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Conform calendarului examenului de bacalaureat naþional 2017, miercuri, 5 iulie, s-au afiºat primele rezultate,
iar eventualele contestaþii s-au depus între orele 16.00 - 20.00. Acestea vor fi soluþionate în intervalul 6-9
iulie, urmând ca afiºarea rezultatelor finale sã aibã loc în data de 10 iulie 2017.

   Gabriela ºi Cristian Airinei
au pornit aceastã campanie în
noiembrie anul trecut ºi, spre
suprinderea lor, li s-au alãturat
în scurt timp companii
importante ºi alþi oameni de
bine care sunt impresionaþi de
drama pe care o trãiesc
familiile acestor copiii
diagnosticaþi cu diabet.

De asemenea, prin
acþiunea lor, ei vor sã
demonstreze cã diabetul de tip
1 poate fi învins prin miºcare.

Românii care au plecat în turul þãrii pe bicicletã
pentru copiii cu diabet au ajuns în Mehedinþi

Doi români fac turul României pe biciclete cu scopul de a
strânge fonduri pentru copiii cu diabet. În România sunt

diagnosticaþi 3000 de copii cu aceastã boalã cumplitã.  Continuare în pag. 4

Promovabilitate de 59,22 la sutã la
Bacalaureat în Mehedinþi

continuare în pagina2
În data de 05 iulie a.c., la sediul Biroului Regional

de Cooperare Transfrontalierã Timiºoara, a avut loc
semnarea contractului de finanþare pentru proiectul derulat
în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalierã
România - Republica Serbia „Întãrirea capacitãþii
autoritãþilor române ºi sârbe de a reacþiona în caz de
inundaþii ºi cutremure”.
   Proiectul va fi implementat de cãtre Ministerul de Interne
al Republicii Serbia – Sectorul pentru managementul
situaþiilor de urgenþã, în calitate de lider de proiect, în
parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
„Drobeta” al judeþului Mehedinþi, în calitate de partener.
Proiectul va fi implementat pe o perioadã de doi ani, având
prevãzut un buget total de 2.020.605,30 euro, din care
suma de 982.947,00 euro

ISU MEHEDINTI, partener
într-un nou proiect european
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În ultimele zile am observat
multe, chiar foarte multe opinii ºi
pãreri (sã le numesc astfel)
maliþioase la adresa noului premier,
mai cu seamã pe facebook,
teritoriul cel mai uzitat astãzi pentru
miºtouri de tot felul. Cã nu ºtiu ce

Vara lui Tudose
trecut are Tudose, cã nu ºtiu ce
expresie facialã obositã, cã PSD nu
e în stare sã oferteze ceva mai de
soi, cã e un fel de Vodcãroiu etc.
   Acum, la drept vorbind, nu poþi
judeca un om dupã faþa lui, nu în
mod definitiv ºi ireconcibiabil. Nu e
deloc corect sã procedezi astfel. ªi
nici sãnãtos. Nu cred cã ne-ar interesa
pe vreunul dintre noi sã avem un
premier neapãrat frumuºel, sexos,
trendi, ci unul eficient, serios,
responsabil, care ºtie ce trebuie fãcut,
pentru cã, ºtim bine acest lucru ºi-l
simþim pe pielea noastrã, sunt multe
de fãcut.
   Dincolo de toate acestea miºcãrile
lui Liviu Dragnea pe marea scenã

politicã a þãrii au lãsat lucrurile
suspendate, cel puþin pentru
moment. Grindeanu e deja istorie,
hodoronc-tronc. Pe acest principiu,
te poþi aºtepta la orice. Nu ºtim ºi
nu putem prevedea cât va rezista
guvernul Tudose dar e clar cine face
jocurile: Dragnea.
   Sociologul Marius Pieleanu are
dreptate când spune: „Nominalizarea
lui Mihai Tudose este, în mod
evident, o voinþã a preºedintelui
Liviu Dragnea, acceptatã majoritar
de cãtre membrii CEx-ului. ªansa
lui Mihai Tudose, pentru a elimina
suspiciunile faþã de domnia sa
referitoare la CV, este de a forma o
formulã guvernamentalã
performantã ºi, dacã va reuºi sã-ºi
îndeplineascã mãcar o parte din
obiectivele programului de
guvernare, sigur Guvernul sãu va fi
etichetat ca unul de bunã guvernare.
Dacã nu va reuºi sã-ºi atingã mãcar
o parte din obiective, atunci se vor

reactiva suspiciunile faþã de domnia
sa, pe de o parte, pe de altã parte,
PSD s-ar putea sã piardã electorat”.
Dragnea face jocurile. Cex-ul PSD
se executã. La fel parlamentarii PSD.
Acum nu ne rãmâne decât sã vedem
care va fi prestaþia lui Tudose ºi a
noului guvern din care, din ce
vedem la televizor ca fiind
nominalizãri, vor face parte mulþi din
cei care au demisionat din vechiul
guvern Grindeanu.
   Pe tot acest fond spectacular oferit
de PSD, liberalii, care abia ce ºi-au
rezolvat problemele interne, abia dacã
au schiþat ceva la capitolul opoziþie.
Timp ar mai avea, totuºi. Pânã în
2020 mai e destul. Aºa cã momentan
PSD nu are mari probleme decât cele
care ºi le creazã singur. În concluzie,
aºteptãm, mai sceptici, mai rezervaþi
ca niciodatã, miºcãrile noului premier.
Suntem deja foarte curioºi cum va
reacþiona dumnealui la provocãrile
lãsate în urmã de vechiul premier.
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Promovabilitate de...
Rezultatele parþiale la BAC 2017 au fost
publicate miercuri, 5 iulie 2016, la ora
12:00. Rezultatele sunt disponibile la
avizierele centrelor de examinare dar
ºi online, pe site-ul edu.ro.
   Rata de promovare înregistratã de
absolvenþii care au susþinut probele
în prima sesiune a examenului
naþional de Bacalaureat 2017, în
judeþul Mehedinþi este de 59,22%
(cu 2,45 mai mare decât rata de
promovare în 2016).
   Într-un clasament pe licee, Colegiul
Naþional Gheorghe Þiþeica continuã
sã rãmânã ºi anul acesta pe primul
loc cu un procent de 97,77 la sutã,
urmat de CN Traian - 89,39 la sutã,
CN Pedagogic ªtefan Odobleja –
84,68 la sutã, Liceul de Arte I. ªt.
Paulian – 77,42 la sutã.
   Niciun elev nu a obþinut media 10,
dar sunt 189 de elevi cu medii între 9,00
ºi 9,99, ceea ce înseamnã un procent
de 11,4 la sutã, iar în procent de 19,17
la sutã sunt medii între 8,00 ºi 8,99.
   Numãrul total de candidaþi care s-
au înscris pentru susþinerea
examenului de Bacalaureat în judeþul
Mehedinþi, în sesiunea iunie-iulie
2017 este de 1.807, dintre aceºtia

1.534 fiind din promoþia curentã.
   Lucrãrile scrise de la examenul de
Bacalaureat ale elevilor mehedinþeni au
fost corectate într-un alt judeþ iar
profesorii evaluatori din cele douã centre
de evaluare din Mehedinþi au evaluat, la
rândul lor, lucrãri venite din alt judeþ.
   Anul trecut, procentul final la
Bacalaureat în Mehedinþi a fost de 56,77
la sutã, dupã corectarea lucrãrilor unde
elevii au fãcut contestaþie, cu peste 2
procente mai mare decât rezultatul
iniþial, de 54,48 la sutã.

revine Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi. Din bugetul partenerului
român, 835.504,95 euro reprezintã
finanþare din fonduri europene,
127.783,11 euro (13% din bugetul
total al proiectului) reprezintã
cofinanþarea din partea românã,
19.658,94 euro (2% din bugetul total
al proiectului) reprezintã contribuþia
proprie a partenerului român.
Proiectul are ca obiective specifice:
- Îmbunãtãþirea capacitãþii autoritãþilor
din zona transfrontalierã de a gestiona
situaþiile de urgenþã generate de
inundaþii ºi cutremure;
- Îmbunãtãþirea cooperãrii
transfrontaliere între cele douã
pãrþi, în scopul reducerii efectelor
inundaþiilor ºi cutremurelor;
- Creºterea rezilienþei populaþiei
locale prin însuºirea acþiunilor ºi
regulilor de urmat în caz de
inundaþii ºi cutremure.

Scopul proiectului este de a reduce
deteriorarea mediului ºi a bunurilor
cauzate de inundaþii ºi cutremure în
ambele þãri ºi va contribui la
conservarea mediului în zona
transfrontalierã ºi stabilirea cooperãrii
durabile între instituþii, organizaþii ºi
populaþia din Serbia ºi România.

Proiectul va acorda o atenþie
deosebitã creºterii gradului de
conºtientizare a populaþiei cu privire

ISU MEHEDINTI, partener...
la prevenire ºi la modalitãþile de a
reacþiona în situaþii de crizã
provocate de inundaþii ºi cutremure.

Campania de sensibilizare are ca
scop schimbul de informaþii
referitoare la dezastre, precum ºi
opþiunile de prevenire disponibile
pentru toþi, în special pentru cetãþenii
din zonele cu risc ridicat ºi pentru
categoriile de populaþie deosebit de
vulnerabile la risc - copiii, persoanele
în vârstã ºi persoanele cu handicap.
Pe parcursul proiectului, vor fi
dezvoltate documente de specialitate,
cum ar fi un program comun pentru
educaþie, planul de reacþie comun ºi
reguli de lucru specifice pentru
echipele de intervenþie, comune, în
caz de inundaþii ºi cutremure.

În cadrul proiectului vor fi  achizi-
þionate urmãtoarele echipamente:
- un camion pentru intervenþii în
accidente colective ºi calamitãþi;
- un camion de sprijin logistic (pentru
organizarea unei tabere pentru victime
ºi o bazã de operaþiuni);
- un camion pentru transportul de materiale
de intervenþie la locul de intervenþie;
- douã microbuze pentru 16 persoane.
- bãrci de salvare;
- echipamente de protecþie individualã
pentru intervenþia în caz de inundaþii
(costume termice, veste de salvare,
cãºti, etc.)
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

URMARE DIN PAGINA 1
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Specialiºtii veniþi din partea
Ministerului Agriculturii au avut,
zilele trecute, la sediul Direcþiei
pentru Agriculturã Mehedinþi, o
întâlnire cu fermierii ºi primarii din
judeþul Mehedinþi.  Deºi
Mehedinþiul se poate mândri cu o
mulþime de produse tradiþionale,
realizate dupã reþete vechi, de
sute de ani, ºi  extrem de
gustoase, în momentul de faþã nu
are niciun produs atestat ca
aliment tradiþional.
   „Întâlnirea de astãzi face parte
dintr-o amplã campanie la nivel
naþional pe care Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale o
desfãºoarã pentru promovarea
sistemelor de calitate româneºti ºi
europene a produselor tradiþionale
sau produselor cu potenþial de a fi
atestate tradiþional sau certificate la
nivel european. Nu doar
Mehedinþiul, toatã zona de sud-vest
este un pic în urmã, deficitarã la
capitolul atestare scripticã. Produse
cu potenþial sunt multe în zonã ºi
pot sã vã spun cã  este o prioritate
a Ministerului Agriculturii
promovarea produselor româneºti
tradiþionale”, a declarat Ionuþ
George Diaconeasa, consilierul
ministrului Petre Daea.
   La întâlnirea de la Direcþia pentru
Agriculturã Mehedinþi a fost prezent
ºi Marius Screciu, primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, oraº unde producãtorii
agricoli din judeþul Mehedinþi vin
sã-ºi valorifice produsele agricole.
   „Noi suntem principalii beneficiari
ai acestor produse, marea majoritate

 Alexia M.

Dulceaþa de
smochine de Sviniþa
ºi þuica de cireºe din
Ponoarele ar putea fi
recunoscute ca
produse tradiþionale

a producãtorilor
din judeþul
Mehedinþi vin ºi îºi vând produsele
în piaþa centralã. Susþin astfel de
întâlniri pentru cã e obligatoriu, din
punctul meu de vedere, sã avem cât
mai multe produse naturale în
pieþele din Drobeta Turnu Severin ºi
pentru noi ca ºi consumatori, dar ºi
pentru cei care produc în ideea de
a-ºi valorifica produsele ºi rodul
muncii lor sã fie prezent în oraºul
nostru”, a spus edilul ºef.
   Singura primãrie din judeþ care a
fãcut deja paºi importanþi sã-ºi
obþinã certif icãrile necesare
accederii în liga superioarã a
produselor alimentare este Sviniþa,
celebrã pentru dulceaþa de
smochine. În localitatea din Clisura
Dunãrii fiecare localnic are în curtea
sa cel puþin un smochin, dar în
ultimii ani aici s-au înfiinþat
aproape 15 livezi cu peste 500
de puieþi de smochin.
   “În comuna Sviniþa se cultivã

smochin de peste 500 de ani ºi în
acest sens am fãcut niºte demersuri
în ultimii ani, am fãcut ºi un festival
al smochinului, oamenii au înþeles

importanþa cultivãrii smochinului ºi
obþinerii de profit din dulceaþã de
smochin, gem de smochin, þuicã de
smochin. Noi Primãria, în urmã cu
doi ani, am înregistrat la OSIM
eticheta <<Dulceaþã de smochin de
Sviniþa>>, urmeazã acum sã
omologãm produsul tradiþional
dulceaþã de smochin”, a spus
primarul comunei Sviniþa, Nicolaie
Curici (foto), prezent la întâlnire.
   Ponoarele este o altã localitate
din Mehedinþi celebrã pentru Podul
lui Dumnezeu sau rezervaþia de
l i l iac, dar ºi  pentru cã aici
tradiþiile se respectã cu sfinþenie.
Sunt câteva produse care ar
trece cu brio testul la capitolul
alimente tradiþionale.
   „În comuna Ponoarele, la ora
actualã, la suprafaþa cultivatã de
aproximativ 400 de hectare se
foloseºte numai îngrãºãmânt
organic. Ca ºi specific zonei avem
un produs care se gãseºte în prea

puþine locuri în aceastã þarã. Este
vorba despre þuica de cireaºã din
satul Bârâiacu ºi în mod deosebit
þuica de cireaºã amarã, care mulþi o
folosesc ca ºi medicament. Ar mai
fi ca ºi produs tradiþional în zonã o
reþetã gogoºar copt”, a spus Vasile
Gheorghiosu, viceprimarul comunei
mehedinþene Ponoarele.
  Conform Ministerului Agriculturii,
un produs primeºte certificatul de
atestare ca produs tradiþional dacã
este fabricat pe teritoriul naþional ºi
pentru care se utilizeazã materii
prime locale, o reþetã tradiþionalã, un
mod de producþie sau de prelucrare
ºi un procedeu tehnologic
tradiþional ºi care se distinge de
alte produse similare aparþinând
aceleiaºi categorii. Atestarea se
face conform unui caiet de sarcini,
acesta fiind elementul principal din
cadrul documentaþiei necesare
pentru aceastã procedurã.

Ministerul Agriculturii a trimis la Drobeta Turnu
Severin o delegaþie de specialiºti care sã-i încurajeze

pe producãtorii agricoli din judeþul Mehedinþi în a
atesta alimentele tradiþionale.
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Vineri, 30 iunie 2017 la Varºovia,
douã Confederaþii Patronale,

Employers of Poland  ºi Uniunea
Naþionalã a Patronatului Român,

emblematice pentru mediile de
afaceri din cele douã þãri, au semnat
un Acord de Parteneriat. Rod al unei

intense activitãþi pe plan internaþional
al Uniunii Naþionale a Patronatului

Român (UNPR), acest Acord de
Parteneriat deschide perspective

largi de colaborare între oamenii de
afaceri din România ºi Polonia.

Desfãºuratã în faþa unei largi
audienþe formate din oameni de
afaceri polonezi ºi cei 19 oameni de
afaceri din România, care au însoþit
pe reprezentanþii conducerii UNPR,
festivitatea de semnare a Acordului
de Parteneriat a constituit momentul
de vârf al activitãþilor pe care
delegaþia românã le-a avut timp de
trei zile la Varºovia.
   Invitat de onoare la aceastã festivitate,
ambasadorul României în Polonia,
Excelenþa Sa Ovidiu Dranga, a subliniat
cât de important este acest pas fãcut
împreunã de cele douã confederaþii
patronale ºi ºi-a arãtat întreaga
disponibilitate de a avea un rol activ în
punerea în practicã a punctelor
importante ale acestui Acord.
   Cei doi preºedinþi, Ioan Lucian -
din partea Uniunii Naþionale a
Patronatului Român ºi Andrzej
Malinowski - preºedintele polonez,
au semnat cele trei exemplare ale
Acordului, unul în limba românã,
unul în limba polonezã ºi unul în
limba englezã, Acord ce cuprinde,

Varºovia ºi Bucureºtiul mediului de
afaceri ºi-au dat mâna

printre altele, promovarea relaþiilor de
afaceri industriale, de comerþ ºi
servicii între ambele pãrþi, cooperarea
cu scopul de a îmbunãtãþi condiþiile
de afaceri, cooperarea în cadrul
organizaþiilor internaþionale relevante,
la nivel mondial.
   Mediul de afaceri din Polonia este
deosebit de interesat de România.
Sunt deja multe companii poloneze
care au investit în România ºi încã
mai sunt firme poloneze care doresc
sã investeascã în þara noastrã.
   “Ne dorim ca Uniunea Naþionalã a
Patronatului Român sã fie un partener
care sã ne dea informaþii, sã sprijine
companiile poloneze sã-ºi facã cât
mai repede acomodarea în România
ºi sã-ºi gãseascã cât mai repede
parteneri în þara dumneavoastrã”, a
subliniat în alocuþiunea sa,
preºedintele Employers of Poland,
Andrzej Malinowski. “Suntem, de
asemenea, interesaþi sã împãrtãºim
din experienþele noastre
deosebite, despre modul în
care s-au accesat fonduri
europene de cãtre firmele
private din Polonia”, a mai
adãugat preºedintele
confederaþiei poloneze.
  “Este o onoare pentru noi,
domnule preºedinte, sã
semnãm acest Acord de
Parteneriat cu cea mai
importantã confederaþie
patronalã din Polonia ºi una
dintre cele mai influente din
Europa. Doresc sã ne unim
eforturile pentru ca firmele
româneºti sã vinã ºi sã

investeascã în Polonia, aºa cum o fac
companiile poloneze în România.
Dorim sã împãrtãºim multe din
experienþele pe care le aveþi, în ceea ce
priveºte accesarea de fonduri europene,
în ceea ce priveºte colaborarea cu alte
confederaþii patronale din regiunea
centralã ºi de est ºi, deasemenea, dorim
sã colaborãm în realizarea unei
apropieri între confederaþiile patronale
ale þãrilor din fostul bloc comunist”, a
fost mesajul pe care preºedintele Ioan
Lucian l-a transmis omologului sãu
polonez, în alocuþiunea pe care, la
rândul sãu, a susþinut-o.
   Constituirea unui grup de lucru
polonez - român care sã realizeze
o foaie de parcurs care sã cuprindã
identificarea problemelor stringente
cu care companiile poloneze ºi
române se confruntã, deplasarea la
Bucureºti a unei echipe de experþi
polonezi în accesarea de fonduri
europene, care sã punã la punct un
plan comun cu partenerii români,
legat de acest domeniu, sunt primii
paºi pe care cele douã confederaþii
patronale din România ºi Polonia
le vor face împreunã.
   Dineul oficial oferit de gazde
delegaþiei române ºi întâlnirile B2B,
organizate la sediul confederaþiei
patronale poloneze, au fost alte douã
momente importante ale întâlnirii
polono-române de la Varºovia.

Comisia de Comunicare
Uniunea Naþionalã a
Patronatului Român
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Românii care...

“Dupã ce în 2011 ºi 2013 am fost la
Centrul Medical de Evaluare,
Terapie, Educaþie medicalã specificã
ºi Recuperare pentru copii ºi tineri
“CRISTIAN SERBAN” Buziaº ºi
ºtiind ce înseamnã sã-þi scadã sau
creascã glicemia, sã conºtientizezi
simptomele ca ºi adult, am realizat
cum este pentru un pãrinte care are
un copil cu diabet ºi nu poate sã
explice ceea ce simte”, spune
Gabriela, ºi ea insulinodependent cu
Diabet tip 1 din anul 2002.
   Pentru a vedea evoluþia
glicemiilor sunt necesare 10
mãsurãtori prin înþepare în deget în
cazul acestor copii.
   De aceea, fondurile strânse în
urma acestei campanii, care se
numeºte “Da, si eu pot!” vor fi donate
asociaþiei “Sprijin pentru Diabet”
pentru a achizitiona sisteme de
monitorizare a glicemiei, sisteme
necesare copiilor cu diabet tip 1.
Acestea permit monitorizarea ºi
alarmarea în cazul în care valorile
glicemiei ies din parametrii.
   Cei doi soþi au ajuns zilele trecute
ºi în Mehedinþi, unde au fost
însoþiþi pe o parte a traseului de
bicicliºtii de la Cyclomaniacs, o
asociaþie din Drobeta Turnu Severin
care s-a implicat de-a lungul anilor
în multe astfel de campanii.
   Cine doreºte sã facã o donaþie
pentru a ajuta copii cu aceastã
afecþiune existã un cont deschis:
Cont LEI Banc Post:
RO86BPOS70608474041RON01.
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Guvernul a suspendat,
pânã la 1 ianuarie 2019, aplicarea

taxãrii la groapã a deºeurilor cu
80 de lei/tonã. Decizia a fost luatã

în ºedinþa de vineri, 30 iunie
2017, fãrã consultare publicã.

Taxa de 80 de lei/tona de gunoi,
prin care se urmãreºte reducerea

cantitãþii deºeurilor depozitate,
încurajarea colectãrii selective a
deºeurilor ºi reciclarea, capitole

la care România se aflã pe ultimul
loc din Uniunea Europeanã, a

intrat în vigoare de la 1 ianuarie
2017, dupã o amânare de 3 ani.

Guvernul Mihai Tudose a
suspendat aceastã taxã. Datoritã

acestei decizii surprinzãtoare,
România ar putea intra în

infringement urmând sã plãteascã
penalitãþi pânã la 200.000 de

euro pe zi din anul 2021.
   Decizie ºocantã a noului Guvern!
Celebra taxã de 80 de lei pe tona de
gunoi depozitat la groapa ecologicã,
cea care a inflamat populaþia, pe de
o parte, precum ºi operatorii de
salubritate, pe de altã parte, a fost
suspendatã pânã la 1 ianuarie 2019.
Taxa intrase în vigoare de la 1

Taxa pe gunoi,
suspendatã pânã în 2019

ianuarie 2017, ca urmare a faptului
cã România nu a respectat
prevederile europene privind
colectarea selectivã ºi depozitarea
deºeurilor ºi din aceastã cauzã
riscãm o amendã usturãtoare pe o
procedurã inevitabilã de infrigement.
Mai exact, din anul 2021, atunci
când expirã termenul asumat în faþa
UE, pentru reducerea cantitãþii de
deºeuri depozitate cu 50%, România
ar putea plãti penalitãþi de pânã la
200.000 de euro pe zi.
  Coaliþia pentru Economie Circularã
din România (CECR) este primul
organism care a reacþionat prompt
la aceastã decizie. „Suntem singura
þarã din Uniunea Europeanã care
încurajeazã depozitarea deºeurilor la
groapã. Este o evidenþã de
necontestat ca introducerea acestei
mãsuri penalizatoare ºi creºterea
gradualã a valorii acesteia a dus, în
toate statele membre ale UE, fãrã
excepþie, la creºterea gradului de
reutilizare ºi reciclare a deºeurilor
municipale, crearea de resurse
pentru economie precum ºi noi
locuri de muncã. Practic, în acest
moment, prin încurajarea

depozitãrii, infringementul pentru
nerealizarea reducerii cantitãþii de
deºeuri depozitate cu 50% pânã în
2020 nu mai poate fi evitat, din 2021
România urmând sã plãteascã pânã
la 200.000 de euro/zi”, se aratã într-
un comunicat al CECR.
   În judeþul Mehedinþi, efectele
acestei taxe nu au apucat sã
influenþeze preþurile impuse
populaþiei. Mirel Damian, directorul
general al BRANTNER SERVICII
ECOLOGICE SA SEVERIN, a declarat
cã atunci când au fost majorate
tarifele, Consiliul Local nu a luat în
calcul ºi aceastã taxã. „Potrivit acestei
legi, acolo unde taxa de 80 de lei pe
tona de gunoi depozitat a fost inclusã
în preþ, consiliile locale trebuie sã
aprobe o nouã HCL prin care taxa sã
fie eliminatã. La Severin nu este cazul
de aºa ceva, deoarece nu s-a introdus
taxa în tarif”, a declarat Mirel Damian.
   ªi la Orºova, situaþia este
asemãnãtoare. „Consiliul Local nu

a aplicat acestã taxã, atunci când a
recalculat tarifele. De fapt, tarifele nu
au fost recalculate. Pentru noi nu
este nicio problemã deoarece chiar
dacã am fi luat aceastã taxã, ea ar fi
fost plãtitã mai departe la
BRANTNER”, a declarat Constantin
Popescu, patronul operatorului de
salubritate FLORICOLA SA.
   Pânã în anul 2020, România
trebuie sã îndeplineascã mai multe
obiective în materie de mediu: sã
recicleze cel puþin jumãtate din
masa totalã de deºeuri (adicã
hârtie, metal, plastic ºi sticlã), sã
valorifice 60% din deºeurile de
ambalaje din totalul de ambalaje
introduse pe piaþa naþionalã ºi nu
în ultimul rând, sã atingã anual o
cantitate colectatã de patru
kilograme de deºeuri electrice pe
cap de locuitor ºi sã colecteze
separat bio-deºeurile, în vederea
compostãrii ºi fermentãrii acestora.

Galeria Castelului Artelor
din Drobeta Turnu Severin

gãzduieºte o expoziþie de picturã
ºi graficã, dedicatã fluviului

Dunãrea. În felul acesta Uniunea
Artiºtilor Plastici din Drobeta

Turnu Severin a dorit sã marcheze
Ziua Internaþionalã a Dunãrii, care

este aniversatã în fiecare an la
data de 29 iunie.

   Vernisajul expoziþiei a avut loc zilele
trecute, în organizarea Uniunii
Artiºtilor Plastici (UAP) din Drobeta
Turnu Severin, cu sprijinul Palatului
Culturii “Teodor Costescu” ºi al
Primãriei Drobeta Turnu Severin.  La
eveniment au fost prezenþi o parte din
artiºtii plastici care au lucrãri expuse
în cadrul expoziþiei, precum ºi iubitori
de artã din oraºul de la Dunãre.
   „Este o expoziþie a artiºtilor din
Drobeta Turnu Severin ºi nu numai,
avem invitaþi de la Timiºoara, Brãila.

 Alexia M.

Dunãrea, transpusã într-o expoziþie de picturã la Castelul Artelor
Sunt lucrãri picturã,
dar avem ºi graficã.
Este o expoziþie
amplã, cu un numãr
mare de lucrãri.
Încercãm sã aducem
forþa Dunãrii din
punct de vedere
cromatic ºi în felul
acesta sã celebrãm
acest fluviu care face
ca pamântul pe care noi venim sã fie
mai fertil ºi sã ne inspire totodatã”, a
spus Dan Cepeºi preºedintele UAP.
   În expoziþie sunt expuse lucrãri
semnate de Valentin Vasilescu, Dan
Cepeºi, Victor Gingiu, Gheorghe
Mosorescu, Arminio uineac, Lucian
Mareº, Constantin Plãviþu, Marin
Diaconu, Costel Viºan, Roxana
Bloju, Larisa Mindoiu, Natalia
Boceanu, Vasile Dãnilã, Vasile
Burghinã, Ionuþ Gurgui.

   “Orice întâlnire cu arta este o
sãrbãtoare a spiritului, iar aceastã
galerie care funcþioneazã la Castelul
Artelor, instituþie în subordinea
Palatului Culturii, oferã aceastã ºansã
publicului vizitator ºi a celor care

iubesc arta de a se întâlni în aceastã
searã cu vocile plasticii severinene de
o expresivitate remarcabilã. Toatã
aceastã forþã de expresivitate spune
nu numai cã avem un mediu cultural
autentic, puternic, unde arta plasticã
ºi artiºtii plastici deþin un rol
dominant ºi admirabil dar ºi cã avem
prin acest demers foarte coerent,
stabil ºi serios al Uniunii Artiºtilor
Plastici o formã admirabilã de
rezistenþã culturalã”, a spus Sorin
Vidan, managerul Palatului Culturii
“Teodor Costescu”.
   Expoziþia este gãzduitã de Castelul
Artelor ºi poate fi vizitatã pânã în data
de 25 iulie.

 Romeo Crîºmaru



opiniiOBIECTIV mehedinþean 06 - 12.07. 2017pag. 6

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Cu cât scandalul legat de
ºefa DNA ºi de nenumãratele ei
„nefãcute” cu caracter stalinisto-
securistoid ia proporþii, devenind un
fel de pãlãlaie greu de stins, cu atât
tupeul distinsei se umflã, precum
laptele-n tuciul de fontã afumat,
devenind tot mai greu de suportat.
Dumneaei, întrebatã dacã îºi dã
demisia în urma ºirului de
scandaluri, care nu se mai terminã,
rãspunde, invariabil, cã nu are
motive sã-ºi dea demisia. La o
asemenea reacþie existã doar câteva
explicaþii. Cea mai la îndemânã ar fi
aceea cã duduia cu pricina se þine
zdravãn de scaunul pe care au urcat-
o, în virtutea unor merite
misterioase, Bãsescu Traian, Victor
Ponta ºi Klaus Iohannis. O alta ar fi
cã are în spate un soi de... ocultã,
care o protejeazã, ºi din interior, ºi
din exterior, de toate atacurile la care
este, de la o vreme, supusã. A treia
explicaþie este una ceva mai...
profanã, cucoana fiind, ca orice
personaj mediocru profesional,
excedatã de un soi de nesimþire
agresivã, care, se ºtie, este intratabilã
cu mijloace clasice ºi civilizate.
   * Chestiunea agravantã este cã nenea
Klaus Cotroceanul nu se dezice de
ascendenþele lor comune, ale lui ºi ale
Luluþei, ºi îi ia individei apãrarea ori de
câte ori vine în discuþie situaþia ei. „Nu
vãd vreun motiv pentru ca d-na Kovesi
sã-ºi dea demisia” – a devenit lait-
motivul intervenþiilor sale pe aceastã
temã, ceea ce enerveazã pe toatã lumea,
în primul rând pe cei avizaþi. Rãmâne,

Penibili ºi penibilitãþi
totuºi, absurda impresie cã aceastã
madamã se aflã deasupra tuturor ºi a
toate, cã e intangililã ºi cã poate cãlca
în picioare orice lege, inclusiv legea
fundamentalã a Þãrii. Unde ne aflãm, în
ce þarã, în ce epocã istoricã? Nu se mai
gãseºte în România niciun adevãrat
bãrbat de Stat (nu de stat degeaba sau
de stat pe nu ºtiu ce!) care sã punã capãt
acestei situaþii intolerabile ºi s-o trimitã
pe aceastã individã în ghena istoriei de
unde a rãsãrit?! Chiar nu?
   * Cu chiu, cu vai – dar mai mult cu
chiu, cã totul pare sã se fi petrecut repede
ºi într-o veselie! -  s-a instalat ºi Guvernul
Mihai Tudose. Un guvern numit în fel ºi
chip, caracterizat, la fel, în toate manierele
posibile, dar, botezat ºi de pretenþiosul
Sãsãlãu cotrocean, pare sã aibã toate
ºansele de a merge înainte. Dacã e sã
fim corecþi, acest cabinet a pornit la drum
cu câteva dintre realizãrile notabile ale
cabinetului Grindeanu (Legea salarizãrii
unitare, creºterea pensiilor etc.), ba chiar
cu douã treimi ºi ceva dintre
componenþii acestuia. Astea sunt faptele,
nu avem cum sã le ocolim. De-abia de
acum înainte se, vorba aceea, pune ce
face guvernul Mihai Tudose. Vom trãi ºi
vom vedea. Întrebarea întrebãrilor tot
rãmâne în picioare: de ce, Doamne iartã-
ne, a fost mãtrãºit Sorin Grindeanu?
   * În învãlmãºeala specificã
perioadelor ce preced vacanþele/
concediile estivale, au ieºit într-o
nedoritã evidenþã câþiva dintre liderii
PNL, în frunte cu penibilul lor
preºedinte, Ludovic Orban. Bãieþii
ãºtia, cãrora, în timpul recentei moþiuni
de cenzutã, nu prea li se auzea pliscul,

þinându-se însã de tot felul de fiþe ºi
de fandoseli, deveniserã, în prag de
vacanþã,  extrem de vocali, de pus pe
rãsturnat guverne ºi alte asemenea
grozãvii. Le þineau isonul, dar cam pe
departe, cei de la USR, cu tot felul de
fiþuici scrise de mânã sau nu, dar
legate obligatoriu de gât sau de mâinile
ridicate deasupra capului. Mulþi dintre
aceºti politicieni ai lui peºte-mpuþit s-
au mobilizat sã cheme din nou trupeþii
de „elitã” pe strãzi ca sã protesteze –
auziþi ºi dumneavoastrã! – împotriva
Curþii Constituþionale a României, care
a luat niºte decizii care nu convin
deloc, dar deloc, patroanei lor
„spirituale”, Luluþa Kovesi. Bãieþaºii de
care facem vorbire luptã, prin urmare,
împotriva statului de drept, pentru care,
pânã nu de mult, ºi-ar fi dat ºi viaþa!
Frumos, foarte frumos! În vremea asta,
maestrul Dragnea face tot felul de
fandãri, între ÎCCJ ºi Palatul Cotroceni,
arcuindu-ºi mustãcioara cât mai
seducãtor cu putinþã. Prietenii, din
partid ºi nu numai, ºtiu, evident, de ce!
   * Penibil, extrem de penibil, ºi
procurorul general al României,
numitul Augustin Lazãr, care, mai
deunãzi, deplângea cu lacrimi de sânge
tagma procurorilor, care au mari
probleme de sãnãtate fizicã, emoþionalã

ºi mentalã ºi care ar trebui, n-am
înþeles prea bine de ce, schimbaþi o
datã la patru ani. Sau cam aºa ceva.
Asta, în condiþiile unei retribuþii lunare
de aproximtiv 30.000 de lei! Bine,
despre dosarele returnate de instanþe
pentru refacerea cercetãrii penale, tot
mai numeroase de la o vreme, nu
vorbeºte nimeni. Poate cã rãzmeriþa
unor procurori împotriva Luluþei va
mai scoate ceva la ivealã. Care va
determina organismele abilitate sã o
trimitã acasã, la Sibiu, pentru refacere.
Fizicã ºi psihicã.
   * Vara, un anotimp greu de suportat,
nu doar din cauza caniculei
persistente, dar ºi din cauza absenþei
marilor competiþii sportive de interes
general. Fotbalul e în vacanþã.
Campionatul intern e în moarte clinicã,
Naþionala, practic, a ratat calificarea la
Campionatul Mondial din 2018 din
Rusia, iar marile campionate europene
(Spania, Anglia, Italia, Germania sunt
în vacanþã – practic, noi, oamenii de
rând nu mai avem alte surse de
divertisment decât filmele ultrareciclate
ce se difuzeazã prin televiziuni, în vreo
pãdurice sau vreo margine de râu
unde sã punem de-un grãtar? Sau
vreo bãltoacã puturoasã în chip
de strand... reabilitat?!  Aº!
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2016 cel mai nefast an politic
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 aproape nesemnificativ ºi a cãrui
relansare este puþin probabilã, cel puþin
teoretic, în perioada urmãtoare. La
scrutinul local de anul trecut a ratat ºansa
de a reveni în funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi datoritã
scorului foarte mic obþinut de PNL
Mehedinþi. La alegerile parlamentare din
data de 11 decembrie 2016 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.
Teoretic, obþinerea acestei funcþii în
condiþiile în care se alegeau doi senatori.
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.

Douã bãtãlii politice pierdute în
2017

     Nici anul 2017, cel puþin pânã în acest
moment, nu a fost unul de bun augur
pentru Marius Bãlu. Alegerile interne din
PNL Mehedinþi din primãvara acestui an,
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.

Marius Bãlu, trei bãtãlii pierdute
în mai puþin de un an de zile

 Mircea Popescu

Marius Bãlu continuã sã fie un politician tot mai neînsemnat la nivelul judeþului.
Pierderea calitãþii de senator la scrutinul parlamentar de anul trecut a fãcut ca, în
scurt timp, Marius Bãlu, care era un lider important al PNL Mehedinþi, sã devinã

un simplu membru de partid. Practic, în mai puþin de un an de zile Marius Bãlu a
pierdut trei bãtãlii, una electoralã ºi douã politice.

Astfel, la Conferinþa judeþeanã de alegeri din
partid, 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.
   Mai exista o speranþã la recentul Congres
al PNL, însã ºi aceasta a fost nãruitã în cele
din urmã. Deºi iniþial s-a înscris în cursa
pentru funcþia de vicepreºedinte al PNL pe
regiunea Sud-Vest Oltenia, Marius Bãlu ºi-
a retras în cele din urmã candidatura.
Probabil cã Marius Bãlu a luat decizia de
a se retrage din competiþia pentru aceastã
importantã funcþie în PNL deoarece ºtia cã
va pierde. Fostul senator mehedinþean i-ar
fi avut drept contracandidaþi pe deputatul
Gigel ªtirbu, pe europarlamentarul Marian-
Jean Marinescu ºi pe George Stãnculescu.
În cele din urmã funcþia de vicepreºedinte
PNL pe regiunea Sud-Vest Oltenia a fost
câºtigatã de Gigel ªtirbu, deputat de PNL
de Olt. În aceste condiþii este tot mai greu,
dacã nu chiar imposibil în momentul de faþã,
ca Marius Bãlu sã mai conteze ca politician
important al judeþului Mehedinþi. Marius
Bãlu ar fi avut o ºansã realã numai dacã
obþinea o funcþie politicã importantã fie în
organizaþia judeþeanã, fie în conducerea
centralã a PNL.

Ministerul Educaþiei a publicat procedurile privind
ºcolarizarea românilor de pretutindeni în

învãþãmântul preuniversitar ºi superior de stat din
România în anul de învãþãmânt 2017 - 2018

Ministerul Educaþiei Naþionale, Ministerul Afacerilor Externe
ºi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni au aprobat,

prin ordin comun, metodologiile ce reglementeazã
procedurile de ºcolarizare a românilor de pretutindeni în

învãþãmântul preuniversitar ºi superior de stat din România
în anul de învãþãmânt 2017 - 2018.

   În raport cu anul precedent, metodologia de ºcolarizare a românilor
de pretutindeni în învãþãmântul superior de stat din România introduce
câteva elemente de noutate prin care se urmãreºte facilitarea accesului
la studii. În primul rând, concursul de admitere la studii universitare
de licenþã a românilor de pretutindeni se va realiza de cãtre universitãþi,
pe locurile alocate românilor de pretutindeni, pe baza concursului
de dosare ºi a criteriilor stabilite de acestea.
   Pentru anul universitar 2017 – 2018 candidaþii au ocazia sã
aplice pentru un numãr nelimitat de universitãþi, domenii ºi
specializãri, situaþie restricþionatã în anii anteriori la un singur
domeniu ºi cel mult trei instituþii de învãþãmânt superior.

Totodatã, au fost reduse costurile de timp sau deplasare pentru
depunerea dosarelor de candidaturã, fiind aprobate urmãtoarele
modalitãþi: electronic (pe o adresã de e-mail stabilitã de instituþia
de învãþãmânt superior), prin poºtã pe adresa universitãþilor, la
târgurile educaþionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova,
potrivit legislaþiei în vigoare ºi la sediile extensiunilor universitare
care funcþioneazã pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea,
tinerii din Republica Moldova pot trimite dosarele pe e-mail
(dosarerepmold@edu.gov.ro), la Ministerul Educaþiei Naþionale,
în timp ce candidaþii din diaspora au la dispoziþie adresa
dosarerompret@edu.gov.ro sau misiunile diplomatice ale
României din þãrile învecinate/strãinãtate, care vor transmite
dosarele la minister ºi de aici mai departe la instituþiile de
învãþãmânt superior dorite. Pe aceleaºi adrese de e-mail pot fi
solicitate ºi detalii suplimentare sau clarificãri privind procedurile
de ºcolarizare a românilor de pretutindeni în învãþãmântul de stat
din România.
   În ceea ce priveºte ºcolarizarea în învãþãmântul preuniversitar,
elementul de noutate din metodologia de ºcolarizare pentru anul
ºcolar 2017-2018 vizeazã tot modalitatea de depunere a
dosarelor de candidaturã pentru toþi românii de pretutindeni.
Mai exact, dosarele cu acte de studii vor fi transmise direct sau
prin poºtã, în perioada 10 – 17 iulie, fie la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Iaºi (str. Nicolae Bãlcescu 26, Iaºi 700117), fie la
Ministerul Educaþiei Naþionale (str. Spiru Haret, nr 10). MEN va
înainta ulterior dosarele de candidaturã cãtre ISJ Iaºi, în vederea
desfãºurãrii concursului de admitere computerizat.

Alte informaþii
   Pentru anul universitar 2017-2018, potrivit Hotãrârii Guvernului
nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de ºcolarizare pentru
învãþãmântul preuniversitar de stat ºi pentru învãþãmântul superior
de stat în anul ºcolar/universitar 2017-2018, au fost alocate românilor
de pretutindeni în învãþãmântul preuniversitar 1.800 de locuri. Dintre
acestea, 950 de locuri sunt fãrã plata taxelor de ºcolarizare, cu bursã,
iar 850 de locuri sunt fãrã plata taxelor de ºcolarizare ºi fãrã bursã.
   În învãþãmântul superior au fost alocate 3.705 locuri pentru studii
de licenþã, repartizate astfel: 1.890 de locuri fãrã plata taxelor de
ºcolarizare, cu bursã ºi 1.815 locuri fãrã plata taxelor de ºcolarizare,
fãrã bursã. Pentru studii de master ºi rezidenþiat au fost aprobate
2.000 de locuri: 1000 de locuri fãrã plata taxelor de ºcolarizare, cu
bursã ºi 1.000 de locuri fãrã plata taxelor de ºcolarizare, fãrã bursã.
Pentru studii de doctorat, Ministerul Educaþiei acordã 170 de locuri,
din care 50 de locuri fãrã plata taxelor de ºcolarizare, cu bursã ºi
120 locuri fãrã plata taxelor de ºcolarizare, fãrã bursã.

BIROUL DE COMUNICARE al MINISTERULUI EDUCAÞIEI NAÞIONALE
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  Degeaba se tot strigã „Deºteaptã-te,
române!”. Românii nu dau semne de
trezire „din somnul cel de moarte” -
o transã de aproape 28 de ani!
  26 iunie - Ziua Drapelului
Naþional, Ziua Tricolorului
   Pentru Onor, Prezentaþi !
„Trei culori cunosc pe lume/ Ce le þin
de-un sfânt odor,/ Sunt culori de-un
vechi renume/ Suveniri de-un brav
popor.// Roºu-i focul ce-mi strãbate,/
Inima-mi plinã de dor/ Pentru sfânta
libertate/ ªi al patriei amor.// Auriu ca
mândrul soare/ Fi-va’l nostru viitor/
Pururea’n eternã floare/ ªi cu luci
netrecãtor,// Iar albastrul e credinþa/
Pentru þarã ce-o nutrim/ Credincioºi
fãrã schimbare/ Pân’ la moarte o sã-i
fim.// Pân’ pe cer ºi cât în lume/ Vor fi
aste trei culori,/ Vom avea un falnic
nume/ ªi un falnic viitor.// Iar când,
fraþilor, m’oi duce/ De la voi º’o fi sã
mor/ Pe mormânt, atunci sã-mi
puneþi/ Mândrul nostru Tricolor”.
(Ciprian Porumbescu, Trei culori).
26-28 iunie 1940 - zile de doliu
„uitate”
   În arenele circului de stat, unde
saltimbancii sunt nimeni alþii decât
oficialii dâmboviþeni, circ asortat, pe
ici-colo, cu festivisme ipocrite, românii
sunt invitaþi, ba chiar siliþi, sã-ºi uite
trecutul. Despre cei 78 de ani scurºi
prin clepsidra Europei de la infamul
Pact Ribbentrop-Molotov, despre cei
77 de ani scurºi de la punerea sa în
aplicare de cãtre „Marele frate de la
Rãsãrit”, cu încuviinþarea tacitã a
tuturor statelor occidentale, nu ºi-a
amintit nici Guvernul - nu se ºtie care
-, nici Parlamentul. Neromânul de la
Cotroceni, cãruia nu-i pasã de viitorul

Sãrbãtoare, doliu ºi circ în þara furatã
Þãrii, poate fi scuzat, conºtienþi fiind
cã, doar prezentul este þinta sa preferatã.
Meditaþilor la fizicã - contra platã, dar
nedeclarate la fisc -, i-au ajuns doar
pentru cele „ºase case” ºi pentru
demersurile succesorale ale
„Deutsche Volksgruppe in Rumänien
(D.V.R.)”, nu ºi pentru studiul Istoriei
Românilor. Nu-l intereseazã trecutul
istoric sau anul rupturilor teritoriale,
dezastruoase, ale României Mari.
Poate doar episodul D.V.R.” (de unde
i se trage „Eiserne Kreutz” - ediþia
2014, revãzutã ºi adãugitã de Mutti
Merkel) ar avea o vagã semnificaþie,
dar una 100% materialã. Oare pentru
ce-i mai suportã românii navetele
interne ºi externe fãrã vreo finalizare
în beneficiul þãrii?
„Centenar 1 Decembrie - 1918" faþã
în faþã cu „Centenar Trianon - 1920"
  Organizaþiei antiromâneºti ºi
anticonstituþionalã, ca partid politic pe
criterii etnice - U.D.M.R. -, i se permite
ca la 1 Decembrie sã se comporte ca
în zi de doliu. Pentru românii de pe
ambele maluri ale Prutului, pentru cei
aflaþi sub cizma ucraineanã, pentru
stigmatizaþii din Valea Timocului ºi din
Cadrilater sau pentru cei de lângã Tisa,
anul 1940, în special zilele de 26 ºi 28
iunie, 30 august ºi 7 septembrie
reprezintã zile de doliu ale Neamului
Românesc, de care oficialii României
anului 2017 au uitat cu desãvârºire.
Sau se prefac cã au uitat. Atunci, cum
sã nu-i dãm dreptate lui Nicolae Iorga,
când afirma cã „Istoria se rãzbunã,
repetându-se”?! Autoritãþile maghiare
au avut tupeul sã pretindã ºi sã solicite
oficial României sã-ºi cearã scuze
pentru „nedreptatea Trianon”, iar
diplomaþia României se face cã plouã.
Insignifiantele sume alocate de la
bugetul statului român pentru
Centenarul României Mari, comparate
cu cele alocate de Ungaria
Centenarului Trianon, pãstreazã
proporþia dintre furnicã ºi elefant. Ale
cui jocuri fac autoritãþile districtului-
colonie, numitã - încã - România, nu-
i prea greu de ghicit.
 Urmaºii „Crucilor cu sãgeþi”
   Dupã atacurile de la congresul

U.D.M.R. la adresa Centenarului Marii
Unirii ºi acuzaþiile privind inexistenþa
statului de drept în România,
udemeriºtii ridicã din nou tonul la cota
nepermisã de decibeli. Deputatul
U.D.M.R. în Parlamentul României,
Kulcsár-Terza József a emis câteva
elucubraþii inadmisibile: „[...] Nu trãim
într-un stat de drept, noi nu trãim în
democraþie, noi nu trãim într-o þarã
europeanã. Într-un stat de drept, toþi
cetãþenii sunt egali. Într-o democraþie,
cetãþenii au dreptul la exprimarea
liberã de opinii, la folosirea liberã a
simbolurilor comunitare ºi a limbii
materne. Comunitatea maghiarã din
România nu cere mai mult decât ceea
ce se cuvine tuturor naþiunilor
europene. Niciodatã nu o sã fim slugi
pe pãmântul nostru natal”[1] a rãcnit
udemeristul (B.T.I.). Ce exemplu mai
elocvent doriþi, pentru a conºtientiza
cã udemeriºtii nu vor drepturi, ci
privilegii. Nu pentru minoritatea
maghiarã, în ai cãrei reprezentanþi se
erijeazã, ci pentru ei, urmaºii crucilor
cu sãgeþi, ai lui Horthy Miklos ºi
Szálasi Ferenc, cãlãii românilor dupã
Dictatul de la Viena. „Ai noºtri ca
brazii” au tãcut. Aþi tãcut. Nu aþi apãrat
drepturile cetãþeneºti ale românilor din
aºa-numitul „þinut secuiesc”, din
Harghita sau Covasna!
 Ruºine, domnilor deputaþi!
Ruºine, domnilor senatori!
   Ca sã lãmurim cui cerem cele
menþionate, vã prezentãm un
interviu imaginar. Restul, rãmâne
în seama domniilor voastre.
 România Marelui Cameleon!
Întrebare: Klaus Werner Iohannis
este preºedintele României?
Rãspuns: Nu! Este Gauleiterul
vremelnic al districtului-colonie
americano-ueiste, sub influenþa celui
de-Al Patrulea Reich ºi deasupra
cãruia fluturã drapelele: „Stars and
Stripes”, „12 Gold Stars in the Blue
Sky” ºi, dacã mai rãmâne loc la subsol,
„Tricolorul roº-galben-albastru”, în
poziþia Deveselu. Când nu scrâºneºte
o limbã românã constipatã, se dã în
stambã la Casa Albã, govorind
americãneºte, dovadã cã Marele

Cameleon nu-i reprezintã pe români,
ci pe el însuºi ºi interesele strãine.
Întrebare: Ce beneficii a avut România
de la intrarea în U.E ºi N.A.T.O.?
Rãspuns: Bogãþiile Þãrii au intrat în
regim de vaporizare, luând calea
aerului ºi a Insulelor Cayman. Armata
a fost ºi ea volatilizatã în spiritul
punctului 5 din tratatul N.A.T.O., iar
S.R.I., S.I.E., S.P.P. etc., au fost
transformate în anexe ale C.I.A., F.B.I.
(U.S.A.), F.S.B.(Rusia), M.I.6 (Marea
Britanie), B.N.D. (Germania), Mossad
(Israel), D.G.S.E. (Franþa), M.S.S.
(China), A.S.I.S. (Australia), R.A.V.
(India) ºi, cu voia dumneavoastrã,
Moº Crãciun mai ºtie ale cui.
Întrebare: Ce este Parlamentul
României?
Rãspuns: O instituþie a statului român
unde „serviciile secrete se transformã
în partide politice. Partidul S.R.I. - de
dreapta, filoamerican, partidul S.I.E. -
filogerman, partidul S.P.P. - naþionalist-
patriotic, partidul sau televiziunea
D.G.I.P.I. - ziarul informaþiilor militare
etc. [...] sã recunoaºtem uºor cãprãriile
pe care se împarte puterea”[2].
Întrebare: Parlamentul României are
douã camere?
Rãspuns: Da, una pentru dormit ºi
alta pentru vot în plen.
Întrebare: Camera Deputaþilor are
deputaþi?
Rãspuns: Pentru a asigura condiþii
optime de somn are aer condiþionat.
Întrebare: Senatul are senatori?
Rãspuns: Nu, Senatul are fotolii
comode ºi un ºef cu antecedente pro-
ungare, anti-Gojdu.
Întrebare: Ce fac atunci când se
întâlnesc senatorii ºi deputaþii?
Rãspuns: Voteazã legi strâmbe,
demit guverne, o iau de la capãt ºi
pleacã în concedii.
Întrebare: Ce puteþi spune despre
noul ºef al guvernului?
Rãspuns pe dos: „În zilele noastre, ca
sã fii premier înseamnã sã te potriveºti
cu profilul «creionat» de Preºedinte!
Bravo, K.W.J! Bravo, L.D.! Cu astfel
de personulitãþi România va fi prima
þarã din lume care va intra în contact/
coliziune cu o nouã civilizaþie...”. Unii
spun cã ar avea dublã comandã, dar
greºesc. Este triplã! Apropo, bãnuiesc
cã ºtiþi pe cine gratuleazã românii -
uneori - cu „Bravo!”.

 continuare în pagina 10

[1] http://inpolitics.ro/ungurii-ridica-tonul-in-parlament-niciodata-nu-o-sa-fim-slugi-pe-pamantul-nostru_18436539.html (15.05.2017).
[2] Cornel Nistorescu, http://www.cotidianul.ro/traiasca-sistemul-cu-presedinte-cu-tot-302910/ (26.06.2017).
[3]http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=808604&title=o-palma-data-guvernelor-occidentale-si-presei-mondialiste-care-
l-au-acuzat-pe-nedrept-slobodan-milosevic-a-fost-declarat-nevinovat-de-catre-tribunalul-de-la-haga-acuzat-fiind-el-a-fost-tinut-5-ani-in-inchisoare-
la-haga-pana-cand-bolnav-a-murit-
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Noul Guvern are toate ºansele
sã reuºeascã. Mai ales cu Olguþa acolo
ºi cu Liviu Dracnea. Se poate face o
comparaþie între Guvernul Mihai
Pedose ºi Liviu Grindeanu? Deºi cred
cã orice premier care vine din partea
PSD ar trebui sã se numeascã Liviu
Dragnea ºi atât. Poporul român nu a
mai avut de multã vreme un domn aºa
de fanariot, ca Liviu Dracnea. Un fel
de Vlad Dracul pe dos. De fapt, Liviu
Dracnea joacã mai mult rolul Porþii,
unde domnii îºi procurã Domnia sau
de unde îºi obþin dezlegarea pentru
ocuparea tronului.
   Pe la Înalta Poartã a trecut ºi Sorin
Grindeanu, pe la aceeaºi Poartã Înaltã
a trecut ºi Mihai Tudose. Toþi au luat
luminã ºi fler de la Liviu Dracnea ºi au
sorbit din cupa cu înþelepciune a
acestuia. Dracnea a strâns în jurul sãu
toþi ghioceii din partid ºi a suflat peste
ei suflare de viaþã. Dracnea le-a dat
viaþã, Dracnea le-o va lua. Toþi sunt
conºtienþi cine le este Stãpânul, Alfa
ºi Omega în PSD ºi peste þarã ºi peste

 ªtefan Bãeºiu

Guvernul Mihai Pedose, comparativ
cu Guvernul Liviu Grindeanu

râu ºi ram ºi peste toate vãzutele ºi
nevãzutele, fãcutele ºi nefãcutele.
   Unii ar spune cã Liviu Dracnea e cel
mai mare rãu care i se putea întâmpla
României în ultimii ani. De fiecare datã
s-a spus aºa: Iliescu, Nãstase, unii au
spus Bãsescu ºi alþii. De fiecare datã
am comparat rãul mai mare ºi rãul cel
mic. Pânã la urmã rãul este rãu, din
orice unghi l-ai aborda. E ca ºi cum ai
spune, dupã ce ai cãzut în haznaua plinã
cu rahat cã partea cea bunã sau rãul cel
mai mic este cã totuºi eºti îmbrãcat
frumos. Putoarea rãmâne, indiferent de
unghiul din care ai aborda problema
sau personajul picat în rahat. Aºa este
ºi cu PSD ºi cu Liviu Dracnea în frunte.
Social-democraþii au fãcut ce au fãcut
ºi ºi-au dat cu tesla în testicule, în
momentul în care l-au pus pe Liviu ºef.
L-au preluat de la PDL, de la Teleorman
ºi s-au pricopsit cu ditamai Alfa ºi
Omega pe la partid ºi în fruntea þãrii.
   Omul a scuipat în palme ºi s-a pus
pe treabã la PSD. E adevãrat cã o parte
a flegmei a ajuns ºi în creºtetul unor

lideri social-democraþi, dar
aceºtia au înghiþit în sec ºi
au aºteptat dupã zile mai
bune. Alþii nu au mai avut rãbdare ºi
au pãþit ce a pãþit Grindeanu, ãla de la
Iaºi ºi Ponta. Frica a pus stãpânire pe
PSD. Este un partid guvernat prin fricã
ºi nu prin democraþie internã ºi
pluralitate de opinii.
  În PSD se trãieºte cu teama cãlãului,
a securii, a execuþiei în public. Mai este
ºi varianta ca execuþiile sã fie pur
formale, iar victima sã fie rãsplãtitã
ulterior cu un post gras, pe bani publici,
condiþia fiind sã îºi asculte pe deplin
ºeful de partid. Dracnea a dat, Dracnea
a luat. Dracnea e un fel de „Moise” în
PSD. Lui Dracnea i-au fost înmânate
tãbliþele cu programul de guvernare
într-o tufã, pe muntele de la partid.
Doar Dracnea deþine chivotul
legãmântului cu partidul.
   Pesediºtii ºi-au construit un partid
în care relaþiile sunt construite pe o
filosofie de ev mediu timpuriu:
vasalitatea faþã de liderul absolut, faþã
de boier, faþã de cel cu paralele. Cel
care nu se supune este lãsat fãrã cap.
Cine ajunge sã intre în graþiile lui
Dracnea ºtie cã nu are decât douã
variante: fie i se supune, fie devine
rebel. Mai e varianta revoluþionarilor
ghiocei care tac ºi aºteaptã cu
speranþa cã lui Dracnea i se va înfunda

într-o zi ºi atunci va putea debuta
revoluþia în PSD. Cine i se supune lui
Dracnea ºtie cã a încheiat pactul cu
Diavolul. Sufletul sãu e în cutiuþa lui
Dracnea. ªtie cã oricând va fi sacrificat,
dacã aºa va cere stãpânul. PSD s-a întors
într-o erã neagrã. Se vorbea de un partid
modern, modernizat, dar PSD s-a întors
la un socialism negru, de tip taliban.
   Nu mai are rost sã comparãm
Guvernul Mihai Pedose ºi Liviu
Grindeanu. Este acelaºi lut stropit cu
viaþã ºi chintesenþã de Liviu Dracnea.
Nu conteazã rezultatele, ci
formalismul. Dracnea îºi arã terenul
pentru a se instala conducãtor absolut
peste þarã. Ce foloseºte acum sunt doar
rebuturi de guverne, pentru a pregãti
terenul pentru guvernul sãu strãlucitor.
Pânã la urmã, nici nu trebuie sã vinã
cu propuneri decente pentru a nu fi
nimeni în stare sã îl depãºeascã.
   Dracnea ºtie cã nu va rãmâne în
istorie, dacã nu va prinde mãcar douã
minute premier sau ºef de stat. De asta
îºi tot slugãreºte supuºii. Nu se va lãsa
pânã când nu i se va face pohta. Numai
cã pohta lui nu e pohta þãrii. Þara a
trãit prea mult în trecut, iar Dracnea
vine de undeva, din Evul Mediu.
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Doamnelor ºi domnilor „aleºi ai
neamului”, permiteþi-mi sã închei
acest interviu imaginar, aducând
aminte celor care au uitat ºi
adresându-mã celor care nu cunosc,
douã sfaturi ale înþeleptului Pitagora:
- „Viaþa cumpãtatã, în slujba
binelui ºi a dreptãþii, trebuie sã
stea ºi la baza alcãtuirii politice
a unui stat.
- Legiuitorule, dacã legea ta nu e
bunã, du-te acasã!”.
Domnilor senatori ºi deputaþi, luaþi
aminte ºi urmaþi sfaturile, pentru
cã... asta-i România în care trãim!
  „Pas cu pas”, ne-am ales cu
obrãznicia ºi mojicia politicienilor de
trei parale, iar socotelile de ieri nu se
mai potrivesc cu puzderia de
matrapazlâcuri din timpul domniei
„lucrului bine fãcut”. Noi, „plebea”,
privim nedumeriþi precum Joian la
poarta nouã. În loc de concluzii, voi
parafraza „moartea care citeºte ziarul”,
ºi, fiindcã orice teorie are duda pe
care-o meritã, rezultã cã Liviu
Dragnea, Cãlin Popescu-Tãriceanu,
Klaus Iohannis & Co. sunt niºte

Sãrbãtoare, doliu ºi ...
politicieni corecþi ºi cinstiþi, la fel de
adevãrat cum e Radu Duda prinþ.
Drept pentru care, consemnãm
rostirea lui Octavian Goga din 1916:
„Þarã de secãturi, þarã minorã, cãzutã
ruºinos la examenul de capacitate în
faþa Europei. Aici ne-au adus
politicienii ordinari, hoþii improvizaþi
astãzi în moraliºti, miniºtrii care s-
au vândut o viaþã întreagã, deputaþii
contrabandiºti [...] e o epidemie
înfricoºãtoare de meningitã moralã”,
nu este suficient de lãmuritoare, legea
eminescului trebuie aplicatã
necondiþionat: „[...] în douã taberi
large, cu de-a sila sã-i aduni,/ Sã dai
foc la puºcãrie ºi la casa de nebuni!”.
„Fiat justitia, pereat mundus!”
   În urmã cu un an, Tribunalul O.N.U.
pentru crime de rãzboi de la Haga a
hotãrît cã preºedintele sârb Slobodan
Milosevici nu a fost responsabil
pentru crimele de rãzboi de care
fusese acuzat[3]. Milosevici, care
suferea de boli ale inimii, tensiune ºi
diabet a murit dupã cinci ani de
detenþie, în condiþii neelucidate.
Înainte de a muri, el a înaintat un

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

memoriu în care a reclamat cã nu i
se dau medicamentele necesare,
justificând astfel afirmaþiile celor care
susþin cã nu a primit medicamentele
cerute pentru a muri în închisoare,
înainte de a se pronunþa un verdict.
   Deºi nu-i momentul potrivit (nici
nu va veni vreodatã) mã bate gândul
sã mã adresez aceluiaºi tribunal
pentru douã acþiuni în instanþã:

1. Rejudecarea procesului
Antonescu (1946);
2. Rejudecarea procesului
Ceauºescu (1989).
Pentru orice eventualitate, fiecare
cerere se va încheia cu atenþionarea
aceluiaºi Pitagora: „Legiuitorule,
bagã de seamã sã nu te înºeli!”.

an
un

þ

Companie multinaþionalã de asigurãri de
sãnãtate ºi pensii private, lider de piaþã,
recruteazã douã persoane pentru poziþia de
manager în Agenþia Drobeta Turnu Severin.
Se oferã training gratuit ºi beneficii
extrasalariale.
Trimiteþi CV la adresa:
glisca_gheorghita@yahoo.com
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COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru

Agriculturã (APIA) informeazã cu privire la faptul
cã în data de 30.06.2017, în urma publicãrii în
Monitorul Oficial nr. 505 a Hotãrârii de Guvern nr.
434 pentru completarea art. 2 din Hotãrârea nr. 208/
2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate
ajutoarelor naþionale tranzitorii ºi schemelor de
sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum ºi pentru
stabilirea cuantumului acestora pentru anul de platã
2016, a fost efectuatã plata sumei de
33.788.356,48 euro aferentã schemei de sprijin
cuplat în sectorul vegetal - Campania 2016, pentru
un numãr de 11.091 fermieri.
Cuantumurile stabilite pentru schemele de
sprijin cuplat în sectorul vegetal la data de
30.06.2017 sunt urmãtoarele:
- sprijinul cuplat-soia–254,6291 euro/ha;
- sprijinul cuplat - lucernã – 341,6533 euro/ha;
- sprijinul cuplat – mazãre boabe pentru
industrializare – 88,8627euro/ha;
- sprijinul cuplat – fasole boabe pentru
industrializare – 1.857,2825 euro/ha;
- sprijinul cuplat – cânepã pentru ulei ºi fibrã –
2.080,6217 euro/ha;
- sprijinul cuplat - orez – 814,7191 euro/ha;
- sprijinul cuplat– cartofi pentru sãmânþã–
2.291,0809 euro/ha;
- sprijinul cuplat - hamei –526,2179 euro/ha;
- sprijinul cuplat - sfeclã de zahãr – 790,0444
euro/ha;
-sprijinul cuplat – tomate pentru industrializare–
7.128,0522 euro/ha;
-sprijinul cuplat - castraveþi pentru industrializare
– 5.727,1196 euro/ha;
- sprijinul cuplat - legume cultivate în sere –
15.060,0289 euro/ha;
- sprijinul cuplat– legume cultivate în solarii –
15.060,0289 euro/ha;
- sprijinul cuplat - prune pentru industrializare
– 1.717,6101 euro/ha;
- sprijinul cuplat - mere pentru industrializare
– 142,3913 euro/ha;
-sprijinul cuplat - cireºe+viºine pentru
industrializare – 223,8752 euro/ha;
-sprijinul cuplat - caise+zarzare pentru
industrializare – 1.048,5371 euro/ha;
-sprijinul cuplat – cartofi timpurii, semitimpurii
ºi de varã pentru industrializare – 2.291,0809
euro/ha.
   Plãþile pentru ajutoarele naþionale tranzitorii ºi
pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal
se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei
pentru un euro, stabilit de cãtre Banca Centralã
Europeanã la data de 30 septembrie 2016 ºi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, nr. 363 din 1 octombrie 2016.

RESPONSABIL COMUNICARE
APIA MEHEDINÞI

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a
verificat modul de funcþionare a fluxului
informaþional meteorologic ºi hidrologic de
avertizare-alarmare a  populaþiei printr-un un
exerciþiu de simulare a producerii de inundaþii
în bazinul hidrografic Jiu ce s-a desfãºurat în
perioada 20-22 iunie 2017.
   Acest exerciþiu de simulare a producerii de
inundaþii ºi accidente la construcþii hidrotehnice
s-a derulat în bazinul  hidrografic mijlociu al râului
Jiu pe cursurile de apã: Coºustea Mare, afluent
al Motrului ºi Gilort afluent al râului Jiu din
judeþele Mehedinþi ºi Gorj.
   În cadrul exerciþiului s-a verificat fluxul avertizãrilor
meteorologice ºi hidrologice pânã la nivelul
primãriilor ºi al cetãþenilor din zonele de risc, precum
ºi fluxul Rapoartelor informative ºi Rapoartelor de
sintezã pânã la nivelul Centrului operativ pentru
situaþii de urgenþã din Ministerul Apelor ºi Pãdurilor.
Localitãþi cu zone necontrolate cuprinse în exerciþiu
sunt: Dîlbociþa ºi Firizu din judeþul Mehedinþi ºi
Hiriseºti ºi Cernadia din judeþul Gorj.
   Exerciþiul  s-a declanºat  în Dispeceratul bazinal al
A.B.A Jiu Craiova începând cu primirea ºi
transmiterea avertizãrilor de fenomene
hidrometeorologice periculoase COD PORTOCALIU
ºi COD  ROªU emise de  A.N.M. la nivel naþional ºi
C.M.R. - Oltenia la nivel regional, respectiv de INHGA
la nivel naþional ºi Biroul Hidrologie ºi
Compartimentul Prognoze Bazinale la nivel regional,
precum ºi verificarea modului de transmitere a
avertizãrilor hidrometeorologice din dispeceratele
teritoriale ale S.G.A. Mehedinþi ºi Gorj cãtre  C.J.S.U.
respectiv I.S.U. prin care au fost înºtiinþate  C.L.S.U.
ale localitãþilor cuprinse în exerciþiu, care au avertizat
populaþia, pânã la nivelul fiecãrui sat aparþinãtor.

Printre obiectivele urmãrite amintim:
- Verificarea modului  de conlucrare a tuturor
structurilor implicate în gestionarea situaþiilor de
urgenþã generate de inundaþii, la nivel judeþean,
precum  ºi a modului în care administraþia publicã
localã cunoaºte procedurile elaborate de
Ministerul Mediului ºi Pãdurilor conform
Manualului Prefectului, Manualul Primarului,
pentru managementul riscului la inundaþii,

A.B.A Jiu a dat extemporal autoritãþilor locale la
materiile manualul Prefectului ºi manualul Primarului

prevederile Planurilor de Apãrare
Împotriva Inundaþiilor,
conºtientizarea populaþiei asupra
riscului pe care îl reprezintã acest tip
de dezastru-inundaþiile, asupra
mãsurilor preventive ºi de intervenþie
operativã ce trebuie întreprinse de
fiecare cetãþean în zonele supuse
acestor riscuri, pentru salvarea
propriei vieþi ºi bunurilor personale,

a sarcinilor, obligaþiilor ºi mãsurilor ce trebuie
întreprinse de fiecare cetãþean pentru diminuarea
ºi înlãturarea efectelor inundaþiilor;
- Reacþia autoritãþilor locale în afara  programului
normal  de  lucru  la recepþionarea  avertizãrilor;
- Verificarea modului de funcþionare a fluxului
informaþional operativ – decizional
hidrometeorologic privind avertizarea - alarmarea
populaþiei la nivel de bazin hidrografic, la nivel de
judeþ, pânã la nivelul cetãþenilor;
- Respectarea corectã a fluxului informaþional,
operativ, decizional;
- Durata de circulaþie a informaþiilor, modul  de
înregistrare la comisiile locale a informaþiilor
primite ºi modul de acþionare a comisiilor locale
pentru situaþii de urgenþã în cazul inundaþiilor;
- Modul în care au fost alertate obiectivele
socio-economice de cãtre comisiile locale;
- Conºtientizarea populaþiei asupra riscului pe care
îl reprezintã acest tip de dezastru inundaþiile, asupra
mãsurilor preventive ºi de intervenþie operativã ce
trebuie întreprinse de fiecare cetãþean în zonele
supuse acestor riscuri pentru salvarea propriei vieþi
ºi bunurilor personale, a sarcinilor, obligaþiilor ºi
mãsurilor ce trebuie întreprinse de fiecare cetãþean
pentru diminuarea ºi înlãturarea efectelor inundaþiilor.
   “Scopul exerciþiului a constat în verificarea
modului de funcþionare a fluxului informaþional
meteorologic ºi hidrologic de avertizare-alarmare
a populaþiei, a modului de conlucrare a tuturor
structurilor implicate în gestionarea situaþiilor
de urgenþã generate de inundaþii, a modului în
care administraþia publicã localã cunoaºte
procedurile elaborate pentru managementul
riscului la inundaþii. La sfârºitul acþiunii se vor
evidenþia concluziile rezultate, termene ºi
responsabilitãþi pentru remedierea deficienþelor,
precum ºi propuneri pentru îmbunãtãþirea
activitãþii de management a situaþiilor de urgenþã
generate de inundaþii, aprobate de cãtre
conducerea A.B.A Jiu ºi vizate de cãtre prefecþii
judeþelor Mehedinþi ºi Gorj” – Marin Talãu,
directorul A.B.A Jiu.

Compartimentul Relaþii Presã
Camelia Bãrbuþu, purtãtor de cuvânt
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INFORMARE
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie

pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã a început controlul la
faþa locului pentru cererile unice de
platã eºantionate la controlul pe
teren - Campania 2017.
   Astfel, în perioada 01 iulie – 01
octombrie 2017, în conformitate cu
Ordinul MADR nr. 18/03.02.2017
privind stabilirea modalitãþii de
coordonarea implementãrii schemelor
de plãþi directe ºi a ajutoarelor
tranzitorii care se aplicã în agriculturã,
APIA efectueazã controlul la faþa locului
pentru cererile unice de platã
eºantionate la controlul pe teren, iar
controlul aferent al unor obligaþii
specific va avea loc în iarna sau în
primãvara anului urmãtor.
   Eºantionul de control conþine un
numãr de 104.146 dosare selectate
pentru verificarea normelor de
ecocondiþionalitate, a schemelor
de sprijin pe suprafaþã ºi în sectorul
zootehnic, astfel:
 -  pentru controlul pe teren prin
metoda clasicã- 28.547 fermieri;
 -  pentru controlul pe teren prin
metoda teledetecþiei - 75.599 fermieri.
  Scopul verificãrilor la faþa locului
este acela de a controla condiþiile
în care se acordã ajutorul în
conformitate cu art. 37 al
Regulamentului (UE) nr. 809/2014
de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (UE) nr.1306/

COMUNICAT DE PRESÃ

 Biroul de presã

   PRIMÃRIA COMUNEI VRATA,
organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea funcþiei în regim
contractual, vacantã, de PAZNIC,
în cadrul  Compart imentului
administrativ-gospodãresc;
   Condiþii generale:
   - candidaþii trebuie sã
îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 3 din anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor contractuale
ºi a criteriilor de promovare în grade

2013 al Parlamentului European ºi
al Consiliului în ceea ce priveºte
sistemul integrat de administrare
mãsurile de dezvoltare ruralã ºi
ecocondiþionalitatea. Pe scurt,
aceasta înseamnã verificarea fie-
cãrei parcele declarate: eligibilitate,
localizare, suprafaþã ºi aspecte
privind utilizarea/acoperirea
terenului.

Obligaþiile fermierilor selectaþi la
control sunt urmãtoarele:
-sã permitã accesul inspectorilor pe
terenul fermei;
-sã prezinte inspectorilor informaþii
ºi documente legate de obiectul
controlului;
-sã delimiteze parcelele, la faþa
locului, dacã pe parcelele învecinate
a fost înfiinþatã aceeaºi culturã.
   Controlul se poate face ºi în lipsa
fermierului dacã, scopul pentru care
a fost selectat fermierul la control,
nu impune acest lucru. Este
necesarã prezenþa fermierului atunci
când acesta a fost selectat cu scop
control agromediu ºi de asemenea
pentru controlul cerinþelor de
ecocondiþionalitate.
   În cazul în care fermierul refuzã
sau restricþioneazã accesul în
exploataþie a reprezentanþilor APIA,
pentru efectuarea controlului la faþa
locului, cererea prin care s-a
solicitat sprijin devine neeligibilã.

JUDEÞUL MEHEDINÞI -
PRIMÃRIA COMUNEI VRATA

A N U N Þ
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plãtit din fonduri publice, actualizatã.
   Condiþii specifice:
   - studii medii absolvite cu
diplomã de bacalaureat;
   - atestat sau adeverinþã/cã
urmeazã cursuri de calificare
profesionalã pentru exercitarea
profesiei agent de pazã ºi ordine;
   - minim 1 an vechime în muncã;
    Concursul se organizeazã la
sediul Primãriei Comunei Vrata,
judeþul Mehedinþi, conform
calendarului urmãtor:
   - Termen limitã depunerea
dosarelor 24 iulie 2017, ora 13.00;
   - Proba scrisã în data de 31 iulie
2017, ora 10.00;

   - Interviul în data de 03 august
2017, ora 14.00;
   - Selecþia dosarelor se face în
termen de maxim 2 zile lucrãtoare
de la data expirãrii termenului de
depunere a dosarelor;
    Dosarele de înscriere se depun la
secretarul Comisiei de concurs la
sediul Primãriei Comunei Vrata în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii anunþului ºi vor conþine în
mod obligatoriu, urmãtoarele:
   a) cerere de înscriere la concurs
adresatã conducãtorului autoritãþii
sau instituþiei publice organizatoare
ºi curriculum vitae;
   b) copia actului de identitate;
   c) copiile documentelor care sã
ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte
care atestã efectuarea unor

specializãri, copiile documentelor care
atestã îndeplinirea condiþiilor specifice;
   d) cazierul judiciar;
   e) adeverinþã medicalã care sã
ateste starea de sãnãtate
corespunzãtoare eliberatã cu cel mult
6 luni anterior derulãrii concursului
de cãtre medicul de familie al
candidatului sau de cãtre unitãþile
sanitare abilitate;
    Copiile de pe actele din dosar se
prezintã însoþite de documentele
originale, care se certificã pentru
conformitatea cu originalul de cãtre
secretarul comisiei de concurs, sau
în copii legalizate.
   Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei Comunei
Vrata ºi la telefon nr. 0252/ 393435.

Primar, Cãpraru Dan

Aceastã informare este
efectuatã de:
    * Solicitant: A.D.I. Broºteni –
Corcova
       - Adresa:      Comuna
Broºteni, sat Broºteni, judeþul
Mehedinþi
        - Telefon:       0252/383020
      - Reprezentant: Preºedinte
Borugã Alexandru

Ce intenþioneazã sã solicite de
la Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu Craiova aviz de gospodãrire
a apelor/aviz de amplasament
pentru desfãºurarea activitãþii de:
   * Servicii Apã: Captarea,
tratarea ºi distribuþia apei  cu cod
CAEN 3600,

* Servicii Canal: Colectarea ºi
epurarea apelor uzate cu cod CAEN
3700
   Localizat în: A.D.I. Broºteni –
Corcova.
   Pentru realizarea lucrãrilor pentru
proiectul:
   * Construcþie infrastructurã de
apã ºi apã uzatã în A.D.I. Broºteni
– Corcova.
Aceastã investiþie este: Nouã;
   Ca rezultat al procesului de
producþie vor rezulta: Permanent;
urmãtoarele ape uzate: Qzi mediu
= 179,07 mc/zi, ce se vor evacua

în: cursul de apã Motru, din bazinul
hidrografic Jiu; dupã ce au fost
epurate prin metoda de epurare
prin procedeul cu biofilm flotant
aerat BIOFLOW, metoda ce are în
componenþã: un tanc denitrificare,
un tanc de aerare intensivã pentru
nitrificare cu sisteme de aerare cu
bule fine ºi biofilm flotant ºi un tanc
de sedimentare.
   Aceastã solicitare de aviz este
conformã cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996. cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
   Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului
de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa
solicitantului sau la adresa Comuna
Broºteni, sat Broºteni, judeþul
Mehedinþi la:
   - numele persoanei de contact:
Preºedinte Borugã Alexandru;
numãr de telefon 0252/ 383020,
dupã data estimatã la care se va
transmite solicitarea de:
25.04.2017.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Multe dintre concepþiile tale se vor modifica de-
a lungul acestei sãptãmâni. Probabil cã în urma
dialogului cu oameni deosebiþi sau lecturând o
carte, te vei hotãrî sã abordezi cu totul altfel viaþa,
relaþiile cu ceilalþi ºi evenimentele în care eºti
implicat. Totuºi, concluziile la care vei ajunge îþi
pot crea un disconfort emoþional. Focuseazã-te
pe partea plinã a paharului ºi învaþã din aspectele
neplãcute. Cãlãtorii în strãinãtate, dialoguri cu
persoane strãine, planuri de studii ºi
documentare. Se recomandã prudenþã la relaþiile
cu ºefii ºi autoritãþile.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La începutul sãptãmânii apar chestiuni
parteneriale, pe care le poþi soluþiona foarte bine
dacã eºti deschis la cooperare ºi progres. Segmentul
financiar se remarcã prin cheltuieli majore alãturi
de partenerul de viaþã, de rude sau de colaboratori.
Ceva legat de locul de muncã, probabil salarizarea
sau condiþiile de muncã îþi vor rãsturna planurile
financiare. Se recomandã prudenþã întrucât existã o
mare vulnerabilizare pe tot ce câºtigi din munca
proprie ºi pe tot ce înseamnã bani ºi bunuri comune
cu alþii. Este nevoie sã-þi remodelezi sistemul
valorilor morale ºi spirituale dupã care îþi ghidezi
viaþa ºi asta se va produce, chiar ºi parþial, la finalul
perioadei analizate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Începi sãptãmâna cu activitãþi de rutinã la
serviciu. Se pare cã traversãm o perioadã în care
ai mult de lucru, dar ºi plata aferentã compenseazã
bine efortul depus. Însã fii prudent în privinþa
cheltuielilor, pentru cã persistã tendinþa de a cheltui
mult. Segmentul partenerial se animã prin reluarea
unor discuþii cu partenerul de viaþã. Sunt posibile
separarea, divorþul, ºi demersurile necesare
acestora. Recomandabil este sã fii cât mai obiectiv
ºi sã renunþi la ceea ce nu îþi mai este de folos.
Toate relaþiile parteneriale se aflã în reconfigurãri
ºi puþin probabil sã mai continue vreuna ca pânã
acum. Se contureazã un final la capitolul financiar,
secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile amoroase te preocupã mult, însã
depinde numai de tine cum gestionezi lucrurile în
acest segment. Tendinþa este de a te rãtãci în detalii
neimportante. Concentreazã-te pe ceea ce este util
þie acum ºi pe ceea ce îþi poate aduce beneficii în
viitor. Dialoguri ºi activitãþi cu persoana iubitã ºi
cu copiii. La serviciu se animã atmosfera prin
activitãþi diverse, sarcini de lucru urgente ºi prin
reluarea unor discuþii sau a unor activitãþi care au
rãmas cumva nerezolvate. Se recomandã prudenþã
pentru cã existã animozitãþi serioase printre colegi.
Sãnãtatea este deficitarã pe segmentele sistemului
digestiv ºi pe segmentele sistemului respirator. La
finalul perioadei analizate se contureazã un final
de etapã partenerialã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Segmentul domestic ºi relaþiile cu membrii
familiei sunt active în primele zile ale sãptãmânii.
În umbrã mocnesc conflicte, bine fiind sã fii
prudent ºi sã eviþi escaladarea situaþiilor dificile.
Lucrurile se vor lãmuri peste ceva vreme. Relaþiile
amoroase ºi cele cu copiii sunt foarte importante
acum, pentru cã se vor lãmuri animozitãþi ºi se
vor trasa direcþii noi. Prudenþã, rãbdare, toleranþã!
De acum încolo, lucrurile se vor desfãºura cu
totul altfel în plan sentimental. La serviciu se
contureazã un final de etapã, fie prin rezolvarea
unor sarcini de lucru, fie schimbãri majore ale
condiþiilor de muncã. Sãnãtatea este vulnerabilã,
deci îngrijeºte-te corespunzãtor.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Cãlãtorii pe distanþe scurte, dialoguri cu multe
persoane din anturajul apropiat, demersuri
personale ºi profesionale se întrezãresc la
începutul perioadei analizate. Evitã sã vorbeºti
prea mult despre tine ºi despre planurile tale.
Acasã, în familie apar schimbãri importante, fie
în spaþiul locativ, fie în relaþiile cu membrii
familiei. Existã animozitãþi vechi, revin în discuþie
chestiuni patrimoniale ºi chiar se vor discuta
sistemul valorilor morale ºi spirituale abordate
în familie. Prudenþã ºi rãbdare! Spre finalul
sãptãmânii se contureazã un final de etapã
sentimentalã. O relaþie amoroasã sau relaþiile cu
copiii îºi vor schimba termenii ºi condiþiile de
desfãºurare de acum încolo.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Cheltuieli cotidiene, primeºti bani, cadouri sau
favoruri în primele zile ale sãptãmânii. Pe de altã
parte sunt posibile cheltuieli profesionale, pentru
locul de muncã sau pentru ºefi ºi colegi. Se
recomandã prudenþã, deoarece în plan profesinal
existã conflicte deschise. Sunt posibile discuþii
aprinse cu oficialitãþile, situaþii tensionate la locul
de muncã, fiind ºanse de a þi se deteriora imaginea
publicã sau poziþia în cadrul unui grup de lucru.
Gândirea ºi comunicarea sunt viciate, aºa încât evitã
dialogurile ample ºi deciziile majore. Riscul de a
gafa iremediabil este mare. Apar discuþii importante
cu membrii familiei ºi rudele.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începi sãptãmâna în forþã, cu mult elan de a
rezolva multe ºi mãrunte. Selecteazã prioritãþile,
traseazã planuri personale ºi profesionale pe
termen lung, evitând sã te amesteci în treburile
altora. Dinspre segmentul financiar se
contureazã venituri din colaborãri sau din partea
partenerului de viaþã. Însã, informaþiile privitoare
la sumele care þi se cuvin sau la viitorul
câºtigurilor tale sunt neplãcute. Traversãm o
perioadã în care fluctuaþiile financiare sunt mari
ºi povestea continuã. Prudenþã la cheltuieli ºi
evitã investiþiile de anvergurã! A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã cãlãtorii pe distanþe
scurte ºi relaþii cu anturajul apropiat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Ai nevoie de odihnã ºi detaºare de cotidian în
prima parte a sãptãmânii. Sãnãtatea este vulnerabilã,
astfel cã o consultaþie medicalã de rutinã este
binevenitã. Eºti solicitat destul de mult de cãtre ceilalþi
ºi de cãtre îndatoririle pe care le ai. Dozeazã-þi eforturile
ºi selecteazã prioritãþile, întrucât vulnerabilizãrile fizice
ºi emoþionale vor continua. Este posibil sã fii nevoit
a schimba termenii ºi condiþiile de desfãºurare a
unor relaþii parteneriale. Prudenþã ºi discernãmânt,
pentru cã existã riscul sã emiþi judecãþi de valoare
false! În plan financiar se contureazã schimbãri,
fie prin modificãri salariale nemulþumitoare, fie prin
modificãri ale unor activitãþi profesionale care îþi
îngrãdesc mult libertatea de miºcare.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Discuþiile cu prietenii ºi cu persoanele influente
din segmentul socio-profesional în care activezi sunt
importante încã de la începutul sãptãmânii. În mod
special primeºti informaþii deosebite privitoare la
îmbunãtãþirea veniturilor ºi investiþiilor tale. Totuºi,
discerne atent sfaturile primite, pentru cã unele
depãºesc nevoile tale actuale. Îþi sunt favorizate
meditaþiile în locurile sfinte ºi legãtura directã cu
Divinitatea. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel încât
ar fi bine sã te îngrijeºti corespunzãtor. Ai mare
deschidere spre dezvoltare personalã ºi spre
remodelarea personalitãþii. Finaluri clare pe multe
planuri ale vieþii!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti solicitat la locul de muncã, pentru cã vei fi
nevoit sã participi la dezbateri importante cu ºefii,
cu autoritãþile sau sã participi la reuniuni
importante în scop profesional. Alege-þi cu grijã
vorbele ºi gesturile, pentru cã existã riscul sã fii
înþeles greºit. Unii colegi îþi pot pune beþe în roate
în activitãþile profesionale pe care le desfãºori.
Relaþiile cu prietenii se animã, dar multe dintre
discuþiile avute te vor pune serios pe gânduri.
Evitã sã te bazezi pe aceste persoane ºi pe spusele
lor. Spre finele sãptãmânii se va accentua tendinþa
de a te izola de ceilalþi ºi de forfota cotidianã. Se
recomandã prudenþã ºi în privinþa sãnãtãþii,
întrucât sunt posibile neplãceri serioase.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este rost de cãlãtorii la începutul sãptãmânii, de
dialog cu persoane aflate în strãinãtate, dar ºi de
implicare în studii ºi cercetãri diverse. Este posibil
ca datoritã copiilor sau persoanei iubite sã întâmpini
neplãceri în realizarea planurilor tale de cãlãtorie sau
de studii. Ascultã ºi pãrerile celorlalþi, iar apoi
gândeºte-te pe îndelete ºi comparã cu opiniile tale.
În plan profesional se vor evidenþia neplãceri
serioase, în mod special acelea care treneazã de
multã vreme. Sunt ºanse sã lãmureºti lucrurile în
relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile, însã evitã forþarea notei.
Imaginea ta publicã ºi poziþia socio-profesionalã pot
fi compromise. Relaþiile cu prietenii ºi
susþinãtorii se vor remodela cumva, chiar ºi prin
finalul unora dintre ele.
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Odatã cu terminarea anului
ºcolar 2016-2017, absolvenþii
instituþiilor de învãþãmânt sunt
aºteptaþi sã se înscrie în evidenþele
Agenþiei Judetene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Mehedinþi pentru a
beneficia de asistenþã personalizatã
în vederea identificãrii ºi ocupãrii
unui loc de muncã.
   Absolvenþii diferitelor forme de
învãþãmânt înregistraþi beneficiazã de
informare ºi consiliere profesionalã,
mediere pentru identificarea unui loc
de muncã, precum ºi de diverse
facilitãþi financiare. De asemenea, în
scopul asigurãrii mobilitãþii ºi
reintegrãrii pe piaþa muncii,
absolvenþii pot participa gratuit la
programe de formare profesionalã.
   Persoanele care într-o perioadã de 60
de zile calendaristice de la finalizarea
studiilor nu s-au încadrat în muncã
potrivit pregãtirii profesionale ºi sunt
înregistraþi în evidenþele AJOFM
Mehedinþi, pot solicita acordarea
indemnizaþiei de ºomaj dacã:
- nu urmeazã o formã de învãþãmânt;
- nu realizeazã venituri sau
realizeazã, din activitãþi autorizate
potrivit legii, venituri mai mici decât
valoarea indicatorului social de
referinþã al asigurãrilor pentru ºomaj
ºi stimulãrii ocupãrii forþei de
muncã, în vigoare (500 lei).
   Se considerã cã nu au reuºit sã se
încadreze în muncã dacã fac dovada cã,
în perioada de 60 de zile calendaristice
de la data absolvirii studiilor, s-au
înregistrat la agenþiile pentru ocuparea
forþei de muncã ori la alþi furnizori de
servicii specializate pentru stimularea
ocupãrii forþei de muncã, acreditaþi în
condiþiile legii, în vederea medierii
pentru încadrare în muncã.
   Indemnizaþia de ºomaj se acordã
absolvenþilor, la cerere, pe o perioadã
de 6 luni, ºi constã într-o sumã fixã,
lunarã, neimpozabilã al cãrei cuantum
este de 250 lei. Nu beneficiazã de acest
drept absolvenþii licenþiaþi ai facultãþilor
de medicinã, medicinã dentarã ºi
farmacie care, la data solicitãrii
dreptului, au promovat concursul
naþional de rezidenþiat pe locuri sau

COMUNICAT DE PRESÃ
privind acordarea indemnizaþiei de ºomaj

absolvenþilor diferitelor instituþii de
învãþãmânt promoþia 2017Rezolvarea rapidã a crizei

guvernamentale, preºedintele Iohannis
acceptând numirea noului premier al
coaliþiei PSD-ALDE, a redus presiunea
asupra leului, care atinsese minime ale
ultimilor cinci ani faþã de euro.
   Însã, noul program de guvernare
al PSD-ALDE a nemulþumit mediul
de afaceri sau investiþional ºi a
readus euro spre pragul de 4,6 lei.
   La rândul lor, analiºtii au împins
prognozele lor în sus. Primii au
fost analiºtii de la CFA România
care au estimat un curs de 4,60
lei pentru orizontul de 12 luni.
   La finalul sãptãmânii trecute, un
raport al celor de la Unicredit ridica
miza, iar ei estimau cã “valoarea de
echilibru a cursului de schimb euro/
leu este în preajma nivelului de 5 lei”.
   Guvernatorul Mugur Isãrescu nu
putea sã rãmânã indiferent la
evoluþiile actuale. Dacã în lunile
precedente a afirmat de mai multe
ori cã leul nu are spaþiu de apreciere
în acest an, iar domnia sa se întreba
“cum se poate împãca TVA cu
impozitul pe cifra de afaceri”?
   Piaþa a rãspuns, la rândul ei, negativ.
Astfel cã, dupã o scãdere de la 4,5733,
la începutul perioadei, la 4,5503 lei,
euro a sãrit la finalul ei la 4,5788 lei.
   Evoluþia din piaþa valutarã a fost mult
mai agitatã la sfârºitul intervalului, unde
cotaþiile au urcat de la 4,568 pânã la
4,59 lei, investitorii fiind nemulþumiþi
de modul în care PSD-ALDE încearcã

“Revoluþia” fiscalã a PSD
readuce euro la 4,6 lei

sã împace promisiunile populiste
(fiscale ºi salariale) cu golul existent
în bugetul de stat.
   Dolarul se pare cã reuºeºte sã iasã
de una dintre cele mai slabe evoluþii
trimestriale din ultimii ºapte ani faþã
de alte valute majore. Dupã o scãdere
de la 4,0906 la 3,9857 lei, nivel minim
începând cu 5 octombrie 2016,
intervalul s-a încheiat la 4,039 lei,
când cotaþiile din piaþã fluctuau între
4,017 ºi 4,039 lei.
   Media monedei elveþiene, care s-a
depreciat pe pieþele internaþionale de
la 1,085 pânã la 1,096 franci/euro, a
coborât de la 4,2046 la 4,1610 lei, dar
încheiat intervalul la 4,1806 lei.
   Perechea euro/dolar a crescut pânã
la 1,1445 dolari, maxim care nu a mai
fost atins din mai 2016, dar a încheiat
perioada la 1,1336 – 1,1377 dolari.
   Aprecierea euro a survenit dupã ce
Mario Draghi, preºedintele BCE, a
declarat cã nu mai existã motive de a
menþine dobânda la minimul istoric
de aproape 0% ºi cã volumele de
lichiditate injectate în piaþã ar trebui
reduse treptat. A urmat anunþul fãcut
de Comisia Europeanã privind
creºterea luna aceasta a indicelui de
încredere al consumatorilor ºi al
directorilor din zona euro la 111,1
faþã de 109,2 în mai, cel mai ridicat
nivel atins din august 2007.
   Analiza cuprinde perioada 26
iunie – 4 iulie.

 Radu Georgescu

ANUNÞ PUBLIC

Pricop Cãtãlin Marian, titular al proiectului „Construire halã
industrialã, împrejmuire, foiºor, cale de acces (podeþ)”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menþionat,
propus a fi amplasat în intravilanul comunei Broºteni, sat
Cãpãþâneºti, judeþul Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
str. Bãile Romane nr. 3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni-vineri,
între orele 08-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://
apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ.

posturi, în condiþiile legii.
   Termenul de 60 de zile calendaristice
de la data absolvirii studiilor este termen
de decãdere din drepturi.
   În cazul în care absolvenþii diferitelor
forme de învãþãmânt nu se prezintã în
intervalul de 60 de zile calendaristice
de la terminarea studiilor, au dreptul sã
se înregistreze ca persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã, beneficiazã
de toate serviciile oferite de agenþiile
pentru ocuparea forþei de muncã, însã
pierd dreptul la indemnizaþie de ºomaj.
   AJOFM Mehedinþi atenþioneazã
absolvenþii de liceu promoþia 2017,
indiferent dacã au promovat sau nu
examenul de bacalaureat,cã termenul
de 60 de zile calendaristice începe cu
27 mai 2017 (conform Ordinului nr.
4.577/20.07.2016 al ministrului
educaþiei naþionale ºi cercetãrii
ºtiinþifice privind structura anului
ºcolar 2016-2017, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare), ultima zi de
înregistrare fiind 25 iulie 2017.
   Elevii care nu au situaþia ºcolarã
încheiatã la unele discipline, se pot
înregistra în evidenþele ANOFM în
termen de 60 de zile calendaristice de
la data promovãrii examenelor de
corigenþã (data înscrisã în adeverinþa
eliberatã de instituþia de învãþãmânt).
   Adeverinþa de absolvire a claselor
terminale trebuie sã conþinã
precizarea exactã a datei absolvirii
cursurilor (zi, lunã, an), potrivit
ordinului ministrului educaþiei
naþionale ºi cercetãrii ºtiinþifice.
   Înregistrarea absolvenþilor diferitelor
instituþii de învãþãmânt în evidenþele
AJOFM Mehedinþi este o etapã
prealabilã ºi obligatorie în vederea
obþinerii facilitãþilor acordate potrivit
Legii nr. 76/2002 privind privind
sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de muncã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Informaþii suplimentare pot fi obþinute
de la sediul AJOFM Mehedinþi din
Drobeta Turnu Severin, bd. Carol I nr.
3, telefon 0252/319029.

Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior,

Mihail Sorin Marinescu
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Câºtigãtoarele campionatului judeþean din
Mehedinþi la juniori U15 (C), U13 (D) ºi U11 (E) n-au
reuºit sã treacã de faza zonalã a Campionatelor Naþionale
rezervate categoriilor respective de vârstã.  Astfel, la Juniori
U11, campioana Mehedinþiului, AS Sport Kids Drobeta,
a fost repartizatã în zona a VI-a, desfãºuratã la Râmnicu
Vâlcea, însã echipa antrenatã de Cristian Þigãnele a
pierdut ambele meciuri, cu Dinamyk Craiova (1-4) ºi
Athletic Slatina (2-3), ºi a încheiat grupa pe ultimul loc.
   La juniori U15, ACS Luceafãrul Drobeta a fost
reprezentanta Mehedinþiului la faza zonalã,  desfãºuratã
la Craiova. Învinºi în primul meci cu 4-1 de ACS Poli
Timiºoara, elevii antrenaþi de Cristian Chiriþã au dispus
ulterior cu 3-2 de CSM Râmnicu Vâlcea ºi au încheiat

Desfãºurat la Zagreb,
Campionatul European de Judo pentru
Veterani a îmbogãþit palmaresul
antrenoarei de la CSM Drobeta Turnu
Severin, Lena Sterea, cu încã o
medalie de aur. A cincea pentru
severineancã, care a bifat ºi cel mai
bun rezul tat al  României , în
Croaþia. La Europenele de veterani
din acest an au participat 741 de
judoka la masculin ºi 129 la
feminin, iar delegaþia þãrii noastre a
fost formatã din 9 competitori.
   Pe lângã aurul izbutit de Lena Sterea
(57 kg), România a mai obþinut un
bronz, prin Marian Chirazi (73 kg),
rezultate care au plasat þara noastrã pe
locul 18 în clasamentul general pe
medalii, din 31 de naþiuni prezente la
Zagreb. În cursa pentru cel de-al V-lea
aur continental, Sterea a învins cele
douã reprezentante ale Germaniei ºi o
judoka din Italia. În aceastã varã,
antrenoarea de la CSM Drobeta va
încerca sã-ºi pãstreze ºi titlul mondial.
   “Am ajuns deja la 5 medalii de aur
la Europenele de Veterani ºi nu am de
gând sã mã opresc aici. La Zagreb,
am fost singura judoka din lotul
naþional al României care a reuºit sã
urce pe prima treaptã a podiumului
de premiere. E o performanþã ºi asta
nu poate decât sã mã bucure.
Urmeazã Mondialele din Italia, unde
am de apãrat titlul cucerit anul trecut,
în SUA. Sper sã obþin a ºaptea
medalie de aur, la Campionatul
Mondial”, a declarat Sterea.

Sterea,
abonatã la aur

Juniorii severineni n-au trecut de faza zonalã

Juniori U11 – zona a VI-a, de la Rm.Vâlcea
Grupa A
LPS Târgu Jiu – Steaua Bucureºti 5-1
Steaua Bucureºti – CSM Rm. Vâlcea  1-0
CSM Rm. Vâlcea – LPS Târgu Jiu      1-1
Clasament:
1. LPS Târgu Jiu  4 pct
2. Steaua              3 pct
3. CSM Vâlcea              1 pct
Grupa B
Athletic Slatina – Dinamyk Craiova    2-3
Dinamyk Craiova – Sport Kids Drobeta 4-1
Sport Kids Drobeta - Athletic Slatina    2-3
Clasament
1. Dinamyk Craiova   6 pct
2. Athletic Slatina   3 pct
3. Sport Kids Drobeta   0 pct
Finala: LPS Târgu Jiu -  Dinamyk Craiova 2-0

Juniori U13 – zona a VI-a, de la Dr. Tr. Severin
Grupa A
Luceafãrul Drobeta – CS Luceafãrul Cluj  1-1
LPS Slatina – CSM Râmnicu Vâlcea        3-1
Luceafãrul Cluj - CSM Râmnicu Vâlcea     9-1
ACS Luceafãrul Drobeta – LPS Slatina     2-2
LPS Slatina – CS Luceafãrul Cluj        0-4
CSM Rm. Vâlcea –  Luceafãrul Drobeta    0-3
Clasament:
1. Luceafãrul Cluj 7 pct
2. Luceafãrul Drobeta 5 pct
3. LPS Slatina 4 pct
4. CSM Rm. Vâlcea 0 pct

 M. O.

 M. O.

grupa pe locul secund. La
U13, tot ACS Luceafãrul a fost
campioana Mehedinþiului ºi
a fost gazda zonei a VI-a. Pe
Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin,
echipa lui Constantin
Gãdãleanu n-a pierdut
niciunul din cele 3 meciuri
disputate, dar tot n-a reuºit sã
treacã de faza grupelor.
    Dupã 1-1 cu CS
Luceafãrul Cluj, goluri Matei

(‘13), respectiv Hondorocu (‘43), echipa severineanã a
remizat ºi în urmãtorul joc, scor 2-2, cu LPS Slatina.
Deºi a condus cu 2-0 la pauzã, prin golurile lui Fulga
(‘7) ºi Pâslea (‘25), Luceafãrul Drobeta a fost egalã în
ultimele minute de Vãtui (55) ºi Dinu (‘58). În ultimul
joc, gazdele de la ACS Luceafãrul au dispus cu 3-0 de
CSM Râmnicu Vâlcea, prin golurile lui Pâslea (‘32),
Martinovici (‘55) ºi Radaslavescu (‘59), rezultat prin care
au încheiat grupa pe locul secund, la 2 puncte sub CS
Luceafãrul Cluj. “Dacã am fi fost mai atenþi, puteam sã
terminãm noi pe primul loc în grupã ºi sã jucãm finala.
Rãmânem cu satisfacþia cã am încheiat neînvinºi
aceastã etapã zonalã”, a spus managerul echipei
Luceafãrul Drobeta, Alexandru Sitaru.

Grupa B
LPS Banatul Timiºoara – Dinamyk Craiova 2-0
FC Hunedoara – LPS Târgu Jiu 2-0
CS Dinamyk Craiova – LPS Târgu Jiu4-0
LPS Banatul Timiºoara –  FC Hunedoara 2-1
CS FC Hunedoara – CS Dinamyk Craiova 2-3
LPS Târgu Jiu – LPS Banatul Timiºoara 1-0
Clasament
1. Banatul Timiºoara 6 pct
2. Dinamyk Craiova 6 pct
3. FC Hunedoara 3 pct
4. LPS Târgu Jiu 3 pct

Finala: Luceafãrul Cluj - LPS Banatul Timiºoara 3-1
Juniori U15 – zona a VI-a, de la Craiova
Grupa A
CS Dinamyk Craiova – Pandurii Târgu Jiu 2-0
Pandurii Târgu Jiu – CSS Caracal         2-6
CSS Caracal – Dinamyk Craiova         0-4
Clasament
1. Dinamyk Craiova 6 pct
2. CSS Caracal 4 pct
3. Pandurii Târgu Jiu 0 pct
Grupa B
ACS Poli Timiºoara – Luceafãrul Drobeta  4-1
Luceafãrul Drobeta - CSM Rm. Vâlcea        3-2
CSM Rm. Vâlcea - ACS Poli Timiºoara       0-5
Clasament
1. Poli Timiºoara  6 pct.
2. Luceafãrul Drobeta  3 pct
3. CSM Rm. Vâlcea  0 pct
Finala: Dinamyk Craiova – Poli Timiºoara  4-2
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Mã fraþilor bine cã trecu ºi
crãpetu ãsta peste noi ºi scãparam
teferi, ce mai, cã ne fu fricã cã ne topim
ºi noi odatã cu asfaltu de pe drum. Cã
trãiram sã o auzâm ºi pe asta: nu mai
circulã maºinile cã sã stricã asfaltu! Da
unde aþi fost fraþilor când s-a fãcut
recepþia drumurilor? Nu cumva ar trebui
sã umblãm niþel ºi la calitate nu numai
la punga transportatorilor? Cã nu am
auzit pe nimeni cã sã dau banii înapoi
pe taxele încasate, sau mãcar niºte
crãiþari din parandãrãt, pentru zilele în
care stãm traºi pe dreapta!
   Cã tot veni vorba de drumuri ºi de
drumari, iote sã nerodu de Sucã plecã
sã sã plimbe ºi el pin Europa. Da ce sã
vezi? Trecu vama pe la Nãdlag, nu fu
mare aglomeraþie cã nu începuserã sã
vine ai noºtri pin concedii, aºa cã de
dus fu uºor. Numa cã la întoarcere ce
sã vezi? Nu mai gãsea pe unde sã intre
în þarã. Era cât pe ce sã sã rataceascã
bietu de el cã, cicã, nu sã ºtie din ce
motive, pe la unguri spre noi nu sã vede
scris nicãieri: cãtre “România”, nici cãtre
Timiºoara, nici cãtre Arad, ci doar UK
sau Belgrad. Cum s-ar spune noi nici
cã ezixstãm pentru vecinii noºtri unguri.
Mai mult de atât, dacã ai nenorocul sã
te rãtãceºti prin Szeged, unde mulþi
dintre locuitori fac afaceri cu românii,
ºi dacã îi întrebi ceva îþi întorc spatele ºi
te mai ºi înjurã când li te adresezi
româneºte! Aºa ne trebuie, cã noi îi
omenim ºi le dãm ºi haina di pe noi, iar
ei nu-ºi amintesc cine suntem! Pãi bine
mã fraþilor cum e posibil aºa ceva? Nu
suntem ºi noi europeni ca ºi ei sau ca
alþii din UE?! Cã doar dacã plecãm
trebuie sã ne mai ºi întoarcem acasã.
Nu?  Cã  treaba asta ar trebui sã o vadã

ºi autoritãþile noastre ºi sã
facã ceva, doar nu le-o sta
gându sã scape de noi! Cã
nu vãd, sã poate ºi pentru
cã ‘mnelor circulã mai mult
pe calea aerului. Nu?
   Mã fraþilor da sã ne
întoarcem ºi la ale noastre, cã
iote pe Clisura Dunãrii sã
întâmplã ca un turist sã fie
muºcat de o viperã în zona
Grotei Veterani. ªi turistul
nostru nu erea de unul
singur, ci într-un grup condus
de un renger al Parcului Natural “Porþile
de Fier”. Nãcazu e cã nici însoþitoru’ nu
avu, ºi pe niciunde în zonã nu s-a gãsit
un vaccin antiviperin, ceva, sã scape omu
cu bine din belea. Noroc cã un turist din
alt grup care, ºtiind cum stã treaba în zonã,
avea la el leacu. Acu cã trecu beleaua
întrebãm cum sã poate, mã fraþilor, ca
reprezentanþii Parcului sã nu aibã un
punct sanitar dotat cu aºa ceva mai ales
cã se ºtie cã în zonã existã asemenea
riscuri? ªi mai ales cã pe Clisurã vin turiºti
mulþi ºi din toatã lumea. ªi noi ce le
arãtãm? Cã nu suntem în stare decât sã
luãm banii pe belete?
   Da mã liniºti nepotu’miu Sucã când
îmi zâsã cã nici spitalele din zonã nu
dispun de asemenea vaccinuri. Poate
doar ãi di la ISU. Mai ºti!
   ªi ca sã fie treaba treabã îmi mai povesti
nãrodu de Sucã ce vãzu la  primãrie, la
ºedinþa de consiliu local severinean. Cicã
fu o ºedinþã într-o armonie ºi bunã
dispoziþie cum rar s-a mai vãzut de ziceai
cã toatã lumea de acolo este înscrisã în
acelaºi partid. Consilierii erau cu mâinile
pe sus de nu mai ºtiau ãi de la
secretariatul tehnic care sunt voturile

Sucã, canicula, drumurile noastre, veselia organizatã din consiliul local
severinean, reveneala lu’ tanti Valentina ºi artezienele lu’ nea Leuºtean

pentru, care sunt abþinerile sau care sunt
împotrivã. Da aflã Sucã ce se întâmplã.
Buna dispoziþie a consilierilor nu fuse
datã de reveneala lu tanti Dobrotã,
pemepista, care apãru la ºedinþã ca sã
nu rãmânã fãrã de scaun. Nu, bucuria
iera datã de, dupã cum ciricãiau
deontologii din colþ, de angajarea
pupilei unui conseler pmp ca funcþionar
public la Primãria Severin. Asta dupã
ce pupila fusese datã afarã din consiliu
judeþan,chiar de nea Aladin, ºi a pierdut
definitiv procesul, ajungând sã se
angajeze la srl-ul ‘mneaei. Aºa sã
explicã votul într-o unanimitate veselã
de “douã treimi” a trimiºilor noºtri sã
ne reprezinte în forul local!
   ªi dacã vorbirãm de PMP sã aude cã
sã pune de o mare schimbare la nivelul
conducerii judeþene a partidului. Adicã
nea Bãse ºi-a dat seama cã a greºit atunci
când s-a lepãdat de cei care au creat
partidul în Mehedinþi ºi-l aduseserã pe
locul 3 în ierarhia partidelor la nivelul
judeþului. ªi dacã vechea conducere va
prelua frâiele, aplicându-le metoda a
treia infiltraþilor, atunci s-ar putea sã
avem mai surprize în CL severinean.

   Da asta nu fu tot. Sã vezi cu ce idei
nãstruºnice veni nea Leuºtean sã le
propuna conselerilor locali. Cicã s-a
gândit ‘mnealui cã ar da bine sã fie
captate izvoarele fântânilor din Severin

ºi apa, în loc sã sã scurgã în Dunãre, sã
fie adusã peste oraº sub formã de fântâni
arteziene. Consilierii, dupã ce au ascultat
cu atenþie, au promis cã vor analiza
propunerea, da Sucã zice cã în sinea
lor fiecare dintre ei se gândea la cu ce
s-ar alege. Cã doar moºtenirea lu nea
Gherghe cu parandãrãtu a rãmas.
  Da pânã sãptãmâna viitoare sã fiþi  iubiþi
ºi optimiºti!  nea Mãrin


