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La Palatul Culturii „Teodor Costescu”, de Ziua
Îndrãgostiþilor, s-au întocmit trei certificate de cãsãtorie,
pentru cei care ºi-au dorit sã-ºi uneascã destinele chiar
în ziua în care se celebreazã dragostea în toatã lumea.
   Trei cupluri de severineni s-au cãsãtorit miercuri, 14
februarie, chiar de Ziua îndrãgostiþilor. Programãrile
pentru starea civilã s-au fãcut cu zece zile înainte, iar
pentru cele trei perechi, Claudiu ºi Raluca, Petriºor

S-au cãsãtorit de Valentine’s Day

Cosmin ºi Andrea Diana, Cosmin Andrei ºi Mihaela Lidia,
din acest an data de 14 februarie va deveni una care le
va aminti de clipa în care s-au cãsãtorit. cununia civilã a
fost oficiatã de primarul Marius Screciu, în sala „Virgil
Ogãºanu” a Palatului Culturii „Teodor Costescu”.
Primarul a þinut neapãrat sã fie prezent la un eveniment
deosebit de special din viaþa acestor tineri ºi le-a oferit
din partea sa câte un coº cu flori. pag. 7

Tinerii din
Mehedinþi se
pregãtesc sã
vorbeascã la
Bruxelles

Prefectul judeþului Nicolae DRÃGHIEA,  în calitate
de preºedinte al Comitetului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã Mehedinþi, a convocat în ºedinþã extraordinarã
comitetul judeþean, ca urmare a iminenþei producerii unei
situaþii de urgenþã provocatã de avarierea liniei de joasã
tensiune aferentã localitãþii Dubova.
   Având în vedere, raportul operativ înaintat secretariatului
tehnic permanent de cãtre Distribuþie Energie Oltenia ºi nota
de constatare întocmitã de Grupul de Suport Tehnic nr. 15,
din care rezulta avarierea reþelei electrice sus-menþionate,
cu pericolul  întreruperii furnizãrii energiei electrice cãtre
consumatori, comitetul judeþean a hotãrât aprobarea
mãsurilor propuse de grupul de suport tehnic pentru
restabilirea stãrii de normalitate.

Comitetul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã, în ºedinþã extraordinarã
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Deputata Alina
Teiº, noua

preºedintã a
Organizaþiei de
femei a PSD
Mehedinþi
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Editorial - de Sorin Vidan

ªtim bine cu toþii cã la anul
avem alegeri prezidenþiale. Nu e
pentru noi chiar o temã arzãtoare,
cel puþin pe moment, dar ºtim din
experienþã cã tendinþa unei astfel de
teme, odatã cu trecerea timpului,
este de a deveni arzãtoare. Cã
vrem, cã nu vrem, la un moment
dat vom ajunge sã ne certãm între
noi, copios, pe tema aceasta.
   Primii muguri ai viitoarei stãri de
spirit deja au apãrut. De exemplu,

Opoziþie ºi putere
USR, prin preºedintele acesteia, Dan
Barna, nu exclude posibilitatea ca
Dacian Cioloº sã fie candidatul USR
pentru funcþia de preºedinte al
României, în 2019. Îl ºtim pe Dacian
Cioloº din perioada guvernului
tehnocrat. Ideea de a-l arunca în lupta
pentru Cotroceni enerveazã, cum
priveºti la dreapta, pe eºichierul politic.
   Imediat Alina Gorghiu a reacþionat
pe pagina personalã de Facebook:
„Vãd cã USR reia tema privind
candidatul propriu la alegerile
prezidenþiale. ªi nu pot sã nu mã
întreb dacã asta chiar ajutã tabãra
dreptei în contextul politic actual.
La acest moment situaþia este cam
aºa: PSD a început sã slãbeascã.
Ãsta e un câºtig. Pe când PSD
slãbeºte, ce trebuie sã facã opoziþia?
Sã se întãreascã!”.
   Sincer, opoziþia nu pare deloc sã
se întãreascã. ªi mai mult ca sigur
momentul electoral 2019 va prinde

opoziþia, dreapta politicã, cu cel
puþin doi candidaþi în joc, unul de
la USR, altul de la PNL. USR vrea
sã fure startul, ºi ideea, ca
strategie, nu e tocmai rea. Poate cã
usr-iºtii vor sã forþeze mâna
liberalilor, sã vinã ºi ei cu o ofertã
pentru Dacian Cioloº. Cert este cã
cel puþin pe moment liberalii par
doar iritaþi de iniþiativa USR. Nu cã
ei ar avea deja un nume credibil în
joc, pentru Cotroceni (probabil cã
se gândesc tot la  Iohannis), dar
nici nu pot fi încântaþi de o
propunere precum fostul premier.
Pentru cã, e foarte adevãrat, fostul
premier Dacian Cioloº, nu a prea
þinut cu liberalii. A pozat în
tehnocrat, ignorând cerinþele PNL
ºi prezenþa pe scena politicã a unui
PSD solid. Alegerile din 2016 au
demonstrat acest lucru, iar victoria
PSD a avut ca fundament ºi ezitãrile
de implicare politicã ale lui Cioloº,

ºi precaritatea demersului
guvernamental.
   Liberalii ºtiu foarte bine cine e
Dacian Cioloº, ºi nu cred sã meragã
pe propunerea USR. Alina Gorghiu
are, în principiu, dreptate: opoziþia ar
trebui sã se întãreascã, odatã ce PSD
pare a ºovãi, pare slãbit ºi ezitant. PSD
nu are un nume greu sã-l arunce în
bãtãlia pentru Cotroceni. Dar opoziþia
e ºi ea slãbitã, eziantã. Nu o vãd
fãcând o baricadã fermã, consecventã
ºi convingãtoare, în faþa ofensivei
social-democrate.
   În condiþii ideale, ºi USR, ºi PNL
ar trebui sã fie umãr lângã umãr, într-
o veritabilã unitate a opoziþiei. Ori
sunt departe de acest deziderat. ªi
în aceste condiþii, oricât de slãbit ar
fi PSD nici nu mai conteazã, odatã
ce nu e nimeni în stare sã fructifice
cu adevãrat, politic, suma de ezitãri,
ºi starea de slãbiciune a celor aflaþi
azi la putere.

Arealul Orºovei ºi
împrejurimile sale au o istorie foarte
bogatã, ce coboarã cu milenii în
urmã, pânã în epoca pietrei,
continuând apoi fãrã întrerupere prin
toate epocile istorice. Urme de locuire
au fost identificate în peºterile de la
Ciucarul Mare, Climente I-(neolitic
timpuriu), Climente II (paleolitic),

peºtera de la Gura Ponicovei (neolitic
timpuriu), peºtera Veterani (mezolitic
timpuriu, neolitic timpuriu), în
adãposturile sub stâncã (Cuina
Turcului-mezolitic timpuriu, neolitic
timpuriu).
   În incinta muzeului se gãseºte o
reprezentare a omului cavernelor,
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având o îmbrãcãminte specificã,
confecþionatã din piei de animale,
cioplind un bloc de silex, întrucât
toate uneltele aparþinând acestei
perioade sunt realizate din silex.
   Într-una din secþiunile trasate cu
ocazia cercetãrilor arheologice
întreprinse în anul 1968, a fost
descoperit un schelet uman, precum

ºi o vatrã cvasicircularã cu diametrul
de 0,90m ºi grosimea de 9-10 cm,
bogatã în cenuºã ºi cãrbuni.
Mormântul a aparþinut unui tânãr, cu
vârsta cuprinsã între 18-20 de ani,
datat pe baza analizei cu Carbon 14
între anii 14500-13800 î. Hr.
   Sunt prezentate principalele

îndeletniciri ale omului preistoric,
respectiv agricultura, reprezentatã
de o sãpãligã de corn (cultura;
Cultura Schela Cladovei-Lepenski
Vir) ºi un plantator de os (epoca
bronzului, Cultura Verbicioara),
olãritul, reprezentat de un vas de
transportat l ichide (cultura
Starèevo-Criº), o ceaºcã de lut
(cultura Coþofeni) ºi un vas de lut
aparþinând epoci La Téne, þesutul,
douã fusaiole pentru întins firele ºi
douã greutãþi de lut, folosite la
rãzboiul de þesut, obiecte de
podoabã. Topoarele de piatrã,
completeazã informaþiile referitoare
la preocupãrile omului preistoric.
Vizitatorii pot admira, printre altele,
toporare de piatrã - cultura Coþofeni,
ceaºcã de lut cultura Coþofeni, douã
greutãþi de lut pentru rãzboiul de
þesut, epoca bronzului, cultura

Verbicioara, plantator de corn,
epoca bronzului, cultura
Verbicioara, brãþarã de bronz, epoca
Hallstatt, inel de bronz torsadat,
epoca Hallstatt, vas de lut epoca La
Téne. Vizitatorii pot vedea apoi o
reprezentare a Tabulei Traiana.
   Tabula Traiana, aflatã pe malul
sârbesc, în apropiere de Cazanele
Mici, a fost redescoperitã în anul
1961. Tabula consemneazã
refacerea drumului sãpat în stâncã
de cãtre împãratul Traian, în vederea
rãzboiului împotriva dacilor.
Construcþia drumului cu o lungime
de aproximativ 40 km a început încã
din timpul împãratului Tiberius. În
anumite porþiuni, unde nu a fost
posibilã dislocarea stâncilor, au fost
sãpate în piatrã, deasupra apei, o
serie de orificii (plasate la distanþe
egale), CONTINUARE ÎN PAGINA 4
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu, a participat la
inaugurarea unei clãdiri simbol a
oraºului nostru, încãrcatã de istorie,
martorã la multe evenimente care
au avut loc în oraºul Drobeta -
Turnu Severin, încã de la
înfiinþarea sa.
   Reabilitarea clãdirii, care aparþine
ISU Mehedinþi,  era imperios
necesarã, atât pentru instituþia care
o gestioneazã, cât ºi pentru
locuitorii oraºului, care se pot
bucura de arhitectura unei clãdiri
construitã în anul 1839 

Inaugurarea sediului Centrului
Judeþean de Conducere ºi

Coordonare a Intervenþiei, al ISU
Mehedinþi

 Biroul de presã

   În acest imobil, îºi vor desfãºura
activitatea Dispeceratul Integrat ISU
Mehedinþi, Serviciul Judeþean de
Ambulanþã Mehedinþi, precum ºi
Centrul Operaþional Judeþean, toate
fãcând parte din Centrul Judeþean
de Conducere ºi Coordonare a
Intervenþiei, al ISU Mehedinþi.
   Având în vedere importanþa
acestui Centru Judeþean de
Coordonare pentru judeþul
Mehedinþi, Consiliul Judeþean
Mehedinþi a contribuit cu peste
80.000 lei pentru achiziþionarea
de mobilier ºi aparaturã.

Primarul municipiului
Drobeta-Turnu Severin, Marius
Screciu, a semnat, marþi 13 februarie
2018, contractele de finanþare pentru
demararea lucrãrilor de reabilitare a
Colegiilor Naþionale “Traian” ºi
“Gheorghe Þiþeica”. Aproape 5
milioane de lei vor fi alocaþi pentru
cele douã unitãþi ºcolare. Se vor
efectua lucrãri interioare de
reparaþii, refacerea instalaþiilor
termice, electrice ºi sanitare dar
ºi anvelopare.
   „Avem grijã în continuare de
infrastructura ºcolarã. Din punctul
nostru de vedere ºi din punctul
meu de vedere, ca primar ºi a
instituþiei pe care o conduc,
aceasta este o prioritate, pentru ca
în municipiul Drobeta-Turnu
Severin sã avem un sistem de
învãþãmânt civilizat. Copiii noºtri sã
poatã sã înveþe în aceste instituþii
de învãþãmânt moderne, iar ceea
ce depinde de noi, de primãrie, sã
putem îndeplini, sã ne facem
datoria” a declarat Marius Screciu,
primarul Severinului.
   La Colegiul Naþional “Gheorghe
Þiþeica”, vor ajunge  aproape 3
milioane de lei. Cu aceºti bani  se
vor efectua lucrãri importante
pentru clãdirea liceului. Vor
demara reparaþii de finisaje
interioare, pardoseli, pereþi, tavane,
tâmplãrie. Se va face ºi anveloparea
termicã a clãdirii, reparaþiile de
scãri, refacerea trotuarelor
perimetrale plus refacerea celor trei

 Biroul de presã

MARIUS SCRECIU:
“Douã dintre liceele emblematice

ale Severinului vor intra în reabilitare
cu fonduri guvernamentale”

instalaþii interioare, electrice,
termice ºi sanitare.
   Pentru Colegiul Naþional “Traian”
au fost alocaþi peste douã milioane
de lei. Cu ajutorul acestor fonduri
se va reabilita corpul principal al
ºcolii. De asemenea lucrãrile vor
include reparaþiile de finisaje
interioare, reabilitarea acoperiºului
clãdirii, refacerea instalaþiei
electrice ºi a sistemului de preluare
a apei pluviale.
   Fondurile pentru reabilitarea
celor douã unitãþi ºcolare provin din
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã II.

În 16 februarie, elevi ai Colegiului Tehnic “Decebal”
din Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinti, se vor

întâlni cu Cristian Pîrvulescu, membru al Comitetului
Economic ºi Social European, pentru a pregãti

participarea la acþiunea „Europa ta, pãrerea ta”, care
va avea loc la Bruxelles, între 15-16 martie 2018.

Elevi din treizeci ºi trei de ºcoli europene, din
28 de state membre ºi 5 þãri candidate vor veni la
Bruxelles ºi se vor adresa instituþiilor europene,
prezentându-ºi pãrerea în legãturã cu rolul care îi
revine culturii în viitorul Europei. Vor cãuta
rãspunsuri, vor dezbate ºi vor supune la vot trei
propuneri, pe care instituþiile europene le vor lua în
calcul în procesul de elaborare a politicilor.
   Cristian Pîrvulescu va lucra cu elevii înaintea
ºedinþei din martie, pentru a pregãti rãspunsuri la
câteva dintre principalele întrebãri referitoare la
viitorul culturii europene:
- Ce este cultura europeanã: este doar suma
tradiþiilor naþionale sau existã valori comune care

Tinerii din Mehedinþi se pregãtesc sã vorbeascã la Bruxelles
ne fac pe toþi europeni?
- Care este rolul culturii ºi al schimburilor culturale
în viaþa elevilor?
- Ce poate face Uniunea Europeanã pentru a promova
cultura (cinema, muzicã, dans, literaturã, teatru etc.)
ºi a proteja mai bine siturile patrimoniului cultural?
- Ce rol ar putea juca cultura în renaºterea economicã
a regiunilor ºi oraºelor Europei?
- Cum poate aceastã renaºtere sã le ofere tinerilor noi
oportunitãþi, concretizate în noi locuri de muncã?
   Manifestarea, intitulatã „Europa ta, pãrerea ta!”
(YEYS), este organizatã de Comitetul Economic ºi
Social European (CESE), vocea societãþii civile la nivel
european, ºi constituie evenimentul emblematic al
Comitetului dedicat tinerilor. Prin aceastã iniþiativã,
CESE doreºte sã se asigure cã opiniile, experienþele
ºi ideile tinerei generaþii sunt luate în considerare în
procesul de elaborare a politicilor UE.
   Cristian Pîrvulescu este membru al CESE din 2007
ºi este activ în cadrul Grupului „Activitãþi diverse”.
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Mã numesc Popa Nicolae – Comandor
inginer-ofiþer de marinã – domiciliat în
Municipiul Orºova, judeþul Mehedinþi ºi datoritã
stresului ºi supãrãrilor am fost internat de
urgenþã la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie,
Secþia Neurologie din Craiova, Dolj.
   În una din zile, discutând cu doamna asistentã
ºefã pe Secþia Neurologie NIÞU ANICA mi-a
spus cã în anul 1991 s-a construit aceastã
clãdire pentru oamenii nefamiliºti.
   Doamna manager a Spitalului Clinic de
Neuropsihiatrie - POPA LUIZA MIRELA, Medic
Primar Psihiatru, aflându-se în salonul 212 etajul
II, împreunã cu doamna Dr. STANCA DIANA -
Medic Primar-ºef Lucrãri ne-au spus cã din anul
2012 pânã în prezent s-au fãcut multe
modernizãri în acest spital, cum ar fi: termopane;
gresie; faianþã, grupuri sanitare noi, etc.
- S-a schimbat tot mobilierul spitalului;
- S-a introdus instalaþia de climatizare la Etajul IV;
- Secþiile de neurologie au un sistem de
alarmare “NU SE CALL’’, asistentele purtând o
brãþarã pentru alarmare la distanþã;
- Toate clãdirile sunt izolate termic – ceea ce a
dus la reducerea cheltuielilor;
- Vara se protejeazã cu acest sistem.
   Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este
compus din urmãtoarele secþii:
- 2 (douã) Secþii de Neurologie;
- 2 (douã) Secþii de Psihiatrie acuþi;
- 1 (una) Secþie de Neuropsihiatrie infantilã;
- 1 (una) Secþie Psihiatrie cronicã în comuna
Melineºti.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, un spital modern în
România unde cei aflaþi în suferinþã se simt în siguranþã ºi au
încredere în actul medical

   Capacitatea spitalului: 68+68+45.
   Secþia de recuperare dupã accidente vasculare
se aflã la etajul IV.
   Serviciile medicale sunt bine organizate prin
folosirea protocoalelor ºi instrucþiunilor de lucru
pentru toate categoriile de personal medical
auxiliar ºi administrativ.
   Pregãtirea profesionalã este la un nivel
deosebit de ridicat.
   Toþi medicii sunt medici primari.
   În toate secþiile funcþioneazã cadre universitare
(profesori, conferenþiari, ºefi de lucrãri ºi
asistenþi universitari).
   Având contract de colaborare cu Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova, în fiecare
an în acest Spital, sunt pregãtiþi ºi îºi desfãºoarã
activitatea, zeci de medici rezidenþi în
specializãrile psihiatrie ºi neurologie pe toatã
durata rezidenþiatului în cele douã specialitãþi.
   În perioada cât am stat internat 28.01.2018-
09.02.2018, aceºti medici rezidenþi fãceau
consultaþiile necesare pacienþilor, timp de câteva ore.
Dintre medicii rezidenþi, îmi amintesc:
- Vilãu Andreea – Medic rezident anul III;
- Giurgiulescu Ligia – Medic rezident anul I;
- Lãþea Roxana – Medic rezident anul IV.
   Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie este
subordonat Primãriei Municipiului Craiova.
   Pentru modernizarea ºi dotarea acestui spital
cu aparaturã modernã, fondurile bãneºti au fost
alocate de cãtre Primãria Municipiului Craiova.
   În saloane sunt paturi cu somiere mobile cu
laterale de sprijin.

   Datoritã faptului cã Primãria Municipiului
Craiova a alocat sume mari de bani pentru
modernizarea spitalului, doamna Manager
POPA LUIZA MIRELA preciza cã în spital
trebuie sã existe profesionalism, corectitudine
în activitate, respectarea ghidurilor ºi a
protocoalelor de bunã practicã.
   Aºa cum preciza ºi doamna Dr. ZAHARIA
CORNELIA – Prof. Univ. ºi doamna ALBU
CARMEN – ªEF SECÞIE, medic primar
Neurolog, ªef Lucrãri, trebuie sã existe respect

pentru pacient, o atitudine de susþinere ºi
încurajare a celor aflaþi în suferinþã, pentru ca
aceºtia sã se simtã în siguranþã ºi sã aibã
încredere în actul medical.
   Doamna Manager POPA LUIZA MIRELA,
preciza cã omul care stã în pat sã fie el însuºi,
sã fie un OM.
   Într-o unitate medicalã este foarte importantã
curãþenia ºi respectarea prevederilor legale privind:
- dezinfecþia ºi toate celelalte mãsuri având ca scop
prevenirea infecþiilor, conform normelor în vigoare.
   Menþionez cã instituþia este dotatã cu maºini
automate de spãlat vase în toate blocurile
alimentare ºi la oficii. Doamna Manager POPA
LUIZA MIRELA, îndeplineºte aceastã funcþie din
anul 2009. În perioada 2004-2009, doamna
Manager POPA LUIZA MIRELA  a deþinut funcþia
de Director Medical.
   Aduc mulþumiri întregului personal medical
auxiliar ºi administrativ din cadrul Spitalului
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în special
doamnei Manager al Spitalului - Medic Primar
Psihiatru - POPA LUIZA MIRELA.
   Un rol important pentru sãnãtatea mea, l-a
avut Kinetoterapeut ALINA BALICA.

   Cu multã consideraþie, stimã ºi respect
Comandor ing. Popa Nicolae, Orºova

 urmare din pag. 2
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în care au fost fixate grinzi puternice, peste care
a fost aºezat un pod de lemn. În total, în zona
Defileului Dunãrii se pare cã au existat zece
tabule. Se pare cã o parte din ele s-au pãstrat
pânã în secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea,
potrivit câtorva stampe de epocã pãstrate.
   Dar, acestea reprezintã doar o micã parte din zestrea pe care muzeul o propune vizitatorilor.
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Oamenii au visat
dintotdeauna la viitor ºi la ce le va
oferi tehnologia, atât pentru viaþa de
zi cu zi, cât ºi pentru casa în care vor
locui. Imaginaþia dicteazã realitatea
vizionarã, astfel casa viitorului devine
din ce în ce mai mult un fapt concret
ºi palpabil. Lucian Burci (17 ani), elev
în clasa a XI-a la Colegiul Naþional
ªtefan Odobleja din Drobeta Turnu
Severin,  îºi doreºte o casã
automatizatã, dar spune cã soluþiile
actuale de pe piaþã nu îl mulþumesc.
Aºa cã dupã ce va absolvi facultatea,
va proiecta chiar el de la zero un
sistem care sã permitã ca absolut
toate utilitãþile sã fie comandate dintr-
un singur panou. Anul trecut chiar a
câºtigat premiul I la un concurs
organizat de Facultatea de Economie
din Craiova pe tema cea mai bunã
idee de afacere. Lucian a obþinut
admiraþia juriului cu un sistem de
control al calitãþii aerului din locuinþã,
proiectat de el cu informaþii obþinute
de pe net. „Când calitatea aerului se
deteriora, trebuia sã se aprindã un led
al senzorului. M-am gândit cum sã
declanºez acest led în faþa juriului ºi
am luat o brichetã, am încercat sã
apãs doar cât sã iasã gazul,  fãrã sã o
aprind. Nu ºtiu cum s-a întâmplat cã
iniþial nu mi-a mers bricheta ºi am
tot apãsat, dar pânã la urmã s-a aprins
ledul, iar toþi cei din jur au rãmas
uimiþi, ca sã zic aºa”, spune Lucian.
Alþi doi colegi din echipa lui Lucian
s-au ocupat de celelalte aspecte care

Casa inteligentã, aºa cum viseazã un adolescent
din România sã o proiecteze peste câþiva ani

 Alexia M.

Un adolescent din Drobeta Turnu Severin viseazã sã proiecteze
o locuinþã inteligentã, unde proprietarul sã aibã absolut totul la
dispoziþie în materie de utilitãþi dintr-o singurã aplicaþie, adicã

toate instalaþiile din casã sã poatã  fi “pilotate” cu o
singurã telecomandã.

privesc o afacere, astfel cã în final
ideea lor a obþinut premiul I.

Cum a pornit totul
   Ideea afacerii a plecat de la o
chestiune amuzantã, povesteºte
elevul de la Turnu Severin: „Eu
sunt o persoanã care îi place sã
nu consume multe resurse, adicã sã
fiu cât mai productiv. Unii ar zice cã
este cumva  lene, eu zic cã nu. Eram
într-o searã, era lumina aprinsã în
camerã ºi am zis dacã eu mã ridic ºi
mã duc sã sting lumina, îmi fuge
somnul. Atunci mi-am spus <Ce
simplu ar fi sã apãs un buton sau sã-
i spun casei sã stingã becul>. A doua
zi am intrat pe internet ºi am gãsit mai
multe module pentru automatizãri ale
casei. Dar pentru luminã e o
telecomandã, pentru uºã e alta, º.a.”

Casa viitorului
   ªtie cã într-o zi va reuºi sã-ºi
împlineascã visul, adicã sã proiecteze
acea casã pe care acum o vedem
doar în filme, iar firma pe care o va
deschide sã poatã sã rãspundã celor
mai bizare cerinþe ale clienþilor. „Dacã
vine cineva ºi cere <eu vreau
dimineaþa când mã trezesc la ora X
sã se ridice automat draperiile ca sã
am luminã>, noi sã putem facem
asta”, zice Lucian. Elevul severinean
mai spune cã în momentul de faþã
ofertele pe piaþã sunt limitate  doar la
ce vrea producãtorul, ceea ce în
opinia sa este o piedicã în dezvoltarea
conceptului sãu. „Ar fi mult mai
simplu sã vinã clientul la un tehnician,
iar apoi acesta sã se strãduiascã sã
realizeze ceea ce i se cere. Asta îmi
doresc sã fac eu într-o zi.  Cât de
simplu ar fi sã fie un panou ºi sã fie o
aplicaþie pentru toate, asta cred eu cã
ar fi o casã a viitorului, sã le avem pe
toate comandate dintr-un singur
punct”, este de pãrere Lucian.

„Nu mã vãd fãcând altceva”
Pasionat de informaticã, Lucian

Burci ºtie foarte bine ce vrea de la viaþã.
Nu stã o clipã pe gânduri atunci când

vine vorba de paºii pe care vrea sã-i
urmeze în cariera sa. Pasiunea pentru
IT a început când era prin clasa a VI-a
ºi i-a fost insuflatã de tatãl sãu. Ulterior,
a început sã-ºi punã întrebãri despre
cum funcþioneazã diverse lucruri: site-
uri, aplicaþii software, etc. Aºa a început
sã acumuleze diverse informaþii ºi sã
înveþe din experienþa sa ºi a celor din
jurul sãu. „Încã din clasa a VI-a m-am
hotãrât cã vreau sã merg pe
matematicã-informaticã. Deja ºtiam cã
acesta este domeniul în care vreau sã
activez ºi cã asta este ceea ce îmi place
sã fac în viaþã. Nu mã vãd fãcând
altceva”, spune Lucian.

Visul american
Elev la o clasã de matematicã-

informaticã la un colegiu bun din
oraºul de la Dunãre, Lucian îºi doreºte
sã urmeze Facultatea de Electronicã,
Telecomunicaþii ºi Tehnologia
Informaþiei din Bucureºti. Dupã
absolvirea facultãþii, îºi doreºte sã
punã pe picioare propria sa afacere,
sã-ºi facã un nume în þarã, dupã care
sã plece în þara tuturor posibilitãþilor.
„Problema învãþãmântului românesc
este cã pune prea mult accent pe
teorie ºi prea puþin pe practicã. Mã
gândesc ca dupã facultate sã-mi
dezvolt propria mea afacere ca mai
apoi, dupã ce îmi creez un nume în
þarã sã mã dezvolt ºi pe plan
internaþional. ªtiu cã este foarte greu,
dar asta îmi doresc ca peste ani sã
ajung în America”, spune elevul de la
Colegiul Naþionalªtefan Odobleja din
Drobeta Turnu Severin.

O schimbare a sistemului
de educaþie

   De altfel, implicat în mai multe
proiecte care privesc tinerii, Lucian

Burci crede cã lucrurile ar merge mai
bine în România dacã, în primul rând,
s-ar schimba sistemul de educaþie.
În opinia sa, elevii ar trebui învãþaþi
cum sã-ºi facã o listã de prioritãþi,
cum sã cheltuiascã banii cu
chibzuinþã, ar trebui sã cunoascã
foarte bine atât drepturile cât ºi
obligaþiile cetãþeneºti ºi multe alte
lucruri. “Schimbarea în România ar
trebui sã plece de la educaþie. ªi
trebuie sã avem oameni care sã aibã
capacitatea intelectualã de a schimba
ceva, dar din pãcate fiindcã  þara nu
le oferã nimic aceºtia preferã acum
sã plece în strãinãtate”, crede Lucian.

Frecventeazã un Club IT
   Elevul severinean frecventeazã
cursurile ale unui club IT din Drobeta
Turnu Severin, deschis de un tânãr
programator, Lucian Apostol, care îi
învaþã gratuit pe elevi tainele meseriei
de programator, le aratã care sunt
posibilitãþile oferite de acet job din
domeniul tehnologiei, un domeniu
aflat într-o creºtere uimitoare la nivel
global ºi unde se câºtigã foarte mulþi
bani  Lucian Apostol le insuflã
elevilor sãi pasiunea pentru acest
domeniu, dorinþa de a învãþa singuri
ºi de a descoperi lucruri noi, de a
experimenta. Elevii primesc aici
informaþiile de care au nevoie ºi pe
care la clasã, unde programa ºcolarã
este extrem de rigidã ºi limitatã, nu
le obþin. Despre Lucian Burci, tânãrul
IT-ist spune cã este un elev foarte
inteligent, extrem de ambiþios ºi foarte
interesat de ce îl pasioneazã: “Dacã
va alege sã plece, cu siguranþã va fi o
pierdere pentru România, dar sã
sperãm cã dupã terminarea facultãþii
va rãmâne în þarã”.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Câtã frãsunealã, stimaþi
prieteni cititori, în jurul revocãrii
cucoanei – altminteri, imposibile!
– din fruntea Direcþiei Naþionale
Anticorupþie! Apar, zilnic, tot mai
multe dovezi incriminatoare care o
vizeazã, tot mai multe acuzaþii
împotriva ei prind nu numai contur,
ci ºi consistenþã, bomboana
(bomboanele!) de pe colivã pãrând
a fi dezvãluirile fãcute duminicã
searã, la Antena 3, în emisiunea lui
Gâdea ºi Badea. Cu toate astea,
respectiva nu îºi pãrãseºte
scaunul dãtãtor de putere ºi de
influenþã totalã în societatea
româneascã. ªi asta, pentru cã,
nu ºtiu din ce motiv, mai þin de el
niºte vajnici ambasadori,
apãrãtori, chipurile, ai principiilor
„statului de drept”. De ciuma asta
de apologeþi ai democraþiei ºi
statului de drept, corupþi, în fond,
pânã în mãduva oaselor, vom
scãpa oare vreodatã?
   * În vremea asta, când toatã
lumea aºteaptã sã i se dea lui
Kovesi un ºut cu trimitere, în cel
mai bun caz, în... tribunã, maestrul
Tudorel Toader, cel care ar trebui
sã iniþieze operaþiunea de care
vorbim, îºi plimbã nãdragii, ca sã
zicem aºa, prin Þara Soarelui
Rãsare, prin Japonia,
carevasãzicã, probabil ca sã dea
el pe acolo ora exactã. Madame
V.V. Dãncilã, ca sã arate cã-i
bãrbatã, l-a somat sã vinã imediat
acasã pentru a rezolva-o pe
Kovesi ºi sã renunþe la ºuetele

Cine-o mai iubeºte pe Luluþa?
nipone programate. Ceea ce el a
promis prompt cã va face. Doar cã
peste douã sau trei zile.  Ascultãtor
soldat al partidului nenea Tudorel,
nimic de zis. Problema este alta.
Maestrul Tudorel Toader
poate sã-i dea madamei
de la DNA câte ordine de
revocare din funcþie
doreºte, dar dacã
locatarul de la Cotroceaua
Mov, cu amintirile din
Tenerife încã proaspete,
zice pas, chestiunea nu
este fezabilã. Pentru cã
acest cetãþean are toate
motivele posibile s-o þinã
în funcþie pe Kovesi. Cel
puþin cât va rãmâne el în
funcþie ºi pânã mai uitã lumea de
matrapazlâcurile sale ºi ale
Carmencitei proprietate personalã
cu casele din Sibiu.
   * Altminteri, se pare cã tot mai
multã lume s-a lãmurit ce e cu
anticorupþia asta marca DNA-
Kovesi, cu dosare ticluite la
comandã, cu denunþuri pe colþ de
masã ºi denunþãtori  tocmiþi la plata
cu ora ºi ori de câte ori e nevoie de
o „pradã” cu nume pentru
justificarea activitãþii. Prin urmare,
tot mai multã lume s-a lãsat de
sportul voluntar al pupatului de cur
kovesist ºi nu mai vor sã audã de
posesoarea lui nici mãcar în vis. ªi,
se pare, nici vajnicii ambasadori,
cei care, pânã mai ieri, nu mai
pridideau sã-i ridice osanale ºi sã-
i aranjeze primirea de decoraþii de

pe tot Mapamondul. Vai de mama
noastrã, dacã aceastã imposibilã
muiere a ajuns un soi de emblemã
a României!
   * Cât priveºte înregistrãrile pe

care postul de televiziune Antena 3
continuã sã le prezinte, searã de
searã, ele configureazã, dupã
pãrerea mea, o imagine sinistrã
asupra modului în care
funcþioneazã în România aºa-zisa
justiþie independentã – cu turnãtori
de joasã extracþie, cu dosare ticluite
la ordin, cu þinte politice, cu
comenzi de execuþie publicã a unor
persoane, venite de la cele mai
înalte niveluri etc. Pe mine însã nu
mã mai impresioneazã aºa ceva,
cum vãd cã se minuneazã unele firi
mai sensibile ºi simandicoase,
pentru cã, de ani de zile, nu am
obosit sã demasc nocivitatea unor
activitãþi „justiþ iare” ce se
desfãºoarã sub egida acestei
instituþii numite DNA. Nu e vina
noastrã cã unii apologeþi ai

democraþiei ºi anticorupþiei se
trezesc (sau se fac a se trezi) abia
acum. Probabil cã somnul le-a fost
nu numai lin, dar ºi foarte bine...
stimulat, sponsorizat sau cum vreþi

sã îi spuneþi. Asta e...
   * Ca de obicei, mare agitaþie,
mare, în jurul aºa-numitei Zile a
Îndrãgostiþilor! Am tot obosit
vorbind ºi despre caracterul strict
mercantil, artificios sentimental al
acesteia, dar cine are timp sã plece
urechea la aºa ceva? Oamenii vor
iubire ºi iar iubire, pãi atunci sã fie
iubire! Pe toate gamele ºi în orice
formã! Iubiþi-vã pe tunuri! –
îndemna, cândva, Poetul,
contrapunând iubirea tendinþelor
militariste din vremea sa.  Azi, chiar
ºi problema pãcii mondiale a
devenit desuetã, ba este chiar dur
ironizatã prin multe comedii
cinematografice hollywoodiene. Te
pui cu sensibilitãþile ºi simbolistica
secolului al XXI-lea? Sus kitch-ul!
Trãiascã dragostea de mucava!

14 - 20 februarie 201814 - 20 februarie 2018 14 - 20 februarie 2018
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Deputata Alina Teiº a fost aleasã, în
data de 8 februarie 2018, în cadrul sedinþei
Biroului Permanent al PSD Mehedinþi, în
funcþia de preºedinte al Organizaþiei de
Femei a PSD Mehedinþi.
   Ea este deputat de la începutul lunii septembrie
a anului trecut, când l-a înlocuit pe Constantin
Truºcã, cel care a demisionat din funcþie dupã
ce a fost ales primar al comunei ªimian.
   Totodatã, Alina Teiº este singura femeie a
PSD Mehedinþi care deþine cea mai
importantã poziþie publicã aleasã, aceea de
membru al Parlamentului României.
   În noua calitate de preºedinte al unei
organizaþii politice de partid, deputata Alina
Teiº spune cã doreºte sã se implice pentru
a consolida OFSD Mehedinþi ºi sã demareze  Mircea Popescu

Deputata Alina Teiº, noua preºedintã a
Organizaþiei de femei a PSD Mehedinþi

Încheierea ciclului de producþie al apei grele ºi
încetarea activitãþii Combinatului Chimic din localitatea
mehedinþeanã Halânga, a reprezentat un moment dificil
în viaþa economico – socialã a judeþului Mehedinþi.

Lichidatorul judiciar ºi-a „ascuþit colþii” pentru a
doborî tot ce existã pe aceastã platformã economicã,
în numele aºa - ziselor datorii acumulate în condiþii,
nu întotdeauna ortodoxe.

Pe platforma Combinatului Chimic se aflã depozitate
cantitãþi însemnate de apã grea care valoreazã miliarde
de euro, o adevãratã comoarã existentã aici, la Halânga.
   Actualul Guvern al României a înfiinþat pentru
pãstrarea în condiþii optime a apei grele un Centru
Naþional de Management dar, din motive birocratice,
acest centru încã nu funcþioneazã, existând riscul major
ca stocul de apã grea constituit ca rezervã de stat sã fie
compromis, pentru cã lichidatorul ameninþa cu
denunþarea contractului de custodie încheiat cu
Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat ºi
Probleme Speciale ºi cei aproximativ 100 de salariaþi
care gestioneazã aceastã problemã stau sub spectrul
nesiguranþei ºi al ºomajului.
   Consider cã, este momentul ca urgent sã fie
definitivate amãnuntele cadrului normativ pentru a
salva aceastã comoarã numitã „apã grea”, aflatã în
depozitul de la Halânga, judeþul Mehedinþi.

Aceastã comoarã de miliarde de euro adunatã prin
munca ºi transpiraþia a mii de salariaþi ce au trudit la
Combinatul Chimic de apã grea, trebuie pãstratã la
parametri calitativi iniþiali ºi folositã de România ºi
pentru România.
   Sã protejãm „comoara de la Halânga”!

Vã mulþumesc !
Deputat PSD Mehedinþi, Prof. Alina Teiº

Distinse domnule preºedinte,
Stimate doamne ºi stimaþi domni deputaþi,
Cu îngãduinþa dumneavoastrã astãzi vã voi prezenta
declaraþia politicã intitulatã:

SÃ PROTEJÃM
„COMOARA DE LA

HALÂNGA”!

o serie de proiecte pentru judeþ.
   „Mã onoreazã încrederea colegilor mei din
Biroul Permanent, care mi-au acordat votul
ºi sprijinul de a conduce OFSD Mehedinþi.
Am convingerea cã ÎMPREUNÃ vom
construi lucruri frumoase ºi durabile. Pentru
mine este o bucurie foarte mare sã mã alãtur
preºedintelor Organizaþiei Femeilor Social-
Democrate. Proiectele mele sunt ambiþioase,
dorindu-mi ca locuitorii judeþului Mehedinþi
sã fie mândri de noi ºi de acþiunile noastre.
Cred ºi ºtiu cã Partidul Social Democrat are
toate resursele necesare pentru ca femeile
sã se simtã apreciate ºi rãsplãtite”, a declarat
deputata Alina Teiº, dupã ce a fost aleasã
de colegii sãi în fruntea OFSD Mehedinþi.

Vineri, 09.02.2018, a fost
semnat un acord de cooperare
regionalã, la Cluj-Napoca, de cãtre
patru confederaþii patronale
reprezentative din România, Ungaria,
Polonia ºi Slovacia. Alianþa patronalã
nou constituitã are scopul de
reprezenta unitar ºi eficient interesele
mediului de afaceri din aceste þãri în
raport cu conducerea UE.
   “Este o zi istoricã pentru mediul de afaceri din
România, dupã semnarea documentelor de
constituire a Alianþei patronale a þãrilor est-
europene, membre UE, de cãtre VOSZ,
Employers of Poland, EAS ºi UNPR, cele mai
reprezentative confederaþii patronale din
Ungaria, Polonia, Slovacia ºi România.Acestea
au stabilit cã, prin semnarea acordului, vor putea
sã-ºi uneascã forþele pentru a reprezenta, cât mai
eficient, interesele mediului de afaceri din cele
patru þãri în raport cu conducerea UE. Alianþa
trebuie sã aibã o voce unitarã ºi puternicã în raport
cu Bruxelles-ul, precum ºi cu mediul de afaceri
din orice altã þarã a lumii”, a declarat Ioan LUCIAN,
preºedintele UNPR ºi iniþiatorul acestui act istoric.
   De asemenea, preºedintele Ioan LUCIAN a
subliniat cã acest Acord reprezintã ºi o ocazie
pentru companiile din cele patru þãri de a
închega afaceri ºi aborda proiecte europene
deosebite. Astfel, acordul va oferi celor
aproximativ 52.000 de firme care fac parte din
cele patru confederaþii, oportunitatea de a

Cele mai reprezentative confederaþii patronale
din Ungaria, Polonia, Slovacia ºi România ºi-au
unit forþele pentru a reprezenta, cât mai eficient,

interesele mediilor de afaceri din þãrile lor

interacþiona eficient ºi rapid pe platforma comunã
de comunicare ºi business care va fi realizatã.
   Scopul declarat al cooperãrii între cele
patru þãri prevede anumite acþiuni comune
printre care se poate menþiona cooperarea
transfrontalierã pentru atragerea de fonduri
europene care sã asigure fondurile necesare
pentru unele proiecte regionale.
   La eveniment au participat, ca observator, la
semnarea acestui acord de cooperare
reprezentaþii celei mai mari confederaþii patronale
din Germania, BVMW, care reprezintã interesele
economice ºi sociale ale 26 de asociaþii patronale
cu un total de peste 560.000 de întreprinzãtori,
cu un  total de 11,5 milioane de angajaþi.
   Alegerea municipiului Cluj-Napoca pentru
semnarea Acordului nu a fost întâmplãtoare,
a mai spus preºedintele UNPR, oraºul fiind
considerat capitala Transilvaniei ºi un model
de dezvoltare a mediului de bussines.

Biroul de Presã
Uniunea Naþionalã a Patronatul Român
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C.E.R.N. - portalul cuantic al „Novo Ordo Seclorum”? (2)

Grafica - I.M.

Nu se ºtie deocamdatã pentru
ce este prevãzut acest experiment, dar
existã mãrturii ale celor care au lucrat
acolo cã la 20 de TerraVolt, în portalul
acceleratorului au început sã aparã
imagini holografice ciudate,
deocamdatã foarte neclare, sosite
parcã dintr-un univers paralel.

Mai mulþi oameni de ºtiinþã au atras
atenþia asupra pericolelor de la
C.E.R.N. ºi nu numai Stephen
Hawking, cel care a spus cã un pericol

major ar fi generarea unei gãuri negre
chiar pe pãmânt, care ar putea „suge”
tot ce ne înconjoarã. Un alt fizician de
origine americanã, Matt Rosenberg a
gãsit matematic cã orice gaurã neagrã
din acest univers corespunde unei
stele dintr-un alt univers paralel. Cu
alte cuvinte, lumina întrã din acest
univers ºi iese într-un altul, iar stelele,
precum soarele nostru ar fi un portal
în acest multivers, în care existã mai
multe „gãuri de vierme” ºi mai multe

vortexuri cuantice. Multiversul trebuie
privit cã pe o carte, în care foile de
hârtie sunt suprapuse. Ceea ce este
pe o foaie nu poate fi vãzut din
cealaltã foaie, dar ele coexistã, în aºa
fel încât trecerea de pe o foaie pe
cealaltã se poate face prin aceste
canale gaurã neagrã-stea.

La rândul lor, gãurile negre au fost
stele, dupã cum s-a demonstrat.
Dupã ce stelele au „murit”, ºi-au
inversat polaritatea devenind în acest
univers gãuri negre, dar stele în
celãlalt, închizând sensul de trecere.
Ca atare, multiversul are o infinitate
de astfel de „comutatoare” (care se
închid ºi se deschid, pe rând, într-un
sens ºi celãlalt, cu o anumitã
frecvenþã, care devine frecvenþa
specificã de lucru, cã în cazul
semiconductorilor). Saltul de la o
paginã (un univers) la o altã (un altul),
dar care nu sunt apropiate precum
douã pagini lipite se face printr-un
traseu mai lung, prin „cotorul cãrþii”,
acolo unde converg toate paginile,
unde existã o infinitate de vortexuri.
Toate acestea sunt ipoteze din punct
de vedere al gândirii ºi cuprinderii
minþii umane, dar sunt modele
matematice perfect funcþionale ºi
demonstrate ca atare. Aceste
„comutatoare” de tip gaurã neagrã-
stea, de tip on/off (diodã), cuplate în
vecinanati, devin „tranzistori”, fiind
vorba despre „semiconductori
cuantici”, iar, ca atare, tot multiversul
poate fi un întreg „procesor cuantic”
într-un vast computer cuantic, ceea
ce s-ar putea traduce prin „creierul
lui Dumnezeu” cel care creeazã

continuu, cãci asemenea unui
computer, dacã nu ar fi continuu în
procesare, procesul nu ar mai avea
loc, iar întreagã construcþie virtualã
ar dispãrea.

În plus, un alt cercetãtor al fizicii
cuantice, plecând de la celebrul
experiment al dublei fante (o anomalie
cuanticã a fotonului) a arãtat cã în
realitate nu existã spaþiu ºi timp aºa
cum le percepem noi, ci cã totul se
petrece simultan, trecut, prezent ºi
viitor, ca ºi unic spaþiu, într-o singurã
fotogramã, ca ºi legea lui Bohm. Cu
alte cuvinte, conform Teoriei
Relativitãþii, care face ca timpul sã se
dilate ºi sã se contracte, la mari
distanþe (cosmice) un eveniment pe
care noi îl percepem cã fiind prezent
s-a încheiat demult, iar într-un alt loc
al universului el nici n-a început. Ca
atare, nici naºtere, viaþã ºi moartea
nu se petrec liniar. O moarte într-o
parte a multiversului, înseamnã o
naºtere în altã parte, conºtiinþa
(sufletul) fiind singurã entitate ce
poate strãbate liber acest multivers.
Conºtiinþa, adicã informaþia, cãci s-a
demonstat matematic cã o gaurã
neagrã nu face sã disparã în ea ºi
informaþia, aceastã o trancede, aºa
cum printr-un computer, procesor,
trece informaþia pe canalele
tranzistorilor în sensuri prestabilite.
La fel, conºtiinþa trece ºi trancede
dintr-un univers în altul.

Foarte important în acest sens este
demonstraþia matematicienilor
conform cãreia fiecãrui punct din
univers (multivers) îi corespunde o
frecvenþã unicã. Ca atare, dacã un
corp poate fi adus în acea frecvenþã
atunci el instantaneu s-ar deplasa
(teleporta, proiecta) în acel punct, iar
asta pentru cã legea universalã nu
permite cã într-un univers (multivers)
sã existe aceeaºi frecvenþã în douã
puncte diferite. Este principiul prin
care conºtiinþa (sufletul) se
deplaseazã din punct de vedere
cuantic. Deci, dacã s-ar construi nave
cosmice care pot folosi modificarea
frecvenþelor, atunci ele se pot
deplasa instantaneu dintr-un punct
în altul al multiversului, folosind
aceste „comutatoare”, la fel cum
baleaza frecvenþele într-un procesor

de computer, aºa cum existã
procesoare mulþi-core, în care fiecare
„core” executã lucrãri specifice ºi „nu
ºtiu” unul de existenþa celuilalt „core”,
singura care face legãturã ºi poate
strãbate acest „multivers” în miniaturã
(mulþi-core) fiind doar informaþia ce
se schimbã dintr-o parte în altã, care
informaþie e virtualã, formatã din
particule electronice, nefiind
„materialã” ºi care existã atâta vreme
cât computerul e alimentat ºi cât timp
procesorul lucreazã. La fel ºi
conºtiinþele trec dintr-o parte în alta
deplasând informaþia.
Revenind la C.E.R.N. ºi la pericolul

menþionat de Stewart Swerdlow,
vechile zeitãþi ar fi „prinse” într-o zona
(univers al multiversului) în care toate
„comutatoarele” sunt închise, deci
frecvenþa tinde spre zero. Cu alte
cuvinte, în acel univers nu existã nicio
gaurã neagrã prin care entitãþile sã
pãtrundã în universul nostru, sau în
altul, dar nicio stea, prin care
informaþia sã pãtrundã de la universul
nostru cãtre acel univers. Cu alte
cuvinte, în acel univers este un
întuneric total ºi nu existã materie, ci
doar conºtiinþe (informaþie). O
imagine ce fãrã sã vrem aminteºte de
iadul biblic (dar fãrã tradiþionalul foc
veºnic). La polul opus, raiul divin ar
fi reprezentat de deschiderea totalã a
tuturor „comutatoarelor”, care din
„semiconductori” s-ar transforma în
„supraconductori”, astfel cã energia
trece liber ºi simultan în ambele
sensuri. Altfel spus, frecvenþa de
comutare închis/deschis e atât de
mare încât tinde spre infinit, fiind
vorba despre lumina veºnicã ºi
absolutã. Acolo „procesorul” lucreazã
la toatã capacitatea, fiind creierul
întregului multivers, locul de unde
pleacã ºi la care revine întreagã
informaþie procesatã. De aceea o parte
din oamenii de ºtiinþã, studiind starea
creierului în timpul rugãciunii religioase,
au ajuns la concluzia cã rugãciunile
sufletelor (conºtiinþelor) sunt foarte
importante ºi pot trece ca informaþie
(deschid canalul) spre acea zonã. La fel
cum transa yoghinã permite deplasarea
informaþiei dintr-o parte în altã pe un
acelaºi principiu.

 continuare în pagina 12
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România chiar a devenit
acum Þara Marelui Cârpaci. Nici
mãcar putere nuclearã nu suntem
(sic!). Chiar dacã suntem sãraci, dar
sã fi fost putere nuclearã. Ne lua ºi
pe noi careva în seamã, nu eram
vãzuþi doar ca popor de consumatori
din mall-uri. Sau mãcar sã fi fost o
putere în domeniul prazului sau al
volanelor auto. În orice: lânã, capace
de borcan, muºtar, chei franceze, o
putere mondialã în dibluri. Dar nu.
Nimeni nu dã vreun leu pe puterea
României, ci se þine cont de
resurse ºi de populaþie. Pare o þarã
care nu este condusã, ci o
conduce Maica Inerþia.
   Acum a venit Liviu Dragnea cu
niscaiva concepþii de „bunã
guvernare”, adicã sã fie unele care
sã ºi producã efect imediat în nivelul
de trai al populaþiei ºi electoral... De
mare de acord, dar nivelul de trai nu
poate fi ridicat în ºase luni sau în
doi ani. Poate cã se miºcã un pic
tufa în patru ani de guvernare, cu o
creºtere susþinutã ºi fãrã politici
fiscale periculoase, experimentale ºi

 ªtefan Bãeºiu

Þara Marelui Cârpaci
dureroase, cum sunt cele actuale.
   Senzaþia este cã România s-a întins
mai mult decât îi este plapuma. Este
acel proverb românesc sau de unde
o fi, din Thailanda. El spune sã nu te
întinzi mai mult decât este plapuma.
Cu siguranþã nu este din Thailanda,
pentru cã ãia nu au nevoie de
plãpumi. E un proverb unde este cu
siguranþã ºi anotimpul iarna. De asta
ai nevoie de plapumã. Aºadar, stãtea
un cioban pe paiele lui ºi nevasta îi
croise o plapumã din lânã, dar mai
scurtã decât necesar. Uite, aºa,
ciobanul trãgea de plapumã sã îºi
acopere capul sau pieptul ºi îi
rãmâneau picioarele pe afarã. Trãgea
sã îºi acopere picioarele ºi rãmânea
cu jumãtate din trup dezgolit ºi în
frig. Uite, aºa, a apãrut ºi proverbul
cu întinsul cât îþi este plapuma.
   Adicã sã nu te împrumuþi dacã nu
poþi returna. Sã nu cheltui mai mult
decât ai. Sã nu mãnânci ºi ce nu ai
în frigider. Sã nu angajezi oameni la
cules de mere, dacã nu ai bani sã le
dai salariile. Sã nu le mãreºti salariile
oamenilor pe care îi ai la cules de

mere, cu gândul cã îi plãteºti cu banii
de pe mere. Nici mãcar la nivelul
acesta nu este politica fiscalã ºi
economicã a Guvernelor Dragnea.
   Trãim în epoca Marelui Cârpaci.
Tragi dintr-o parte sã ajungã în alta.
Când observi cã scad salariile celor
din învãþãmânt, iei de la medici.
Când vezi cã medicii vor avea lefuri
reduse, mai pui o taxã. Când vezi
cã taxa nu e bunã ºi are ca efect
reducerea numãrului de angajaþi,
dai o facilitate, prin scutiri de la plata
unor taxe. Observi apoi cã nu mai
ai încasãrile necesare, sã aduni bani
pentru investiþii ºi chiar pentru plata
pensiilor ºi a lefurilor. Ce faci, te
gândeºti sã scazi impozitul pe venit,
sã ai o mai bunã colectare ºi sã
încurajezi dezvoltarea economiei.
Dar vezi cã primãriile au rãmas fãrã
bani de investiþii, mai ales cele din
oraºe. De unde iei bani sã dai
primãriilor? Iei de la grefieri, dar ãia
au început ºi ei sã protesteze, cã au
pierdut sporuri. Mai iei din sporuri
de la Ambulanþã ºi de la APIA.
Protesteazã ºi ãia cã au salarii mai
mici sau le vor avea de la 1 martie.
De unde sã iei bani sã le pui
sporurile la loc, sã nu te trezeºti cu
niscaiva convulsii sociale?
   Ce face omul când nu are bani sau
un guvern când nu are bani? Ei bine
ia din altã parte, se împrumutã sau
tipãreºte. Ultimul împrumut este de

2 miliarde de euro, cum am mai
spus. ªi nu se construieºte vreo
autostradã, ci este folosit în mod cert
pentru cârpelile din Guvernãrile
Marelui Cârpaci, Liviu Dragnea. ªi,
uite aºa, de la o zi la alta apar tot
felul de cârpeli în economie ºi în
legislaþie ºi în mediul de afaceri. Sunt
legi care se bat cap în cap. O sã fie
cu siguranþã ºi multe ordonanþe
pentru cã este cea mai rapidã cale
sã repari anumite dezechilibre ºi sã
rezolvi probleme. Cine ºtie câte or
ajunge sã fie contestate la Curtea
Constituþionalã. Întreg mecanismul
sã gripeazã, se dã peste cap. Stã sã
explodeze. Apoi vine ºi creºterea
economicã pe consum, de 6,1%. Cã
este normal sã îþi aparã creºtere
economicã din consum de mici ºi
bere ºi televizoare. Nu e camerã în
care românii sã nu îºi fi plantat câte
un televizor în ultimii ani. Unii au
pus ºi în baie, cã nu ai cum sã nu
faci baie fãrã sã fi informat.
   Treaba este însã gravã. Ce se va
face Marele Cârpaci, când va rãmâne
fãrã Micul Cârpaci – Darius Vâlcov,
dacã va merge la închisoare? ªi când
stai sã te gândeºti cã tot haosul din
economie ºi din legislaþie putea fi
lesne evitat, dacã se dãdea o singurã
lege. Legea pentru scutirea de la
anchete penale a Marelui Cârpaci, pe
toatã durata vieþii. Era mai ieftin pentru
România.
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În perioada 9 - 11 februarie
a.c. s-a desfãºurat la Sinaia “ªcoala
politicã de iarnã a Tineretului Alianþei
Liberalilor ºi Democraþilor”. Tema
ºcolii politice a fost “România
construitã de tineri”, unul dintre
proiectele majore asumate de actuala
conducere a TLDE.
   La eveniment au participat peste
150 de tineri din toate judeþele þãrii.
   ªcoala politicã a TLDE a
beneficiat de prezenþa mai multor
lideri din conducerea ALDE în
frunte cu preºedintele partidului
Cãl in Popescu - Tãriceanu,
secretarul general Daniel Chiþoiu,
ministrul  Afacerilor Externe
Teodor Meleºcanu, precum ºi
ministrul Energiei Anton Anton,
alãturi de parlamentarii ALDE
Andrei Gerea ºi Marian Cucºa. La
eveniment au mai participat
secre tarul  de s tat  Robert
Tudorache, subsecretarii de stat
Liliana Mincã, Ionel Petre ºi Dorin
Corcheº, preºedintele ALDE Vrancea
Ionel Cel-Mare ºi preºedintele ALDE
Galaþi Cristian Dima.
   Printre obiectivele ºcolii de iarnã a
TLDE s-au numãrat asigurarea
participãrii tinerilor la deciziile care îi
vizeazã, inclusiv la elaborarea,
promovarea ºi realizarea politicilor în
domeniul tineretului, în special prin
intermediul structurilor
neguvernamentale de tineret ºi pentru
tineret. De asemenea, un alt obiectiv
este acela de a spori gradul de
participare al tinerilor la viaþa publicã

Tineretul Liberalilor ºi Democraþilor (TLDE) a lansat proiectul
“România construitã de tineri”

ºi încurajarea acestora în vederea
asumãrii responsabilitãþilor
individuale sau de grup, dar ºi
sprijinirea ºi îndrumarea tinerilor
în vederea participãrii active a
acestora la viaþa economicã,
educaþionalã ºi culturalã a þãrii,
indiferent de etnie, religie, statut
social sau preferinþe politice.
   În cadrul Delegaþiei Permanente
a TLDE, desfãºuratã pe parcursul
zilei de sâmbãtã, Claudiu Daniel
Catana, preºedintele TLDE, a afirmat
cã prin proiectul “România construitã
de tineri”, TLDE vrea sã îi implice ºi
pe ceilalþi tineri în decizia politicã.
Liderul tineretului liberalilor ºi
democraþilor le-a spus participanþilor
la ºcoala de iarnã cã îºi doreºte ca
TLDE sã vinã cu propuneri din partea
tinerilor, subliniind faptul cã TLDE
este principalul mesager al ALDE
în rândul tinerilor.
   Preºedintele ALDE, Cãlin
Popescu-Tãriceanu, ºi-a exprimat
aprecierea faþã de prezenþa
semnificativã a tinerilor la ºcoala
de iarnã. Liderul ALDE le-a vorbit
participanþilor despre valorile
liberalismului, despre ceea ce
înseamnã sã fii liberal azi, punctând
faptul cã pregãtirea politicã vine ºi
cu responsabilitãþi, ei având o
datorie faþã de societate, nu doar
faþã de partid. Cãlin Popescu-
Tãriceanu a spus cã îl intereseazã
în mod deosebit ceea ce fac
reprezentanþii ALDE ºi TLDE în
raport cu societatea ºi nevoile sale.

   Acesta a subliniat cã, la ora
actualã, existã o falie în societate
care a fost creatã de mai multã

vreme. În continuare, preºedintele
ALDE a vorbit tinerilor despre
apãrarea drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor, menþionând cã ALDE va
milita în continuare pentru un
autentic stat de drept, pentru ca
aceºtia sã nu trãiascã într-un
simulacru de democraþie.
   Liderul ALDE a discutat cu toþi
cei prezenþi la ºcoala de iarnã
despre rolul acestora într-un
partid cum e ALDE ºi în societate.
El le-a recomandat tinerilor din
ALDE sã parcurgã toate etapele
dezvoltãrii în plan politic ºi
profesional, sã capete experienþã,
care le va fi folositoare pentru
îndeplinirea obiectivelor pe care
fiecare ºi le propune. Preºedintele
ALDE a subliniat cã îºi doreºte ca
ALDE, împreunã cu TLDE, sã
promoveze competenþa. Cãlin
Popescu-Tãriceanu a concluzionat

cã vrea ca ALDE sã se distingã prin
oameni competenþi ºi capabili.
   Secretarul general al ALDE Daniel

Chiþoiu le-a mulþumit membrilor
organizaþiei de tineret pentru
implicarea arãtatã în activitatea
partidului. Liderul ALDE a precizat
cã alegerile europarlamentare ºi
prezidenþiale vor conta foarte mult
pentru ALDE, iar tinerii vor avea un
aport semnificativ. Daniel Chiþoiu a
subliniat cã ALDE este singurul
partid liberal din România, care
promoveazã valorile ºi principiile
liberale, afirmând cã, pe lângã
drepturi ºi libertãþi, ALDE promoveazã
politici economice liberale care sã
conducã la dezvoltarea economicã a
României. Din punct de vedere al
doctrinei liberale, intervenþia statului
în economie trebuie sã fie minimalã,
statul având doar rolul de reglementare
a unor politici fiscale optime ºi politici
economice care sã asigure o
dezvoltare durabilã a României.
Departamentul de comunicare ALDE

14 - 20 februarie
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Consiliu local al  UAT Comuna
Gogoºu a stabilit un preþ de 20 euro pe
metru pãtrat, pentru terenurile ce nu au
mai putut fi restituite în naturã ºi au fost
formulate cereri de chemare în judecatã
a Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea
Proprietãþilor ºi  Comisia Naþionalã pentru
Compensarea Imobilelor, având ca petite;
a) - obligarea ANRP (care asigura
secretariatul CNCI) sã înainteze cãtre
CNCI dispoziþiile emise în baza legii
nr.10/2001 de Primãria Gogoºu
pentru terenurile proprietatea
locuitorilor din satul Ostrovu Mare,
comuna Gogoºu, judeþul Mehedinþi,
preluate abuziv ºi care nu au putut sã
ne fie restituite în naturã, ºi
b) - obligarea CNCI sã emitã deciziile
de compensare prin puncte pentru
terenurile respective, aºa cum au fost
individualizate în extrasul din anexa
nr. 23 al Comisiei de Fond Funciar
Gogoºu ºi sã le comunice  ANRP în
vederea emiterii certificatelor de
deþinãtor de puncte.
   Cererea de chemare în judecatã a avut
ca temei de drept prevederile art. 21 alin.
3 din Legea nr.165/2013, modificatã ºi
completatã prin Legea nr. 368/2013,
coroborat cu art.11, alin.1 si 2 din Legea
nr. 554/2004 ºi art.1 ºi urm. din Legea
nr. 554/2004, faþã de refuzul nejustificat

al Autoritãþii Naþionale Pentru
Restituirea Proprietãþilor (ANRP) care
asigura Secretariatul Comisiei
Naþionale Pentru Compensarea
Imobilelor (CNCI) de a parcurge
procedura administrativã de înaintare
cãtre Comisia Naþionalã pentru
Compensarea Imobilelor (CNCI) a
dispoziþiilor emise în baza Legii nr. 10/
2001 de Primãria Gogoºu judeþul
Mehedinþi, pentru terenurile proprietatea
locuitorilor din satul Ostrovul Mare,
comuna Gogoºu, judeþul Mehedinþi,
preluate abuziv, ºi care nu au putut sã ne
fie restituite în naturã,în vederea emiterii
deciziilor de compensare prin puncte.
   Pentru  a se finaliza deciziile
instanþelor de judecatã prin care s-a
verificat legalitatea dispoziþiilor  emise
de cãtre subsemnatul Haneº Gheorghe
în calitate de primar al  UAT  Comuna
Gogoºu a fost nevoie de aproximativ
peste 5 (cinci) ani   drept pentru care
expunem mai jos etapele parcurse în
instanþele de judecatã unde toate
cheltuielile impuse de îndeplinirea
contractului de asistenþã juridical nr.7/
25.05.2012, inclusiv transport, cazare,
cazare, cores-pondenþã, angajare ºi
platã experþi, evaluator, avocaþi etc.,
au fost suportate de cãtre cabinet
individual Avocat Cotea Ion.

   Menþionãm totodatã cã, potrivit
prevderilor  Legii 18/1991, Legii nr. 10/
2001, Legii nr. 215/2001, Legii  nr. 247/
2005 ºi Legii 165/2013, aceste activitãþi
erau exclusiv în sarcina Primãriei
Comunei Gogoºu, dar prin semnarea
contractului de asistenþã juridicã nr. 7/
25.05.2012, au fost preluate de cãtre
avocatul ales  ºi toate cheltuielile au fost
suportate în totalitate de Avocat Cotea Ion.
- Prin notificarea nr. 2914/05.05.2014
efectuatã prin BEJ Guran George Cãtãlin
Primãria Comunei Gogoºu, avocat
Cotea Ion a notificat Secretariatul
Comisiei Naþionale pentru
Compensarea Imobilelor asigurat de
cãtre Autoritatea Naþionalã Pentru
Restituirea Proprietãþilor cu sediul în
Bucureºti str. Calea Floreasca, nr.
202,sector 1, sã propunã Comisiei
Naþionale Pentru Compensarea
Imobilelor referitor la Dosar nr. 53716/
RG/23.10.2013  emiterea deciziilor de
compensare a imobilelor privind
acordarea de mãsuri compensatorii ºi
înaintarea acestora la Autoritatea
Naþionalã Pentru Restituirea
Proprietãþilor în vederea emiterii
certificatelor de  deþinãtor de puncte,
cu aplicarea prevederilor art. 22 din
Legea nr. 165/2013;
- Pentru cã nu s-a dat curs solicitãrii de
cãtre A.N.R.P. ºi C.N.C.I. s-a  introdus
acþiune la Tribunalul Bucureºti drept
pentru care s-a format dosar nr. 16090/
3/2014, în respectiva cauzã s-a pronunþat
prin Hotãrârea 1293/09.10.2014 prin
care s-a admis excepþia necompetenþei
materiale ºi a declinat soluþionarea cauzei
în favoarea Tribunalului Craiova - Secþia
de Contencios Administrativ Fiscal;
- Totodata s-a introdus acþiunea ºi la
Curtea de Apel Craiova drept pentru

care s-a format dosar nr. 841/54/
2014, iar la termenul din data de
05.09.2014  prin hotãrârea 299/2014
s-a declinat competenþa spre
soluþionare la Tribunalul Mehedinþi;
- Tribunalul Mehedinþi în dosar nr
6593/101/2014 complet CD 10P/
CAF prin încheierea din data
22.09.2014 transpune cauza la Secþia
I Civilã Rogoveanu Jean formându-
se dosar nr. 6593/101/2014*;
- Tribunalul Mehedinþi în dosar nr. 6593/
101/2014* prin hotãrârea nr. 70/
21.11.2014 a respins cererea de chemare
in judecatã ca prematurã;
- S-a declarat apel la Curtea de Apel
Craiova formându-se dosar nr. 6593/
101/2014*;
- Totodata ºi Tribunalul Dolj în dosar
16090/3/2014 format prin  admiterea
excepþiei necompetenþei materiale a
Tribunalului Bucureºti prin care s-a
declinat soluþionarea cauzei în favoarea
Tribunalului Craiova - Secþia de
Contencios Administrativ Fiscal, în
ºedinþa de judecatã din data de
31.03.2015 a admis execepþia
litispendentei ºi a dispus ataºarea
dosarului la dosar6593/101/2014* aflat
pe rolul Curþii de Apel Craiova, Secþia I
Civilã în calea de atac a apelului;
- Curtea de Apel Craiova în dosar 6593/
101/2014*  prin ataºarea dosarului
16090 de la Tribunalul Dolj  cu apelul
formulat în dosar 6593/101* la
Tribunalul Mehedinþi prin hotãrârea
2570/27.05.2015 a admis apelul
declarat de cãtre locuitorii satului
Ostrovu Mare din comuna Gogoºu
conform anexei 23, a anulat sentinþa
Tribunalului Mehedinþi ºi a trimis cauza
spre rejudecare la prima instanþã;

* Un buget de peste 260 de miliarde de lei pentru anul 2018 la Primãria Gogoºu;
* Actualul primar al comunei Gogoºu, Rogoveanu Jean, solicitã mitã
60% din drepturile ca mãsuri reparatorii cuvenite cetãþenilor;
* Cum au fost cheltuiþi peste o mie de miliarde de lei, buget la Primãria
Gogoºu în mandatul actualului primar Rogoveanu Jean;
* Cea mai mare parte din sumele alocate în buget primiþi de la
Hidroelectrica (Porþile de Fier II) impozit pe clãdiri ºi teren;
* Cetãþenii Ostrovului Mare nu au fost despãgubiþi pentru terenurile inundate
datoritã construcþiei Sistemului Hidroenergetic Porþile de Fier II;
* Fostul primar al Comunei Gogoºu, Haneº Gheorghe a întocmit întreaga
documentaþie privind despãgubirile cetãþenilor.

 Continuare în pag. 12

Dupã ani de documentãri ºi procese, 283 de proprietari de terenuri ºi
moºtenitori legali ai acestora, din Ostrovul Mare, comuna Gogoºu, ar fi
trebuit sã primeascã despãgibiri de la statul român pentru suprafeþele

acoperite de apele fliviului Dunãrea odatã cu amenajarea Sistemului
Hidroenergetic Porþile de Fier II.

Din motive de ºaizeci la sutã “parandãrãt”, reuºita fostului primar ing. Haneº
Gheorghe nu este pusã în aplicare de actualii edili în frunte cu primarul

Rogoveanu Jean. Aceasta în condiþiile în care Gogoºu este una dintre cele
mai bogate primãrii din judeþul Mehedinþi, cu un buget de peste 260 miliarde

lei pentru anul 2018. Trebuie precizat cã de ani de zile Primãria Gogoºu
primeºte de la Hidroelectrica miliarde de lei pentru terenurile aflate sub ape,

bani care ar fi trebuit sã ajungã la foºtii proprietari.
Vã prezentãm în continuare alte dovezi ale situaþiei deosebite de la Gogoºu,

aºa cum ne-au fost trimise spre publicare de cãtre ing. Haneº Gheorghe

La Gogoºu, reuºita fostului primar Haneº Gheorghe se
loveºte de refuzul actualilor edili ai comunei
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- Tribunalul Mehedinþi în rejudecare s-
a format dosar 6593/101/2015** iar
prin sentinþele date în cele 283 de dosare
dijunse obligã ANRP ºi CNCI sã
înainteze dispoziþiile emise în baza Legii
nr. 10/2001 de Primãria Comunei
Gogoºu pentru terenurile reclamanþilor
care nu au putut fi restituite în naturã;
- S-a declarat apel la Curtea de Apel
Craiova formându-se dosar nr. 6593/
101/2014**  respingând apelurile  ca
nefondate au ramas definitive
sentinþele Tribunalului Mehedinþi prin
care obligã ANRP ºi CNCI sã înainteze
dispoziþiile emise în baza egii nr. 10/
2001 de Primãria Comunei Gogoºu
pentru terenurile reclamanþilor care nu
au putut fi restituite în naturã.
   Analiza echidistantã ºi obiectivã a
activitãþilor desfãºurate de cãtre
avocat Cotea Ion, pânã la momentul
obþinerii unor hotãrâri definitive
determinã netemeinicia susþinerilor
actualului primar Rogoveanu Jean,
care a beneficiat de  toate acþiunile
desfãºurate, cu atât mai mult cu cât
le-a ºi recunoscut prin semnarea
procesului final de predare primire a
serviciilor prestate.
   Este de subliniat la final faptul cã, în
ultimele decenii, UAT comuna Gogoºu
a încasat anual sume de  mii de
miliarde de lei de la Hidroelectrica
SA, pentru terenurile ocupate de
aceasta, sume care s-au folosit de cãtre
UAT comuna Gogoºu, deºi acestea
se cuveneau de drept doar acelora
care au fost privaþi de dreptul lor de
proprietate, motiv pentru care, UAT
comuna Gogoºu a înþeles sã facã
demersurile efectuate în vederea
obþinerii de mãsuri reparatorii de cãtre
cei în drept, respectiv cetaþenii satului
OSTROVU MARE comuna GOGOªU
judeþul Mehedinþi.
   De îndatã ce suprafeþele primãriei
ocupate de apã sau construcþiile
edificate, sunt foarte mici, în raport
cu cele 283 de persoane, care erau
îndreptãþite sã primeascã bani pentru
terenurile pierdute, este evident cã
UAT comuna Gogoºu  a încasat toate
aceste sume în mod nejustificat.
   Cum  avocatul ales Cotea Ion a realizat
pe cheltuiala sa, toate obligaþiile care ar
fi revenit  UAT comuna Gogoºu  potrivit
legii, este evident cã aceasta trebuie sã
îºi îndeplineascã obligaþia de platã a

preþului, astfel cum a fost convenitã prin
contractul de asistenþã juridicã pe care
acum actualul primar Rogoveanu Jean
îl contestã, dupã ce a beneficiat de
serviciile acestuia  refuzul de
executare, respectiv propria culpã
dupã ce a fost aprobat de cãtre
consiliu local în mandatul acestuia.
   U.A.T. comuna Gogoºu prin semnarea
contractului de asistenþã juridicã, cu
cabinet individual avocat Cotea Ion a
reprezentat interesele în instanþele de
judecatã ale membrilor O.U.A.I.
Ostrovu Mare în conformitate cu anexa
23 a U.A.T. a Primãriei Gogoºu.
   UAT comuna Gogosu a încasat timp
de câteva decenii sume de ordinul
miilor de miliarde  de lei (echivalentul
a sutelor de milioane de euro), sume
de bani care ar fi revenit proprietarilor
de terenuri ocupate de lacul de
acumulare  ºi  de clãdirile Porþilor de
Fier II, nicidecum U.A.T. comuna
Gogoºu, însã aceasta pentru a se
recompensa faþã de proprietarii
deposedaþi ºi datoritã faptului cã pe
seama acestora aºa cum mai sus am
menþionat a încasat sume de ordinul
miilor de miliarde folosiþi pentru
întreaga comunitate a U.A.T. comuna
Gogoºu, a mandatat  avocatul Cotea Ion
sã se ocupe de toatã procedura ºi sã
obþinã titluri definitive emise de instanþa
de judecatã privind legalitatea
dispoziþiilor emise de aceasta privind
propunerea  de acordarea a
despãgubirilor, fapt ce s-a ºi realizat.
   O.U.A.I. Ostrovu Mare împreunã
cu Domnul Haneº Gheorghe în calitate
de fost primar ºi reprezentant legal al
U.A.T. comuna Gogoºu, în ceea ce
privea proprietarii deposedaþi de
terenuri,aveau interesul ca obligaþiile
asumate de pãrþi sã fie executate,
deoarece urmare a acestor obligaþii
locuitorii satului Ostrovu Mare în
conformitate cu anexa 23 au dobândit
dreptul privind propunerea de acordare
a  despãgubirilor în condiþiile legii.
   Totodatã menþionãm cã membrii
Organizaþiei Utilizatorilor de Apã
pentru Irigaþii O.U.A.I Ostrovu Mare,
fac parte integral din anexa 23  a
UAT comuna Gogoºu pentru care  s-
a efectuat  analiza cererilor de
retrocedare terenuri ale locuitorilor
din sat Ostrovu Mare.
ing. Haneº Gheorghe (fost primar)
Actual Consilier UAT comuna Gogoºu
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În imaginea exemplificatã de o

carte, foile cãrþii, cum spuneam, sunt
universuri din multivers. Coperta de
deasupra, cea cu titlul cãrþii ºi cu
autorul, corespunde raiului, acolo
unde îºi are originea creaþia, unde
toate canalele sunt deschise ºi de
unde izvorãºte informaþia cãtre
celelalte pagini din cuprins, iar
coperta de jos este corespondenþã
iadului, acolo unde toate canalele sunt
închise ºi unde se terminã informaþia,
aºa cum când ai terminat de citit o
carte ai citit toatã informaþia, iar când
ai închis-o, ai ajuns la coperta de jos,
nu mai ai ce afla, s-a încheiat
lucrarea. Numai cã în aceastã
imagine, trebuie sã ne închipuim cã
aceastã carte e scrisã continuu, apar
noi pagini (universuri) pe mãsurã ce
este scrisã, la fel cum în prima sa
paginã s-a scris (s-a zidit prin cuvânt,
prin programare): „Sã fie luminã!”,
dupã care au început sã aparã ºi
celelalte pagini, paginã cu paginã,
un proces care continuã ºi va
continua în aceastã carte.

Cele 13 mari familii care conduc
lumea, ca sã ne întoarcem de unde
am pornit, doresc sã deschidã acel
univers închis (iadul), mijlocindu-se
de un portal care sã creeze un nou
„comutator” care odatã deschis va
putea permite trecerea informaþiei
(entitãþilor conºtiinþionale) cãtre
universul nostru. Ca atare,
deschiderea iadului prevãzut în
Apocalipsã, acolo unde „este închis
ºarpele cel mare”, îngerii care au
pãcãtuit aºa cum este descris în
Genezã. Dar pentru a se ajunge aici,
trebuie sã se petreacã mai mulþi paºi,
între care ºi religia mondialã care sã
permitã recunoaºterea acestor zeitãþi,
trebuie un guvern mondial ºi un
sistem unic, „Novo Ordo Seclorum”.

C.E.R.N. - portalul cuantic...
Iar o religie mondialã nu poate sã
aparã dacã nu se vor confruntã între
ele marile religii occidentale ºi
orientale, iar rãzboiul cu ISIS este
unul programat de aceste „Familii”
în acest scop. Asta pentru a se
înþelege mai bine starea de fapt
planetarã, ce este cu terorismul ºi
cine-l provoacã. Ar mai fi de spus cã
ofensivã Rusiei, prin interfaþa Putin,
nu este altceva decât revenirea în forþã
a familiei Romanov, aproape distrusã,
la un moment dat de restul familiilor
(cãci existã ºi o astfel de concurenþã
fratricidã între ele), prin instaurarea
comunismului (un alt experiment
mondial). Astfel se împlineºte ºi
profeþia fiarei apocaliptice „cu
picioare ca ale ursului” (simbolul
Rusiei), cu „corp de leu” (dinastia
anglo-saxonã) ºi cu ºapte capete
împãrãteºti (O.N.U.), din care unul
va fi rãnit de moarte, dar va învia ºi
toatã lumea se va minuna.

Ceea ce trãim azi pare programat
dupã Biblie, dupã Apocalipsa, ca ºi
cum evoluþia noastrã ar face parte
dintr-un uriaº program de computer
(un mare joc pe calculator cuantic).
De altfel, mulþi fizicieni au ajuns la
concluzia cã trãim într-o lume
virtualã, într-un univers holografic,
dintr-un multivers holografic, iar ceea
ce vedem în jur este o simulare pe
un imens computer. Numai astfel,
spun ºi profesori de fizicã s-ar
explica fizica cuanticã, cea care face
cã la nivel extrem de mic, al
particulelor, sã uneascã lumea realã
cu cea imaginarã, în fapt particulele
ca materie neexistând, ci este vorba
doar de energie ºi de stocarea
informaþiei sub formã de energie[2].
Notã: filme documentare care trateazã
tema expusã pot fi vizionate accesând
linkurile din notele de subsol[3].

[2] Sursa: http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-
investigatii/cel-mai-tare-articol-scris-vreodata-
sa-intelegem-exact-in-ce-lume-traim-isis-si-
apocalipsa-video-346375 accesat la 8.01.2018
[3] Linkuri de acces la documentare:
Novus Ordo Seclorum - The Hidden Truth Behind
the New World Order
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=8&v=T-GeWJu_Zqw
Stewart Swerdlow - CERN, Blue Beam and the
Portal to Hell
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=5&v=tpO9Eghln4g
The Truth about CERN
https://www.youtube.com/watch?v=J621WG6CtzY

Redacþia Art-emis -  www.art-emis.ro

Double Slit Experiment explained! by Jim Al-Khalili
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v=A9tKncAdlHQ
Your life is a computer simulation
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1061&v=YGxVGtkTa4s
Has Stephen Hawking Solved a Black Hole
Paradox?
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=7&v=lptt20cohrU
Corrado Malanga – Sconºtientizãm 1
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=3832&v=DjP3cnTE30U
BBC Documentary Atom 3 The Illusion of Reality
https://www.youtube.com/watch?v=QGnrv5wFUcE
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La Gogoºu, reuºita...



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sfera profesionalã este animatã din plin. Se întrezãresc
ºedinþe cu ºefii, dialoguri importante, chiar decizii
majore pe care vei fi nevoit sã le iei în ceea ce priveºte
activitatea ta din cadrul unui loc de muncã. Sunt zile
definitorii în acest sens, de aceea fii prudent. Traversãm
o perioadã în care þi se deschid noi culoare profesionale,
existând posibilitatea sã-þi schimbi profesia ºi condiþiile
de muncã. Totuºi, analizeazã pe îndelete ce se petrece
în acest sector ºi nu da cioara din mânã pe vrabia de
pe gard. Pe de altã parte, imaginea în ochii lumii,
statutul social þi le poþi schimba în sens pozitiv, dar
pentru asta trebuie sã depui eforturi serioase ºi pe
termen lung. În weekend, bucurã-te de prieteni. Stai
de vorbã cu aceºtia ºi cere-le sfaturile vizavi de situaþiile
de viaþã în care eºti implicat.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Vei fi nevoit sã gãseºti un echilibru între aspectele
materiale ale vieþii, dorinþa sufleteascã de a discuta cu
oameni rafinaþi, cu o pregãtire specialã în domenii
spirituale. Sunt momente bune pentru a-þi schimba
viziunea asupra vieþii ºi pentru a-þi crea noi legãturi cu
ierarhiile divine. Minunat este cã suportul astral de care
beneficiezi îþi oferã suficiente resurse, atât pentru a-þi
modela personalitatea, gândirea, cât ºi pentru a te ocupa
de treburile cotidiene. Pe de altã parte, dacã eºti implicat
într-un program de instruire sunt posibile altercaþii cu
profesorii, mentorii sau colegii de studiu. Fii prudent ºi
deschis pentru ideile altora. Legãturile cu strãinãtatea
sunt o altã temã interesantã. Demersurile pentru cãlãtorii,
dar ºi pentru studii pe termen lung au succes. În weekend
este loc de evenimente cu multã lume.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Pornind de la banii ºi bunurile administrate în
comun cu alþii, toate relaþiile tale vor fi supuse unei
revigorãri importante. Disputele din sfera muncii te
vor impulsiona sã-þi foloseºti mai eficient talentele,
dar ºi veniturile. Tentaþia de a face investiþii, credite
sau alte tipuri de planuri financiare este mare ºi riscantã.
Bine ar fi sã stabileºti prioritãþile financiare, în funcþie
atât de nevoile tale personale, cât ºi ale celor dragi. Ai
grijã sã îþi achiþi la timp facturile, taxele sau alte datorii
faþã de ceilalþi. Energia vitalã este la cote mari, iar asta
îþi va conferi strãlucire, deschidere sufleteascã faþã de
ceilalþi ºi spor în toate acþiunile pe care le întreprinzi.
La sfârºitul sãptãmânii se recomandã studii ºi cercetãri
legate de teme spirituale, istorice sau profesionale.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Multã agitaþie în relaþiile socio-profesionale. Apar
responsabilitãþi noi care îþi vor aduce beneficii ceva
mai târziu. Un prieten sau un protector îþi poate da
sfaturi bune vizavi de locul tãu de muncã sau de
domeniul profesional în care lucrezi. Þine cont de
informaþiile colaterale ºi îndeplineºte-þi sarcinile de
lucru cât mai bine ºi la timp. Sãnãtatea este vulnerabilã
pe segmentele aparatului respirator, dar ºi pe ficat.
Dozeazã-þi eforturile, adoptã o dietã potrivitã ºi
odihneºte-te regulat. Relaþiile parteneriale sunt rãscolite
datoritã veniturilor comune. Prudenþa ºi discernãmântul
te vor feri de neplãcerile existente deocamdatã în acest
sector de viaþã. Spre sfârºitul intervalului analizat
intervin planuri de cãlãtorie sau de studii.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Ar fi bine sã-þi canalizezi eforturile cãtre locul de
muncã. Se petrec multe schimbãri, mai mult sau mai
puþin la vedere, de aceea fii prudent ºi prezent la
serviciu. Relaþiile colegiale sunt tensionate ºi foarte
uºor se pot deteriora iremediabil. Activitãþile tale
profesionale actuale sunt rezultatul unora trecute care
nu au fost finalizate corect ºi la timp. De aceea poþi
simþi uneori cã baþi pasul pe loc ºi cã unele discuþii
sau evenimente se tot repetã. Selecteazã-þi prioritãþile
profesionale ºi evitã provocãrile celorlalþi. Sãnãtatea
poate avea de suferit de pe urma tumultului din sfera
socio-profesionalã. Odihneºte-te ºi plimbã-te mai mult
în aer liber. Spre finele sãptãmânii, partenerul de viaþã
te solicitã mult ºi bine.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Evenimente interesante în relaþiile amoroase ºi în
cele cu copiii. Ar fi bine sã stabileºti anumite limite
vizavi de cerinþele pe care ºi le adreseazã cei dragi,
altfel riºti sã rãmâi atât fãrã energie vitalã, cât ºi fãrã
resurse materiale. Pe de altã parte, nevoile tale
sentimentale sunt mari ºi în continuã schimbare.
Ceea ce îþi oferã persoanele existente acum în
preajma ta este departe de ceea ce îþi doreºti tu. De
aceea ar trebui sã te orientezi cãtre alte poveºti de
iubire, chiar dacã asta implicã eforturi suplimentare
din toate punctele de vedere. Copiii sunt o altã temã
importantã a acestor zile, datoritã situaþiilor în care
aceºtia te implicã vrei nu vrei. Zilele weekend-ului
anunþã treburi de rutinã fie acasã, fie la serviciu. Ai
grijã ºi de sãnãtatea ta.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce dialoguri cu membrii
familiei, fie pe teme de larg interes, fie pe teme
patrimoniale. Într-un anume fel, gândirea ta este
focalizatã deocamdatã pe bani ºi bunuri materiale pe
care le poþi obþine ºi folosi de la ºi prin alþii. De aici ºi
felul în care vorbeºti are legãturã cu aspectele materiale
ale vieþii cotidiene. De asemenea se pot ivi pe
neaºteptate cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a rezolva
diverse chestiuni profesionale, dar ºi pentru ale tale
personale. Totodatã îþi sunt favorizate activitãþile
gospodãreºti de anvergurã ºi dialogurile importante
cu cei dragi. Fii prudent ºi þine cont ºi de nevoile sau
doleanþele membrilor familiei. La finalul rãstimpului
analizat se contureazã petreceri, ieºiri în lume cu
persoana iubitã, dar ºi momente de rãsfãþ cu un hobby.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Multã forfota în relaþiile cu prietenii, atât la nivel de
comunicare, cât ºi faptic. Întâlnirile, dialogurile,
activitãþile desfãºurate cu aceste persoane îþi vor aduce
informaþii importante pentru propria ta dezvoltare
personalã ºi profesionalã. Poate fi nevoie sã-þi
modelezi gândirea ºi felul în care vorbeºti. Este o
perioadã în care þi se aratã adevãrata faþã a relaþiilor cu
prietenii. Astfel ar fi bine sã te debarasezi fãrã rezerve
de persoanele inoportune ºi sã te deschizi din toatã
inima cãtre altele noi. În relaþiile familiale apar
modificãri. Începe o perioadã deosebitã în care îþi poþi
înfrumuseþa casa, poþi cumpãra obiecte valoroase de
patrimoniu sau mãcar poþi trasa planuri domestice de
anvergurã ºi pe termen lung. Dialogurile cu cei dragi
îþi vor aduce liniºte, sfaturi bune ºi siguranþã sufleteascã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Aspectele financiare care te preocupã la începutul
sãptãmânii au legãturã cu sfera partenerialã. Din
colaborãrile în care eºti implicat poþi primi o sumã de
bani considerabilã sau favoruri importante pe termen lung.
Joi se întrezãresc dialoguri ºi întâlniri importante cu
persoanele din anturajul apropiat. Gândirea ºi comunicarea
îþi sunt îngreunate, de aceea fii prudent ºi ascultã mai
mult, dar vorbeºte direct ºi la obiect. Evitã deciziile majore,
declaraþiile de orice fel ºi implicarea în activitãþi
profesionale care presupun mult efort intelectual. Spre
finalul sãptãmânii, astrele îþi recomandã sã te retragi în
liniºtea ºi siguranþa casei. Sunt momente excelente de a-
þi îmbunãtãþi condiþiile de trai de acasã, de a alcãtui planuri
gospodãreºti ºi de a sta de vorbã cu cei dragi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi oferã energie beneficã
pentru a-þi reorganiza planurile de viitor, pentru a-þi stabili
prioritãþile ºi pentru a-þi face ordine în relaþii. Chiar dacã,
stãrile tale de spirit fluctueazã, cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. Se contureazã veºti
importante legate de veniturile tale obþinute din munca
desfãºuratã la un serviciu. Pot apãrea oferte noi de
colaborare sau la actualul loc de muncã se poate
diversifica activitatea ºi de aici tu sã ai posibilitatea de
a câºtiga bani mai mulþi. Este adevãrat cã ºi eforturile
vor fi pe mãsurã, dar te vei descurca excelent. Relaþiile
parteneriale se îmbunãtãþesc, deschizându-þi-se variante
noi fie de colaborare, fie de oficializare a unei relaþii
amoroase mai vechi. Spre finalul intervalului analizat
se animã relaþiile cu anturajul apropiat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Discreþia care te învãluie în primele zile ale sãptãmânii
te fereºte de provocãrile celorlalþi. Sunt momente bune
pentru a-þi regândi personalitatea, modul de relaþionare
cu cei din jur, dar ºi pentru a te rãsfãþa cu plimbãri în aer
liber, cu o dietã de sezon ºi cu ceva mai mult somn. La
mijlocul sãptãmânii, energia vitalã se amplificã ºi vei reuºi
sã-þi rezolvi atât chestiunile profesionale rãmase restante,
cât ºi treburile personale de acasã. Important este sã te
ocupi doar de ale tale ºi sã eviþi implicarea de orice fel în
treburile altora. Se pot accentua unele afecþiuni. Se
recomandã dialogurile cu specialiºti medicali, analizele
de rutinã ºi îngrijirea permanentã a sufletului ºi trupului
tãu. La finalul sãptãmânii primeºti bani din munca
desfãºuratã la serviciu. Cheltuielile vor fi ºi ele prezente.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii eºti dornic sã te sfãtuieºti cu
prietenii ºi protectorii. Implicarea în proiecte de anvergurã
alãturi de oameni care au aceleaºi vise ºi idealuri ca tine
îþi oferã posibilitãþi deosebite de dezvoltare personalã, dar
ºi satisfacþia lucrului bine fãcut ºi de folos ºi altora.
Dozeazã-þi eforturile ºi elanul deoarece riºti sã-þi neglijezi
relaþiile cu cei apropiaþi. Este nevoie sã te odihneºti mai
mult. Sunt posibile neplãceri legate de inimã ºi sistemul
circulator. Evitã pe cât posibil tratamentele alopate,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale. Regândeºte-
þi programul zilnic ºi relaþiile socio-profesionale. Pe de
altã parte ar fi bine sã cauþi sensurile spirituale ale
evenimentelor din preajma ta. Stai de vorbã cu persoane
cu experienþã spiritualã ºi relaþionalã ºi urmeazã-le sfaturile
ºi soluþiile oferite.
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ANUNÞ PUBLIC
 privind decizia etapei de încadrare

NICOLAE OCTAVIAN - COSMIN, titular al proiectului, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE SPÃLÃTORIE AUTO,
PLATFORMÃ BETONATÃ ªI COPERTINÃ” propus a fi amplasate în municipiul
Drobeta Turnu Severin, str. Cicero, nr. 120, judeþul Mehedinþi.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul autoritãþii Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în
zilele de luni pânã joi, între orele 8,00 - 16,30, precum ºi vinerea între orele
8,00 – 14,00 ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã în termen de cinci zile de la data afiºãrii prezentului anunþ.

La Campionatul Naþional
ªcolar - Etapa de Zonã Ploieºti,
desfãºurat la 10.02.2018,
Inspectoratul ªcolar Mehedinþi a fost
reprezentat de trei judoka de la
Cercul de Judo, grupa de
performanþã, ai Palatului Copiilor -
Filiala Strehaia.
   În urma meciurilor de loc uºoare
judoka Cojocaru Daniel a reuºit sã
urce pe podium în cadrul categoriei
de 46kg U18, obþinând dreptul de a  I.G.M.

Campionatul Naþional ªcolar -
Etapa de Zonã Ploieºti

participa la final pe þarã, unde sperãm
cã va urca din nou pe podium.
   Ceilalþi doi sportivi, deºi au luptat
bine, nu au reuºit sã se califice dar
au obþinut o clasare satisfãcãtoare
astfel: Borugã Iulian - locul V la
categoria 55kg; Grecu Petre - locul
VII la categoria 55kg.
   Cei trei sportivi sunt calificaþi ºi
la Campionatul Naþional de U18
(finala) ce se va desfãºura pe 23 -
24 februarie la Arad.

Evoluþia leului a fost una
agitatã în ton cu ceea ce s-a petrecut
pe marile burse ale lumii, care au
cunoscut corecþii importante. A
urmat atacul dur al PSD împotriva
DNA, care a neliniºtit investitorii, la
care s-au adãugat adâncirea
deficitelor de cont curent ºi
comercial, astfel cã leul s-a decuplat
de la parcursul pozitiv al celorlalte
monede de la marginea zonei euro,
care s-a conturat la finalul perioadei.

Cursul euro a început perioada
pe depreciere, la 4,6538 lei.
Creºterea aversiunii faþã de risc,
provocatã de cãderea burselor, s-a
fãcut resimþitã iar media a urcat
pânã la 4,6561 lei, iar cotaþiile au
atins un maxim de 4,662 lei.

La sfârºitul perioadei, media a
urcat la 4,6572 lei, tranzacþiile
realizându-se între 4,653 ºi 4,662
lei. Reamintim cã în data de 23
ianuarie a fost atins un maxim
istoric de 4,6679 lei.

La deprecierea leului contribuie
majorarea rapidã a preþurilor,
stimulate de creºterea consumului,
dar ºi adâncirea deficitelor de cont
ºi comercial.

Mugur Isãrescu atrãgea atenþia,
la conferinþa de presã care a urmat
ºedinþei de politicã monetarã a BNR,
asupra faptului cã „creºterile salariale
din sectorul bugetar sunt masive”,
avertizând cã motorul creºterii
economice a rãmas consumul, ceea
ce afecteazã echilibrul extern al
economiei, în timp ce investiþiile
publice scad constant.

Conform datelor prezentate de
BNR, contul curent al balanþei de
plãþi a înregistrat în 2017 un deficit
de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai
mare decât nivelul înregistrat în
anul precedent, iar deficitul
comercial (FOB/CIF) a fost de
12,96 miliarde euro, mai mare cu
30% faþã de 2016.

Ultimul sondaj realizat de CFA
România în rândul membrilor sãi
indicã o creºtere a cursului euro.
Valoarea medie a anticipaþiilor
pentru orizontul de ºase luni a sãrit
la 4,7168 lei iar pentru orizontul de
12 luni a urcat la 4,7643 lei.

Analiºtii vãd euro urcând
la peste 4,71 lei

Pe de altã parte, studiul CFA
România indicã o creºtere a
indicelui ROBOR la trei luni spre
3%, urmând ca inflaþia sã urce în
urmãtoarele 12 luni la 3,7%.

Indicele la trei luni, utilizat, în
principal, la calcularea dobânzilor la
creditele de nevoi personale, a urcat
la 2,06%, cel mai mare nivel din
ultima lunã ºi jumãtate, iar cel la ºase
luni, utilizat de bãnci când calculeazã
dobânzile la creditele ipotecare
standard, a sãrit la 2,36%, maxim
al ultimilor aproape trei ani ºi
jumãtate. La rândul sãu, indicele la
nouã luni a crescut la 2,41%.

Cursul dolarului american a
crescut la 3,8025 dar a încheiat
intervalul la 3,7738 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat de
la 1,161 pânã la 1,145 franci/euro,
astfel cã media ei a sãrit la 4,0511
lei, curs care nu a mai fost atins de la
jumãtatea lui august trecut, dar a
încheiat perioada la 4,0413 lei.

Perechea euro/dolar a scãzut
rapid de la 1,2434 pânã la 1,2212
dolari, pentru ca la finalul intervalului
tranzacþiile sã se realizeze între 1,2285
ºi 1,2361 dolari.

Investitorii se tem cã Rezerva
Federalã americanã va diminua
susþinerea principalei economii a
lumii. Pe lângã procesul de
reducere a volumului de active
achiziþionat în timpul crizei
economice, Fed ar putea opera mai
mult de trei majorãri ale dobânzii-
cheie, ceea ce va produce scãderi
ale valorii acþiunilor dar ºi creºterea
interesului pentru plasamente în
dolari ºi titluri de stat americane.

Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a scãzut la
8.460,77 dolari, dupã ce s-au înmulþit
vocile care criticã criptomonedele.

Jim Yong Kim, preºedintele Bãncii
Mondiale, compara recent monedele
virtuale cu „schemele Ponzi” iar
autoritãþile de reglementare ale Uniunii
Europene avertizau cã acestea sunt
active „extrem de riscante” ºi
nepotrivite pentru investiþii.

Analiza cuprinde perioada 7 –
13 februarie 2018.

 Radu Georgescu

COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã

cã în data de 14.02.2018, a demarat plata cererilor care au fost autorizate
pentru Mãsura 215 “Plãþi privind Bunãstarea animalelor”, Pachet A –
Porcine ºi Pachet B – Pãsãri, Campania 2017.
    Astfel, în perioada 06 - 14.02.2018, s-au autorizat la platã un numãr
de 330 fermieri cu suma totalã de 94,9 milioane euro, astfel:
- Plãþi în favoarea bunãstãrii animalelor - sector pãsãri – suma de 51,2
milioane euro, pentru un numãr de 199 fermieri.
- Plãþi în favoarea bunãstãrii animalelor - sector porcine – suma de 43,7
milioane euro, pentru un numãr de 131 fermieri.

RESPONSABIL COMUNICARE
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AS Sport Kids Drobeta a
câºtigat cea de-a doua ediþie a Trofeului
“Stars Cup”. În faza grupelor, echipa
antrenatã de Dan Harcãu a dispus la
scor de Sporting Stars Drobeta  (6-1),
CSM Reºiþa (5-1), Dinamyk Lupeni
(10-0) ºi CFR Simeria (2-0), în
semifinale a trecut cu 2-1 de AS Sorii
Lupeni, iar în ultimul act a învins, din
nou, CSM Reºiþa, scor 3-0, intrând astfel
în posesia trofeului.
   AS Sport Kids Drobeta a cucerit ºi
2 premii individuale, prin Denis
Þãroi – desemnat cel mai tehnic
jucãtor ºi Mario Ibinceanu – cel mai
bun portar. “A fost un turneu reuºit
al echipelor mele, cu 6 jocuri

În etapa a XXIV-a, doar 2
dintre cei 4 fotbaliºti mehedinþeni
prezenþi în Liga I au fost utilizaþi.
Dacã mijlocaºul Silviu Balaure a
jucat 78 de minute ºi a marcat primul
gol al echipei Astra Giurgiu, care a
dispus cu 4-3 de Gaz Metan Mediaº,
Cãtãlin Doman a evoluat în ultimele
46 de minute ale meciului ACS Poli

Stars Cup, adjudecatã
de Sport Kids

câºtigate, în compania unor
adversari puternici. E o generaþie
talentatã, de perspectivã. Copiii s-
au comportat excelent pe tot
parcursul turneului. Pe lângã primul
loc obþinut de echipã, AS Sport Kids
a mai cucerit 2 premii individuale”,
a spus antrenorul Dan Harcãu.
   Acesta a mizat la meciurile
disputate în Sala de Sport a ªcolii
Generale nr. 15 din Drobeta Turnu
Severin pe: Mario Ibinceanu -
Costin Boeþi, Fabian Enea, Denis
Þãroi, Alin Grãznaru, Denis
Ploºtinaru, Sebastian Nodea, Andrei
Gavrilã, Dan Butnariu, Vrenjamin
Martalogu, Antonio Cãfãdaru, Mateo

Stanciu ºi Mario Lupºa.
   Competiþia organizatã de ACS
Sporting Stars Drobeta a fost

rezervatã copiilor nãscuþi în anul
2008 ºi a avut la start 10 echipe
din 5 judeþe.  M. O.

Balaure, decisiv pentru Astra

Etapa viitoare
Vineri, ora 18:00, Gaz Metan Mediaº - Juventus Bucureºti
Vineri, ora 20:45, FC Voluntari - CSU Craiova
Sâmbãtã, ora 14:00, Sepsi Sf. Gheorghe - Concordia Chiajna
Sâmbãtã, ora 20:45, CFR Cluj - Astra Giurgiu
Duminicã, ora 18:00, ACS Poli Timiºoara - CSM Poli Iaºi
Duminicã, ora 20:45, FC Dinamo Bucureºti - FCSB
Luni, ora 20:45, Viitorul Constanþa - FC Botoºani

Etapa a XXIV-a
Poli Timiºoara - FC Voluntari 2-3
Astra Giurgiu - Gaz Metan Mediaº 4-3
Juventus Bucureºti - Viitorul Constanþa 0-1
FSCB - CFR Cluj 1-1
CSU Craiova - Sepsi Sf. Gheorghe 1-0
CSM Poli Iaºi - FC Botoºani 1-0
Concordia Chiajna - Dinamo Bucureºti3-4

Clasament
1. CFR Cluj 24  16 5   3 38-13 53
2. FCSB 24  15 6   3 48-16 51
3. CSU Craiova 24  13 8   3 39-25 47
4. Astra Giurgiu 24  11 8   5 36-25 41
5. Viit.Constanþa 24  11 5   8 31-20 38
6. Dinamo 24  11 5   8 37-27 38
7. Poli Iaºi 24  10  6   8 32-29 36
8. FC Botoºani 24  10 6   8 26-24 36
9. FC Voluntari 24   7 7   10 24-31 28
10. Poli Timiºoara 24   6 8   10 20-34 26
11. Concordia Chiajna24   7 3   14 32-35 24
12. ACS Sf.Gheorghe 24   5 3   16 14-41 18
13.Gaz Metan Mediaº 24   2 8   13 14-38 15
14. Juventus Bucureºti24  1 7   16 12-45 10
*Locurile 1-6 din sezonul regulat intrã în play-off.
Locul 1 din play-off se calificã în Liga Campionilor,
în timp ce locurile 2 ºi 3, plus câºtigãtoarea Cupei
României, merg în Europa League. Locurile 7-14
din sezonul regulat se duc în play-out. Locurile
13-14 retrogradeazã, iar echipa de pe locul 12 dã
baraj cu locul 3 din Liga 2

Timiºoara - FC Voluntari 2-3.
   La echipa bãnãþeanã, aflatã la cea
de-a doua înfrângere consecutivã,
mijlocaºul Andrei Enescu a fost
doar rezervã.
   Tot pe banca de rezerve a rãmas ºi
Mãdãlin Mihãescu. Noua sa echipã,
CSM Poli Iaºi, a câºtigat derby-ul
Moldovei, scor 1-0 cu FC Botoºani,

ºi continuã sã spere
la locul 6, ultimul
care asigurã
prezenþa în play -off.
   Etapa viitoare,
penultima din
sezonul regulat al
Ligii I, echipa din Iaºi,
antrenatã de Flavius
Stoican, va juca la
Timiºoara, împotriva
clubului la care
evoluezã severinenii

C ã t ã l i n
Doman ºi
A n d r e i
Enescu.
   Cu un
picior în
p l ay - o f f ,
Astra lui
Silviu Balaure va juca pe terenul liderului CFR Cluj.  M. O.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã, pânã la data
de 31 ianuarie 2018, a autorizat la platã un
numãr de 700.111 fermieri unici care au depus
Cerere de platã în cadrul Campaniei 2017.
   Astfel, începând cu data de 16 octombrie 2017,
pentru Campania 2017, s-a autorizat la platã suma
totalã de 1,767 miliarde euro, reprezentând avans ºi
platã regularã, din care 1,307 milioane euro s-au plãtit
din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA),
403,6 milioane euro din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi cofinanþare, iar
diferenþa de 93,44 milioane euro de la Bugetul

Naþional. Reamintim cã plãþile finanþate din FEGA se
efectueazã la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru
un euro, iar plãþile finanþate din FEADR la cursul de
schimb de 4,5390 lei pentru un euro.
   De asemenea, informãm cã la 1 februarie
2018, APIA a efectuat plata urmãtoarelor
scheme de platã aferente mãsurilor de piaþã:
- restructurare/reconversie plantaþii viticole -
2.227.827,74 lei;
- ajutor financiar pentru distribuþia de fructe în
ºcoli, semestrul II 2016-2017 – 238.905,30 lei;
- ajutor financiar pentru distribuþia de lapte în ºcoli,
semestrul II 2016-2017 – 204.206,05 lei.

RESPONSABIL   COMUNICARE

COMUNICAT DE PRESÃ
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   Mã nepoate, când vã spuse Sucã,
cã ne încurcãm singuri, dupe cum tot
singuri ne furãm cãciula, mai cã vã
veni a nu prea crede. Asta, deºi ºtiþi
foarte bine cã tot la vorba lu nerodu
de nepotu-miu ajungeþi. Pã da, cã ete,
când sã încurcã treaba pi la câte o
instituþie, musai sã mai aparã
probleme ºi la altele.
   Da sã le luãm pe rând, dupã cum
ne sesizarã cetitorii. Cã ºtiþi cã
cetitorii de Obiectiv sunt mai
deºtepþi decât ai lor, aºa cã musai
sã vedem ce zic. Pã, ete, sigur vã
amintiþi de vestitele paºapoarte
pentru animale. Nu sã ºtie dacã le-a
inventat nea Daea, da sã vede cã nu
s-a sinchisit sã le înlocuiascã sau
mãcar sã le justifice existenþa. Adicã,
Tanþa lu Fleaºcã din Broºteni are
nevoie de acele documente ca sã þinã
o vacã în curte. Incredibil, cã cine
vrea animale cu paºapoarte, ca altfel
nu sã poate, trebe sã meargã la
veterinar, la tanti Magda, sã zâcem.
Veterinãreasa o trimisã pe Tanþa la
judeþ, la Direcþia Veterinarã unde,
ghinion, Fraga lu’ Mere Acre nu era.
Dupã ore multe de aºteptare, Tanþa
sã alese cu o programare. Aºa cã la
Direcþia Veterinarã Mehedinþi a
revenit metoda: un veterinar poate
face avere ºi fãrã sã sã
murdãreascã... da purtând neºte
oameni nãcãjiþi pe drumuri. ªi de-
ar fi numai asta.
   Mã fraþilor, da sã rãmânem tot la
Direcþia Veterinarã, unde Planul Cifru
sau Planul Strategic al acþiunilor
sanitar veterinare pentru aproape 40
de medici coordonatori de circi
sanitar veterinare este inexistent. ªi

Sucã, Tanþa la veterinar, specialiºtii lu apã grea, sângele lu
nea Cârjan ºi crucea cu cap de mort di la intrarea în Severin

asta, ca sã nu mai vorbim de situaþia
medicilor veterinari, despre care sã
întreba ºi prefectul judeþului într-o
recentã ºedinþã de analizã. La fel sã
întreba ºi despre inexistenþa
târgurilor autorizate. Pãi, cum stãm
tanti Adriana? Sau cum e ºefu aºa
sunt ºi unii  colaboratori, care nu prea
ºtiu cum e sã te murdãreºti pe mânuþe
cu... mizilic veterinar.
   Mã nepoate, nu vã mai întreb, cã
sigur vã amintiþi de CNMAG. Da,
Centru Naþional de Management al
Apei Grele, care sã fiinþã la Drobeta
Turnu Severin cu sau fãrã ajutoru
opoziþiei sau puterii, da de câºtigat
au fost ai di la ALDE. Asta chiar dacã
sãptãmânal sã schimbã ºefii, în
funcþie de cine ALDE susþinere la
capitalã. N-ar fi de mirare sã ne
trezim cu ºefi di la UDMR, cã tot are
formaþiunea o organizaþie puternicã
la Mehedinþi. ªi poate cã au ºi neºte
specialiºti, dacã tot sã fac angajãri
la Unitatea respectivã de
management a apei grele. Bine,
acuma specialiºti sunt peste tot,
numai membri de partid sã fie. Da,
cicã se poate ºi mai rãu, dupe cum
spun unii ºi alþii, cã sã vrea
înlocuirea specialiºtilor care
muncesc ºi ºtiu cum e cu apa grea,
cu neºte ospãtari, bucãtari. Probabil
sã doreºte sã sã facã alde culinare
din apã grea. Probabil, da nu
imposibil, cã de când cu atâþia
master chefi, probabil cã unii s-au
specializat în delicatese grele pe bani
publici. ªi asta n-ar fi tot, dacã nu
s-ar dori ca toþi cei angajaþi sã fie...
ºefi. Mã fraþilor, da veni Marghioala
ºi zâsã cã sã înscrie ºi ea, cã s-a

specializat în mângâiatu apei grele
ºi dacã e nevoie îºi aduce ºi
pretenele de pin bombele
severinene ºi face ºi un partid. Asta
aºa, cã sã aibã ºi susþinere
politicã, cu sau fãrã
mustaþã. Sanchi, eºti
membru de partid, eºti
specialist. ªi de ãla cu
greutate, nu ca oricare.
   Mã fraþilor, da sã sperie
Sucã, sã sperie rãu de tot,
sã-l ia cu leºin, nu altceva.
Pã da, îl vãzu la televizor pe
nea Cârjan, pe un pat de ãla
ca de spital. Nerodu, cum
nu avea sonor la televizor,
zisã cã i-o fi venit rãu lu’ nea
Cârjan, i s-o fi întâmplat
ceva. Dupe aia sã dumiri, cã-i spusã
al lu Zbanghiu, cã ãsta micu sã dusasã
sã doneze sânge, la centrul de
transfuzii, aºa cã-i veni lu’ Sucã inima
la loc. Taman de Ziua Îndrãgostiþilor îi
veni inima la loc, ce mai.
   Pãi, îi reveni inima la loc, da mai
mai sã rãmânã fãrã ea, fãrã inimã,  nea Mãrin

când aflã cã la intrarea în Severin
apãru o cruce mare cu cap de mort.
Aºa-i de mare cã sã vede di la
distanþã, numa autoritãþile locale, ºi

în special edilii nu au observat-o sau
nu au vrut sã afle cine, de ce ºi cu
aprobarea cui au plantat un asemenea
semn... provocator.
    Asta e, mã fraþilor, trebe aveþi grijã
de inimile voastre ºi, pãnã data
viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


