentul
activitãþilor dragi sufletului tãu ºi a relaþiilor
cu cei dragi. A doua parte a sãptãmânii aduce
multã forfotã în plan profesional. Rezervã
momente ºi pentru odihnã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primul rând sãnãtatea începe sã se
amelioreze din aceastã sãptãmânã. Totuºi
este bine sã fii prudent în continuare ºi sã
urmezi sfaturile unor specialiºti. Sigur pe
fundal vor rãmâne vulnerabilitãþile
cunoscute, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã
le vei depãºi cu bine. Foarte animat este
sectorul familial, astfel cã întâlnirile ºi
dialogurile cu membrii familiei vor fi
frecvente. Treburi casnice de anvergurã,
reparaþii, planuri de îmbunãtãþire a locuinþei,
lãmuriri patrimoniale, vânzãri sau
achiziþionãri de bunuri casnice. A doua parte
a sãptãmânii îþi aduce în atenþie persoana
iubitã ºi copiii. Sunt ºanse bune de dialog
constructiv între tine ºi cei dragi, doar sã ai
rãbdare ºi încredere sã-i asculþi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

O sãptãmânã care îþi aduce în preajmã
persoanele din anturajul apropiat. Pe de altã
parte ar fi bine sã fii prudent în privinþa
cheltuielilor, deoarece este posibil sã te
aventurezi în cheltuieli prea mari. Vor apãrea
ºi informaþii legate de salarizare sau condiþii
de muncã. Cãlãtorii frecvente pe distanþe
scurte. Dialogurile cu prietenii ºi rudele
apropiate se îmbunãtãþesc ºi vei reuºi sã
ajungi la un numitor comun cu aceste
persoane. Existã animozitãþi de multã vreme,
care acum încep sã se dizolve de la sine.
Susþinãtorii din segmentul socio-profesional
îºi vor relua ajutorul faþã de tine, astfel cã te
vei bucura de aprecieri ºi chiar de oferte noi
de a te implica în diverse proiecte. Ai grijã în
continuare de sãnãtatea întregului organism.

Horoscop

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã pânã la acest
moment, au fost depuse în cadrul Campaniei de
primire a cererilor unice de platã în anul 2017,
un numãr de 601.172 cereri pentru o suprafaþã
de 3.462.500,35  hectare.

Reamintim cã în conformitate cu art. 1 lit. a)
din Ordinul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR) nr. 18/03.02.2017 privind
stabil irea modalitãþ ii  de coordonare a
implementãrii schemelor de plãþi directe ºi a
Ajutoarelor Naþionale Tranzitorii care se aplicã în
agriculturã, la nivelul MADR ºi al APIA, cererile
unice de platã aferente Campaniei 2017 se
depun la sediile APIA judeþene/locale, în
intervalul 1 martie – 15 mai 2017.

Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este
finanþat din Fondul European de Garantare
Agricolã (FEGA), din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
   In vederea optimizarii timpilor de primire a
cererilor pentru Campania 2017 având în vedere
termenul limitã de 15.05.2017, APIA Mehedinþi se
va mobiliza ºi va desfãºura activitate cu program
normal de lucru în zilele 29 aprilie, 6,7 respectiv
13,14 mai 2017.
   Pânã la aceastã datã la nivelul APIA Mehedinþi a
fost primit un numãr de 16.298 cereri, pentru
suprafaþa de 64.363,08 hectare.

 Biroul de presã
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O perioadã minunatã în aceastã sãptãmânã!
Practic începi o etapã nouã, pe alte fundamente,
cu alte planuri, cu un alt elan de a te implica în
relaþii ºi situaþii noi. Este bine sã-þi stabileºti foarte
clar un plan de acþiune, sã selectezi prioritãþile ºi
oamenii cãrora le vei acorda atenþie ºi eforturi. De
asemenea fii foarte discret, întrucât existã duºmãnii
ascunse din partea cui te aºtepþi mai puþin.
Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã ar fi bine sã te
îngrijeºti conºtient ºi pe îndelete. Relaþiile
profesionale se îmbunãtãþesc, mai ales cele cu ºefii
ºi autoritãþile. Colegii însã te susþin puþin sau deloc,
deci ar fi bine sã te bazezi doar pe tine.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În aceastã sãptãmânã te vei ocupa de tine în mod
special, de mofturile ºi nevoile tale personale, de
tot ce þine de confortul tãu ºi de liniºtea ta
sufleteascã. Fiind ceva mai interiorizat ca de obicei,
multora le va fi greu sã-þi intre în voie sau sã
înþeleagã ce se întâmplã cu tine. Ar fi bine sã gãseºti
un echilibru ºi în limita posibilitãþilor sã te ocupi
ºi de relaþiile cu ceilalþi. Însã sunt zile foarte bune
pentru a-þi trasa planuri de viaþã cu totul noi. A
doua parte a sãptãmânii evidenþiazã cheltuieli, dar
ºi obþinerea unor venituri din munca proprie.
Rezumã-te la cheltuieli strict necesare. Dialoguri
cu persoane aflate în strãinãtate ºi chiar posibile
cãlãtorii îndepãrtate în viitorul apropiat. Prudenþã,
discreþie, autocontrol ºi bunãvoinþã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Oscilezi în aceastã sãptãmânã între dorinþa de
a te interioriza cât de mult posibil ºi a fi în centrul
atenþiei celorlalþi. Cu puþin efort le poþi îmbina cu
succes pe amândouã. Ai nevoie de odihnã,
meditaþii interioare, relaxare ºi detaºare de
cotidian. Sãnãtatea îþi poate juca ceva feste.
Vulnerabile sunt sistemul circulator, inima ºi
gleznele. De evitat consultaþiile, analizele ºi
intervenþiile chirurgicale, pentru cã sunt ºanse de
erori dificil de remediat. Îþi sunt favorizate
dialogurile tãinuite cu persoane de încredere. Þine
numai pentru tine cele aflate în aceastã perioadã.
Unii vor încerca sã te provoace pentru a le povesti
ºi lor ceea ce ºtii tu. Nu se recomandã!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile parteneriale se vor îmbunãtãþi din
aceastã sãptãmânã, pentru cã minþile ºi limbile
tuturor se vor dezlega. Cele aflate de la partenerul
de viaþã ºi de la cei de afaceri te vor pune serios
pe gânduri. Ascultã cu atenþie ce þi se spune ºi
apoi mediteazã în liniºte ºi în tainã. Revelaþiile
pot fi foarte surprinzãtoare. Este momentul sã
renunþi la relaþiile pãguboase. Foarte animate sunt
ºi relaþiile cu ºefii ºi prietenii. Unii te vor sfãtui
de bine, alþii vor încerca sã-þi zãdãrniceascã
planurile. Fii prudent, tolerant ºi evitã escaladarea
conflictelor. A doua parte a sãptãmânii este
favorabilã odihnei ºi îngrijirilor medicale. Posibile
afecþiuni digestive ºi ale picioarelor.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Vei fi foarte solicitat în plan socio-profesional
în aceastã perioadã. Dialoguri importante cu ºefi,
cu oficialitãþi, activitãþi profesionale de anvergurã,
un carusel de evenimente aparent dificil de urmãrit
ºi înþeles. Este bine sã te implici serios în tot ce
þine de locul de muncã. Unii îþi vor aprecia eforturile
ºi chiar îþi vor propune, la momentul potrivit, o
funcþie importantã sau un proiect deosebit. Energia
zilei de 4 Mai te poate destabiliza emoþional prin
controversele care se vor isca parcã din senin.
Fereºte-te de conflicte ºi ai rãbdare pânã a doua zi.
Finalul sãptãmânii îþi aduce în preajmã prieteni,
admiratori, dar ºi pe cei dragi. Dialoguri fructuoase,
schimb de amabilitãþi ºi mult umor.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Pe de o parte vei fi solicitat în plan amoros, de
cãtre persoana iubitã sau copii. Însã pe de altã parte,
îndatoririle profesionale te aºteaptã sã le rezolvi în
regim urgent. Bine este sã-þi alegi prioritãþile ºi sã
eviþi luarea deciziilor în grabã sau sã acþionezi la
primul impuls. Este vremea sã asculþi cu luare
aminte cele spuse de cei dragi. Poate cã îþi va
displãcea cele auzite, dar se vor lãmuri animozitãþile
din ultima vreme. Lasã-i pe ceilalþi sã trãiascã aºa
cum vor! Dialogurile cu persoanele aflate în
strãinãtate, demersurile necesare unei cãlãtorii sau
unor studii reprezintã alte subiecte remarcabile.
Prudenþã ºi rãbdare!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Vei fi nevoit sã te ocupi de segmentul
financiar. Este vorba despre achitarea facturilor,
datoriilor ºi despre relaþionarea cu instituþiile
financiare. Este posibil sã-þi pui tot felul de
întrebãri legate de evenimentele din preajma ta
ºi de oamenii alãturi de care eºti implicat în
multe ºi mãrunte. Dacã ai sã te opreºti din
iureºul cotidian ºi ai sã meditezi într-un loc
liniºtit, ferit de ochii ºi urechile lumii vei afla
informaþii surprinzãtoare, dar lãmuritoare despre
tot ce te frãmântã. Graniþa dintre real ºi ireal,
dintre aparenþe ºi esenþe este foarte fragilã în
aceste zile, astfel cã îþi va fi clar totul despre
tine. Ziua de 5 Mai te destabilizeazã emoþional,
prin evenimentele sau dialogurile care pot avea
loc în preajma ta. Rãbdare ºi încredere cã totul
se desfãºoarã în favoarea ta.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 O sãptãmânã cu evenimente deosebite în plan
partenerial ºi financiar. Primele zile favorizeazã
dialogurile cu partenerul de viaþã, cu partenerii
de afaceri sau cu persoanele alãturi de care eºti
implicat în proiecte profesionale. Þi se poate
reproºa faptul cã eºti prea ocupat cu planul
familial, cu problemele domestice ºi ai neglijat
cumva fie relaþia de cuplu, fie îndatoririle pe care
le ai în cadrul unor acþiuni comune cu alþii.
Reorienteazã-þi eforturile spre segmentul
partenerial. Dispui de suficiente resurse pentru
a te ocupa ºi de casã, familie ºi de partenerul
de viaþã, de cei de afaceri sau de colaboratori.
Se evidenþiazã cheltuieli pe facturi, taxe, sau
cheltuieli profesionale. Pe de altã parte este
posibil sã obþii câºtiguri de la ºi prin alþii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

 Sãptãmâna debuteazã cu multã animaþie la
locul de muncã. Apar sarcini de lucru ce trebuie
rezolvate foarte bine ºi urgent. Concentrându-
te pe ceea ce ai de fãcut, selectând prioritãþile te
vei descurca foarte bine. Cineva de încredere te
poate ajuta sã-þi duci treburile la bun sfârºit.
Poate ar fi bine sã te gândeºti la un nou loc de
muncã, la noi studii necesare avansãrii în
câmpul muncii sau pur ºi simplu sã începi sã te
raportezi cu totul altfel la muncã ºi implicaþiile
ei. Relaþia cu partenerul de viaþã îþi dã ceva de
furcã mai ales pe 4 Mai. Se evidenþiazã
nemulþumirile parteneriale, dar apar ºi soluþiile
acestora. Rezolvãri ºi lãmuriri financiare,
obþinerea de venituri salariale, modificãri ale
condiþiilor de muncã.
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 Urmare din pag. 2
Întâlnirea reprezentanþilor...

domnul Victor Dudãu  de la Asociaþia “Edunet”
din Craiova judeþul Dolj ºi doamna prof.
Carmen – Mihaela Iorga  directoarea Liceului
Teoretic “ªerban Cioculescu” din Drobeta
Turnu Severin judeþul Mehedinþi.
     Mulþumim conducerii Fundaþiei

“Christiana” din Craiova pentru sprijinul
acordat în vederea organizãrii întâlnirii.
   Urmãtoarea consfãtuire regionalã va avea
loc la Cluj în finalul lunii mai.

DIRECTOR ªCOALÃ POSTLICEALÃ
SANITARÃ “GHEORGHE ÞIÞEICA”
PROF. MIRELA – MARIANA BIBAN
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Leul a avut în aprilie un parcurs agitat,
influenþat de politicile fiscale ºi salariale ale PSD
dar ºi de cererea ridicatã de titluri de stat româneºti
sau de alegerile prezidenþiale din Franþa. Începutul
lui mai a fost negativ pentru leu, care s-a depreciat
faþã de principalele valute.
   Cursul euro a fluctuat în aprilie între 4,5133 ºi
4,5501 lei, pentru ca luna sã fie încheiatã la 4,5333
lei, mai jos cu circa 1,8 bani faþã de sfârºitul lui martie.
   În prima ºedinþã din mai, media euro a
crescut la 4,5468 lei, însã cotaþiile din piaþã
au urcat de la 4,538 la 4,551 lei.
   Pieþele internaþionale sunt încã tensionate de
posibilitatea ieºirii Franþei din Uniunea Europeanã
(Frexit). Marine Le Pen, liderul Frontului Naþional,
a declarat de la începutul campaniei cã este adepta
unui referendum privind Frexit. Mai nou, liberalul
Emmanuel Macron, preferatul investitorilor, a
evocat, la rândul sãu, o astfel de posibilitate.
   În astfel de situaþii, speculatorii încearcã sã scape cât
mai repede de monedele economiilor emergente, pe care
le considerã mai riscante, preferând activele „refugiu”
precum aurul, dolarul, yenul sau francul elveþian.
   Pe plan intern pericolele pentru leu pot veni
din partea politicii fiscale ºi salariale a PSD-ALDE,
care are drept rezultat creºterea datoriei publice,
implicit a deficitului bugetar cu riscul depãºirii
pragului de 3%, acceptat prin tratatele UE.
   Aceastã perspectivã a determinat agenþia de rating
Moody’s sã schimbe perspectiva ratingului România
de la Baa3 pozitiv la Baa3 stabil, ceea ce în opinia
analiºtilor reprezintã un semnal de alarmã.
   Dolarul american a încheiat aprilie cu o medie de 4,1453
lei, minim care nu a mai fost atins din noiembrie trecut,
mai jos cu peste 11,6 bani faþã de sfârºitul lui martie.
Prima ºedinþã din mai a adus cursul la 4,1641 lei.
   Moneda elveþianã, consideratã drept un ”refugiu”
pentru vremurile tulburi, a coborât la 1,065 franci/
euro, dar a încheiat luna la aproape 1,09. Aceasta s-
a reflectat ºi piaþa localã, unde aprilie s-a încheiat la
4,1837 lei, mai jos cu aproape 7,3 bani faþã de finalul
lui martie, pentru a începe mai la 4,1896 lei.
   Dupã primul tur al alegerilor din Franþa, euro
s-a apreciat cu 2% în raport cu dolarul, urcând
pânã aproape de 1,10, nivel care se înregistra
în noiembrie, imediat dupã anunþul victoriei lui
Donald Trump la prezidenþialele americane.
   La finalul perioadei euro se stabilizase în jurul pragului
de 1,09 dolari, fluctuând între 1,0888 ºi 1,0926. El a
fost sprijinit de anunþul privind faptul cã Grecia ºi creditorii
sãi internaþionali au ajuns la un acord privind mãsurile
de austeritate ºi restructurare economicã care vor fi
aplicate. În urma înþelegerii Grecia va primi o tranºã din
programul de finanþare în valoare de 7 miliarde de euro.
Analiza cuprinde perioada 25 aprilie – 2 mai.

Euro urcã la început
de lunã la 4,55 lei

Douã competiþii de naþionale la care
au participat judoka Strehãieni, ambele sub
egida MEN, în vacanþã, au scos în evidenþã
buna pregãtire a acestora.
   Astfel la Concursul Naþional de Judo pentru
Palatele Copiilor, desfãºurat la Drãgãºani, judoka
Strehãieni au obþinut opt medalii prin: Ceaucã Maria
Liliana,  Rãducan Ana-Maria, Riciu Marian Lucian,
Cojocaru Daniel, au adus medalii de aur; Nicola
ªtefan ºi Witt Fiona - medalii de argint; Grecu Petre
Adrian ºi Borugã Iulian - medalii de bronz.
   O comportare bunã au avut ºi ceilalþi judoka
mai puþin experimentaþi în concursuri de acest
nivel, dar care au arãtat cã au dorinþa de a-i
ajunge din urmã pe medaliaþi. Este vorba despre

TRIBUNALUL MEHEDINÞI
CABINET PREªEDINTE
B-DUL CAROL I  NR. 14
Drobeta Turnu Severin
Judeþul Mehedinþi

COMUNICAT

     Vã aducem la cunoºtinþã cã la data de 05
mai 2017, ora 12.00, la sediul Tribunalului
Mehedinþi, din Drobeta Turnu Severin,
Bulevardul Carol I nr. 14, judeþul Mehedinþi,
va avea loc tragerea la sorþi în vederea
desemnãrii preºedintelui biroului electoral
judeþean ºi a locþiitorului acestuia, în
conformitate  cu H.G. nr. 252/2017 pentri
aprobarea caledarului acþiunilor din cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor locale parþiale
din data de 11 iunie 2017 ºi a dispoziþiilor
prevãzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 115/
2015 pentru alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraþiei publice
locale nr. 215/2001, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 393/
2004, privind Statutul aleºilor locali.

PREªEDINTELE TRIBUNALULUI MEHEDINÞI,
Judecãtor NOREL POPESCU

 Radu Georgescu

O vacanþã plinã de medalii pentru
Judoka de la Palatul Copiilor - Filiala Strehaia

judoka: Najap Darius, Najap Flavius, Turcu
Mihai ºi Volosciuc Andrei, care au arãtat cã pot
sã urce în viitor pe podium.
   Tot în vacanþã, la Deva, a avut loc finala pe þarã a
Campionatului Naþional ªcolar U18, unde Anne-
Marie Brebinaru a devenit Campioana Naþionalã
în cadrul categoriei de 44 kg, fiind a patra medalie
consecutivã adusã în decurs de douã luni. De
altfel, judoka a fost selecþionatã pentru a participa,
la sfârºitul sãptãmânii, la Cupa EUROPEANÃ de
Cadeþi ce se va desfãºura la Ploieºti.

În perioada 28-29.04.2017 în frumoasa
aºezare PEJA din Kosovo s-a desfãºurat Turneul
Internaþional “JUDO for PEACE’’ la care au luat
parte 150 sportivi din KOS, MAK, MNE, AUT,
SLO, CRO, ROU.
   Sportivii CSM Drobeta ºi-au verificat
pregãtirea ºi au avut adversari bine pregãtiþi.
Au urcat pe podium:
Loc I - VLADU ANA MARIA -40 kg U15
Loc II - TÃTAR KRISZTINA -48 kg Sen.

- NECULA LORENA -78 kg sen.
Loc III - NAE ALEXANDRA -57 kg U15

- DEMETRIO GABRIEL -55 kg U18

Urmeazã Cupa Europeanã de cadeþi de
la Ploieºti unde CSM Drobeta ar trebui sã
part ic ipe cu maximum de e fec t iv  º i
sportivii sã aibe o comportare bunã pentru
a urca în Ranking.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt al
CSM Drobeta Turnu Severin

 I.G.M.

Turneul Internaþional
“JUDO for PEACE’’
desfãºurat la Peja
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De 4 etape a avut nevoie
Viitorul ªimian, pentru a-ºi adjudeca

prima victorie în play-off-ul Ligii a IV-
a Mehedinþi. Dupã ce a încheiat
sezonul regulat cu un avans de 10
puncte, care au fost ulterior

Viitorul revine în fruntea
Ligii a IV-a

Au câºtigat cu voinþã la Vrata

În Liga a V-a Mehedinþi,
Real Vânju Mare ºi-a pãstrat
fotoliul de lider, dupã ce s-a
impus cu 4-1 la Vrata, prin
golurile lui Adelin Gãinã (‘15),
Adi Stoia (‘26), Eugen Lãþea
(‘62) ºi Ovidiu Cãpãþânã (‘85),
respectiv Andrei Dragomir
(‘65). Pe locul secund, la
distanþã de un singur punct,
a rãmas Dunãrea Hinova,
care a câºtigat la “masa
verde” partida cu AS
Obârºia de Câmp, deoarece
“lanterna roºie” nu s-a
prezentat la joc! Etapa
viitoare, Dunãrea Hinova va
juca la Salcia, iar Real Vânju
Mare va întâlni Voinþa
Opriºor, pe propriul teren.

Dupã ce s-a impus la
turneele internaþionale de la Russe
ºi Izmir, luptãtoarea Roxana Capezan
priveºte cu încredere Campionatul
European de cadeþi, care va avea loc
în varã, la Sarajevo. În Bulgaria,
respectiv Turcia, sportiva legitimatã
la CSS Drobeta Turnu Severin ºi-a
dominat adversarele, cu care se poate
reîntâlni, în Bosnia&Herþegovina, în
perioada 25-30 iulie.
   “Mã pregãtesc intens pentru
Europenele din iulie, unde îmi
doresc o medalie. Vin dupã douã

Capezan, pregãtitã de Europene

înjumãtãþite, echipa din
ªimian nu s-a regãsit în

urmãtoarele 3 jocuri, în
care a obþinut doar o
remizã, ºi s-a vãzut
depãºitã, la golaveraj, de
Strehaia.
   Viitorul s-a trezit din
agonie în runda a IV-a
din play-off, când a dispus
cu 1-0, pe propriul teren,
chiar de CS Strehaia ºi a
revenit în primul loc.
   Derby-ul de pe Stadionul Ion
Floricicã a fost fluierat de
craioveanul Sebastian Colþescu,
iar singurul gol al partidei i-a
aparþinut lui Rãzvan Istodor, în
minutul 53. Victoria a reaprins

speranþele echipei din ªimian, care
pare acum favoritã la câºtigarea
campionatului judeþean, mai ales cã
a fost avantajatã ºi de rezultatul de la

Liga a IV-a - Play-off - Etapa a IV-a
Viitorul ªimian - CS Strehaia 1-0
Dierna Orºova - ACS Drobeta 2-1
Clasament

1. ªimian   4   1 1   2 3-6   22
2. Orºova   4   3 0   1 7-3   19
3. Strehaia   4   2 0   2 5-5   19
4. ACS Drobeta 4   1 1   2 5-6   17

Play-out - Etapa a IV-a
Recolta Dãnceu - Dunãrea Pristol  5-0
AS Corcova -  Viitorul Cujmir        3-0

Clasament
1. Dãnceu 4   4 0   0   16-3   18
2. Cujmir 4   1 0   3   6-11   12
3. Pristol 4   1 0   3   2-12   10
4. Corcova 4   2 0   2   12-10   8

Orºova, unde AS Dierna a dispus cu
2-1 de ACS Drobeta. Conduºi cu 1-
0,  în urma golului izbutit de Adelin
Fãiniºi (’32), orºovenii au întors
rezultatul pânã la pauzã, prin Mitel
Ionescu (’37) ºi Tiberiu Pãtãºanu
(‘42). În partea secundã nu s-a mai
marcat ºi Dierna a devenit echipa cu

cele mai multe puncte acumulate în
play-off, unde a înregistrat trei
victorii ºi un eºec. Etapa viitoare,
Dierna Orºova se va deplasa la
Strehaia, iar liderul Viitorul ªimian
va juca, duminicã, de la ora 11, pe
Stadionul Termo, cu ACS Drobeta.

 M. O.

turnee foarte puternice, pe care le-
am câºtigat. Atât în Bulgaria, cât ºi
în Turcia, am avut de disputat câte 4
meciuri, cu adversare pe mãsurã. Au
fost douã turnee utile de verificare,
care îmi dau încredere cã-mi pot
îndeplini obiectivul. Mai am însã
mult de muncã, pentru a putea
prinde podiumul la Campionatul
European”, a explicat Capezan.
Eleva pregãtitã de Marin Dobrescu
ºi Nicoleta Bogasieru va lupta,
peste 10 zile, ºi la Turneul
Internaþional de la Bucureºti.

Liga a V-a - Etapa a XVIII-a
Voinþa Vrata - Real Vânju Mare    1-4
Dunãrea Hinova - AS Obârºia de Câmp 3-0
ªtiinþa Broºteni - Inter Crãguieºti    0-3
Voinþa Opriºor - Inter Salcia    3-1
AS Gh.Hinova - Unirea Gârla Mare    2-3
AS Corlãþel - Viitorul Floreºti    3-2

Clasament

1. Vânju Mare    18  15   2   160-18 47
2. D. Hinova    18  15   1   264-17 46
3. Crãguieºti    18  13   1   460-21 40
4. Vrata    18   9    3   656-45 30
5. Gârla Mare    18   9    2   755-37 29
6. Salcia    18   9    1   943-44 28
7. Floreºti    18   8    0 1046-51 24
8. Opriºor    18   7    0 1139-59 21
9. Corlãþel    18   5    0 1337-49 15
10. Broºteni    18   4    1 1430-73 13
11. Gh. Hinova    18   4    0 1429-71 12
12. Obârºia de Câmp 19  2 3  3 24-64 9
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Mã nepoate, unde sunt bani de aruncat,
se gãseºte cineva sã-i strângã. Pã aºa e de
când lumea, numai cã uneori se aruncã prea
uºor. ªi mai sunt ºi din pozonarele noastre,
pe deasupra. Pã stai sã vezi. Vine nerodu de
Sucã pi la mine, mai alaltãieri, ºi ne apucãm
noi de plivit rãsadurile. ªi cum dupe muncã
trebe ºi ceva de-ale gurii, ne bãgãm la umbrã,
tãiem niºte mezel, douã roºii, cumpãrate di la
la prãvãlia lu’ Fleaºcã, ºi ne uitãm pe ce sã le
punem. Cum ne gândeam noi cum sã facem,
ºi-aduce nepotu-miu aminte, scoate un fel de
ziar din buzunar ºi-l întinde pe jos. E, cum stam
noi ºi mâncam, mi-aruncai privirea pe fiþuicã
ºi ce sã vezi. Ditai pomelnicu de anunþuri, din
fonduri europene, pline de greºeli ºi expirate,
pe deasupra, dupã datinã. Da poate unii au
auzit de Mânã Minovici, ca fiind cel mai mare
medic legist român, cã aºa-l botezã ziaru’
ºtergar, da ce mai conteazã?!
   Pã ce mai conteazã, cã tot din fonduri europene
sã promoveazã Parcul Natural Porþile de Fier, în
orice condiþii dacã tot nu vede nimeni! Da poate
ne lãmureºte managerul de proiect, nea
Cojocinescu, cum e cu... “s-au organizat 10
conferine de informare cu reprezentanii locali...”.
O fi dupã un nou dicþionar? Unde mai pui cã ºi
primãriile Strehaia, Orºova ºi nu numai, se dau
la ziar de luni de zile, deºi anunþurile sunt de
multã vreme expirate.
   Pã nu se gãseºte nimeni sã verifice ce ºi cum
sã dau banii europeni, cu ce folos?!
   Cã ete, nea Aladin o dete cu reabilitarea
secþiei de psihiatrie di la Gura Vãii, de fapt dete
cu ea în ziar de-o gãsirã amintirile. Vorba
cântecului: amintirile mã chinuiesc / amintirile
mã rãscolesc. Pã altfel nu sã explicã poza din
articol, cu echipa de consilieri de acu... neºte
mandate. Di pe vremea CDR-ului. Cã frumos
mai zâmbea liberalu nea Mazilu, nimic de zis,
mai ales cã ºi nea Barbul ieºise bine în pozã,
numai bine de pus în ramã. Acuma, poate nea  nea Mãrin

Sucã ºi primãriile aruncãtoare de bani, pozele cu amintiri
di la CJ Mehedinþi ºi extrema urgentã di la PMP

Aladin, teleportatu’, o avea nevoie de votu’
consilierilor CDR, cã altfel nu sã explicã
imaginea. Unde mai pui cã la ce revoltã sã
pregãteºte pin PSD Mehedinþi, dupe ce unii
dintre primarii de baza ai partidului cicã sã cam
sãturarã de ifose ºi nasuri pe sus, nu sã ºtie
cum sã terminã treaba, pânã la sfârºit.

Sã aºteaptã ºi pãrerile ãlor di la Curtea de
Conturi... S-a ajuns la faza care pe care ºi nu
sã ºtie pe care-l mai apucã Înãlþarea în foncþie.
   Mã fraþilor, la ultima comisie de dialog social
fu iarãºi show, cu nea Ciorãscu în prim plan,
care o gãsi de partener de scandal pe tanti di la
fonduri europene di la judeþ. Bã sã luã ºi de nea
Aladin, cã nu mai are timp sã sã coboare din
birou, sã bage lumea în samã. Sau mãcar sã-i
explice lu nea Rafael cum sã vor încãlzi glumeþii
cu pompe de cãldurã, cum sã va face un un

Heliport, ca sã fie folosit ca teren de golf ºi cum
o sã ajungã Mehedinþu la tomberonu’ istoriei,
ºi multe alea alea... ciorisme.
   Da nici pi la PMP Mehedinþi nu e mai bine,
cã nea Voinea e prea Mic, sã pare, pentru
probleme aºa mari, nu sã descurcã. ªi aºa
ajunsã filiala pe mâna unora de nu prea ºtiu
de unde s-o apuce. Poate îl cheamã pe nea
Viºan, zis ºi Gelu extremã urgenþã, sã rezolve
toate problemele, cã ºi aºa le-a lãsat încurcate,
ºi s-a cuibãrit pin studiourile tv-urilor centrale.
Rãu, rãu, tare rãu!
   Acuma, pânã una-alta, sã vedem ce sã mai
întâmplã cu dosarele cu anagajãrile la Spitalu
de urgenþã ºi alea cu apa di la Topleþ, cam ce
rezoluþii primesc ºi unde sã duc.
   Da pânã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


