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Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, a oraganizat joi, 5 iulie 2018, o conferinþã de presã
alãturi de reprezentanþi ai structurilor de ordine publicã din
judeþ (Inspectoratul Judeþean al Poliþiei Mehedinþi,
Jandarmeria, Poliþia Localã), în cadrul cãreia a spus cã în

Siguranþa cetãþenilor în atenþia
primarului Marius Screciu

perioada estivalã se vor forma patrule fixe care vor asigura
siguranþa turiºtilor ºi cetãþenilor. Marius Screciu a mai spus
cã zonele în care aceste patrule fixe vor acþiona preponderent
sunt Zona pietonalã Criºan ºi Zona Centralã, zona din jurul
Teatrului ºi a Fântânii cinetice.

Timp de 2 zile, luni ºi marþi, 9 ºi 10 iulie a.c., la Târgu Jiu
s-a desfãºurat Conferinþa Regionalã 4 Sud-vest Oltenia a
Agenþiei Naþionale de Finanþare a Investiþiilor Rurale. Este
vorba de fondurile primite de autoritãþile locale rurale,

Conferinþa Regionalã pentru Investiþii Rurale
primarii ºi GAL-uri, de la UE prin PNDR
(Programul Naþional de Dezvoltare Rurala).

La invitaþia ANFIR, prin CRFIR 4 Craiova
(Centrul Regional de Finanþare a Investiþiilor
Rurale) au rãspuns peste 300 de persoane
din toate judeþele Olteniei, din tot atâtea
localitãþi, care au accesat ºi au primit
asemena fonduri. A fost prezent ºi Alexandru
Potor, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, care a atras atenþia cã: “Se
stinge esenþa satului românesc, dacã tinerii
nu vor conºtientiza cã agricultura este o
ocupaþie onorabilã ºi, de aceea, ar trebui sã

acceseze fondurile europene de peste 1 miliard de euro de
care va beneficia România în urmãtorii ani. Asta având în
vedere cã 88% dintre beneficiarii fondurilor APIA sunt
persoane cu vârste cuprinse între 40 ºi 100 de ani”.
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Termenul limitã pentru
depunerea „Declaraþiei unice privind
impozitul pe venit ºi contribuþiile
sociale datorate de persoanele
fizice” este luni, 16 iulie 2018.
   Declaraþia se depune de cãtre
persoanele care au obligaþia declarãrii
veniturilor realizate din România sau/
ºi din strãinãtate în anul 2017,
declarãrii impozitului pe venitul
estimat/norma de venit a se realiza
din România în anul 2018 ºi de cãtre
persoanele care au obligaþia declarãrii
venitului estimat pentru încadrarea ca
plãtitor de contribuþii sociale ºi, dupã
caz, a declarãrii contribuþiilor sociale
datorate pentru anul 2018.
   Pentru depunerea declaraþiei
online, pânã la 16 iulie 2018 inclusiv,
se acordã o bonificaþie de 5% din
impozitul pe venit plãtit integral pânã
la 15 martie 2019 inclusiv,
reprezentând obligaþiile fiscale anuale
pentru anul 2018. Valoarea
bonificaþiei diminueazã impozitul pe
venitul net anual plãtit ºi se aplicã
corespunzãtor ºi pentru contribuþiile
sociale datorate potrivit legii.

Luni, 16 iulie 2018 - termenul limitã
pentru depunerea Declaraþiei Unice

   Declaraþia se poate depune ºi în
format hârtie la registratura
administraþiilor fiscale ale ANAF, sau
prin poºtã, prin scrisoare recomandatã
cu confirmare de primire.
   Formularul ºi instrucþiunile de
completare pot fi descãrcate online
de pe portalul www.anaf.ro, (la
urmãtorul link: https://static.anaf.ro/
s t a t i c / 1 0 / A n a f / f o r m u l a r e /
DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf.)
   Informaþii detaliate pot fi obþinute
prin accesarea secþiunii Asistenþã
Contribuabili de pe portalul
www.anaf.ro, rubrica „Despre
impozite ºi taxe – Despre impozitul
pe venit” sau apelând la numãrul
031.403.91.60. De asemenea,
specialiºtii structurilor de asistenþã
pentru contribuabili oferã la sediile
ANAF informaþiile necesare în
vederea completãrii ºi depunerii
Declaraþiei Unice.
   Declaraþia Unicã poate fi
rectificatã de cãtre contribuabili din
proprie iniþiativã.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAÞII

PUBLICE ªI MASS-MEDIA

În plin scandal provocat de
revocarea din funcþie a Laurei
Codruþa Kovesi  am avut proasta
inspiraþie sã zãbovesc vreo zece
minute pe un post de televiziune
naþional, foarte frecventat dealtfel.
   Zic proastã inspiraþie deoarece
am constatat cã moderatorul
emisiunii nu s-a clintit din faþa mea
(ºi a dumneavoastrã) tot timpul cât
am stat pe acel post de televiziune,

Dezbinarea noastrã cea de toate zilele
ºi a vorbit într-una, fãrã oprire,
parcã era un aparat pus în prizã.
Zece minute a turuit fãrã oprire, cu
dese accese de furie abia reþinutã,
pe un ton inchizitorial ceva de
speriat. Subiectul  logoreii
dumnealui era LCK, evident.
Scãldat în  termenii televizuistici cei
mai acizi, am stat aºa, inertizat de
un discurs al urii vag mascate, de
o ºarjã verbalã neobositã ºi
manipulatorie cât se poate.
   Abia când am scãpat din capcana
tv apãsând pe telecomandã mi-am
dat seama cã în niciun caz nu cred
cã aºa ar trebui sã-ºi ducã
moderatorul unei emisiuni rolul.
Nu ar trebui sã fie imparþial,
obiectiv, sã mo-de-re-ze,
nicidecum sã emitã, din start
sentinþe? Ba cred cã da, aºa ar
trebui. Din pãcate nu vedem, sau
nu vedem prea des, astfel de
moderatori, ci un fel de inchizitori

travestiþi în... formatori de opinie.
Formatori sau deformatori de
opinie? La o zi dupã iar am dat
peste un post tv, altul, unde ºi acolo
bântuia un aer de salã de judecatã.
   Cã era vorba de LCK sau de
Iohannis sau de alt personaj al vieþii
politice nici nu mai conteazã. Ceea
ce conteazã e faptul cã dezbaterile
televizate de la noi, în multe cazuri,
sunt un fel de mici procese, mici
execuþii publice. Ori toate aceste
„dezbateri” nu fac decât sã rupã,
agresiv, la modul umoral, opinia
publicã în pro, în contra, sã ducã
pe mai departe duhul nefast al
disoluþiei ºi aversiunii. Degeaba tot

vorbim noi de Centenar, dacã lecþia
fundamentalã a momentului istoric
la care ne raportãm cu mândrie nu
s-a prins de noi, ºi anume ideea
de unitate, de fraternitate, de corp
ºi suflet românesc unitar.
   Viaþa politicã de la noi, ºi din
pãcate ºi viaþa mediaticã în bunã
mãsurã, ne aduc în faþã o lecþie
amarã, a dezbinãrii ºi destrãmãrii.
Marasmul lumii româneºti de astãzi
e legat de aceastã realitate
întunecatã a realitãþilor politice
de azi, când lupta pentru putere
a at ins cote alarmante de
abdicare de la anumite principii
de bunã convieþuire.

O delegaþie a Ministerului
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat condusã de ministrul
ªtefan-Radu Oprea a participat, în
perioada 9-10 iulie a.c., la Geneva,
la reuniunea informalã privind
pregãtirea Preºedinþiei României la
Consiliul Uniunii Europene.
   “Deþinerea preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europene în prima jumãtate
a anului 2019 reprezintã pentru

Reuniune informalã privind
pregãtirea Preºedinþiei României

la Consiliul Uniunii Europene

 continuare în pag. 7

România o oportunitate extraordinarã
de a dovedi cã este un partener
competitiv pentru statele comunitare.
Folosim orice prilej sã ne pregãtim
pentru acest moment care poate
aduce economiei naþionale, mediului
de afaceri român beneficii concrete,
reale atât din punctul de vedere al
internaþionalizãrii afacerilor, cât ºi în
atragerea de investiþii strãine ºi
crearea unei imagini de þarã la

adevãrata valoare a României.
Depinde de noi, de comunitatea
de business autohtonã, sã
obþinem cele mai bune rezultate
în aceste prime 6 luni din
2019”, a declarat ministrul
Oprea.
Agenda delegaþiei române a
inclus întâlniri cu Directorul
Adjunct al Organizaþiei
Mondiale a Comerþului (OMC),
Allan Wolf, ºi cu Ambasadorul
Delegaþiei Uniunii Europene la
Geneva, Mark Vanheukelen, în
vederea pregãtirii activitãþii
OMC pe perioada Preºedinþiei
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Cel mai negru coºmar al
municipalitãþii din Severin a luat
sfârºit la Curtea de Apel Craiova. O
societate obscurã, adusã la Severin
de fostul primar Constantin Gherghe
ºi condusã ba de afaceristul Nelu
Iordache, ba de o vedetã Playboy, cu
scopul de a construi o centralã
termicã, ce ar fi trebuit sã asigure
confortul termic al severinenilor, a
pierdut definitiv ºi irevocabil la
Curtea de Apel Craiova, în procesul
cu Primãria Severin.
   Practic dupã ce ºi-au bãtut joc de
severineni ºi i-au lãsat în frig, dupã
ce au obligat municipalitatea sã caute
soluþii disperate de termoficare ºi
dupã ce au încercat sã blocheze
licitaþia prin care SPAET cãuta cu
disperate un operator pentru procesul
de termoficare, ALFA GROUND
SOLUTIONS SRL a intentat un proces
municipalitãþii, în care aveau ºi tupeul
incredibil de a cere daune pentru
rezilierea contractului.
   Într-o conferinþã de presã, primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu a declarat cã din

momentul câºtigãrii acestui proces,
situaþia gravã a asigurãrii confortului
termic al severinenilor ar putea fi
rezolvatã, fie prin gãsirea unor
investitori, fie printr-o investiþie
proprie. „Ne-am dat seama cã
aceastã investiþie nu va putea fi
finalizatã niciodatã de aceastã firmã.

Am scãpat de coºmarul ALFA GROUND SOLUTIONS
Dupã trei ani de coºmar, de soluþii disperate de termoficare a

municipiului ºi dupã procese ºi ameninþãri incredibile, telenovela de
prost gust regizatã de fostul primar Constantin Gherghe, s-a încheiat la

Curtea de Apel Craiova. Instanþa de apel a dat câºtig de cauzã
Primãriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin ºi SPAET, în procesul cu
SC Alfa Ground Solutions SRL, firma care ar fi trebuit sã construiascã

noua centralã prin care sã se furnizeze cãldurã severinenilor. Firma
trebuie sã plãteascã despãgubiri de 19 milioane de lei.

Nu aveau banii necesari, am fost
pãcãliþi de-a lungul colaborãrii pe
care am avut-o, nu ºi-au respectat
termenele ºi promisiunile ºi atunci
am decis cã cea mai bunã soluþie
este încetarea contractului ºi gãsirea
altei variante. Din acest moment
suntem pregãtiþi sã gãsim o altã
soluþie pentru termoficarea oraºului,
am avut discuþii cu diverºi investitori
ºi cãutãm soluþii”, a precizat primarul
Marius Screciu.

„La momentul la care
municipalitatea a luat decizia, ea a
fost una complicatã, dar s-a dovedit
cã firma nu a avut capacitatea de a
realiza aceastã investiþie. Decizia de
reziliere a contractului a fost una
corectã, pentru cã aceastã firmã ºi-a
bãtut joc de severineni timp de trei
ani de zile”, a precizat ºi viceprimarul
Severinului, Daniel Cîrjan.

Istoria unei mizerii
   În anul 2015, SEAP, serviciu din
subordinea Primãriei Severin, încheie
un contract ce avea sã devinã în
numai un an de zile o pacoste.
Contractul de concesiune de lucrãri

publice nr. 63/2 decembrie 2015,
încheiat între SPAET ºi ALFA
GROUND SOLUTIONS SRL prevedea
„realizarea unei surse de producere
a energiei termice în vederea
alimentãrii cu cãldurã a sistemului
centralizat de termoficare din
municipiul Drobeta Turnu Severin”,

valoarea contractului fiind de
13.781.285, 56 euro, din care
401.396,67 euro, fãrã TVA, reprezintã
valoarea cheltuielilor diverse ºi
neprevãzute, iar durata de 20 de ani.
La momentul semnãrii contractului,
firma ALFA GROUND SOLUTIONS
aparþinea avocatei Oana Melinda
Teohari (fostã Kutasi), o vedetã
Playboy, cu multe pictoriale
incendiare apãrute în prestigioasa
revistã pentru bãrbaþi. Mai mult,
capitalul social al firmei era de doar
200 de lei ºi avea zero angajaþi.
   La momentul respectiv, firma figura
la Registrul Comerþului cu un capital
social de 200 de lei, o cifrã de afaceri
micã ºi zero angajaþi. De altfel,
contractul 63/2.12.2015 este semnat
chiar de mânuþa frumoasei fotomodel
Oana Melinda Teohari. Ulterior, firma
este vândutã Anei Maria Eremia ºi lui
Mãdãlin Stan, douã personaje mai
puþin cunoscute din anturajul
afaceristului Nelu Iordache, cel
cunoscut pentru marele tun dat în
afacerea TRANSALPINA. În aceste
condiþii, o astfel de firmã obscurã, fãrã
utilaje, fãrã echipamente, fãrã
experienþã, fãrã angajaþi, ajunge sã
construiascã o centralã termicã
pentru confortul severinenilor.
   În luna ianuarie 2016, reprezentanþii
Alfa Ground Solution au preluat un
teren de peste 25.000 metri pãtraþi la
marginea Severinului, în spatele
supermarketului CORA, pe care au
început construcþia, dar nu imediat,
ci dupã ce toatã vara au plimbat
utilajele, au nivelat terenul ºi s-au
þinut de declaraþii, care de care mai
belicoase ºi mai mobilizatoare, de

genul „sigur vom avea cãldurã la 1
noiembrie ºi apã caldã la 1 august”.
Existã însã ºi surprize în toatã aceastã
ecuaþie întortocheatã. Directorul
tehnic al firmei este Veronica Bulf,
fost director la ROMSTRADE,
cercetatã de procurorii DNA, iar
consultantul tehnic este Gheorghe
Dabela, fost director al RADET,
condamnat definitiv la 3 ani de
închisoare, pentru cã a luat mitã de
la o firmã germanã.
Dintr-o minciunã în alta, fãrã sã
vedem cãldurã de la noua centralã
   Termenele asumate de Alfa Ground
Solutions nu au fost respectate, ba mai
mult, aveam sã aflãm prin varã cã de
fapt noua centralã nici nu poate fi gata
decât în februarie 2017, pentru cã
atunci a fost asumatã prin contract
finalizarea ei. De fapt, în timp ce acum
aproape un an eram minþiþi cu zâmbetul
pe buze cã vine apa caldã ºi cãldura,
nu ºtiam cã predarea efectivã a
terenului va fi tãrãgãnatã nepermis de
mult ºi cã firma va pune în aplicare
prevederile contractuale, potrivit cãrora
„contractul intrã în vigoare în termen
de 15 zile de la data predãrii cu proces-
verbal a terenului, liber de orice sarcini,
salubrizat ºi va produce efecte juridice
pe o duratã de 8 luni ºi 21 de zile, egalã
cu perioada de realizare a investiþiei,
la care se adaugã o perioadã de 20 de
ani de la data intrãrii în vigoare a
contractului de vânzare-cumpãrare a
energiei termice”. Cum terenul a fost
dat firmei, pe la începutul lunii iunie
2016, înseamnã cã finalizarea
lucrãrilor este posibilã undeva prin
luna februarie 2017.

 Continuare în pag. 6
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Când îl vezi pe nea ªtefan
de la Bâltanele nu zici cã ar avea 100
de ani. E mai sprinten ºi cu poftã de
viaþã faþã de mulþi alþi localnici care
nici mãcar nu au ajuns la pensie. A
scãpat teafãr din rãzboi, de care îºi
aminteºte cu groazã. „Rãzboi sã nu
mai facã nimeni. De aici din sat, doar
eu mai sunt în viaþã din bãrbaþii care
au fost pe front. Am primit medalia
pentru eliberarea de sub jugul
fascist, spune cu apãsare ªtefan
Boboc, soldat la Vânãtorii de munte
de la Deva”. Era cât pe aici sã scape
de armatã fiindcã nea ªtefan are
doar un metru ºi 48 de centimetri,
dar nu a fost sã fie aºa.
   „Eram la spitalul militar din Deva
ºi când cãpitanul fãcea actele ca sã
mã trimitã acasã, a venit maiorul
Ce e aici? Ce e aici? Ajutaþi-l
domnule, daþi 1,50 m, ca sã facã ºi

Povestea lui ªtefan Boboc, veteranul de 100 de
ani care a ajuns la spital de douã ori în viaþa lui

ªtefan Boboc, un veteran de rãzboi din comuna mehedinþeanã Greci, a ajuns la vârsta de
100 de ani. Este sãnãtos tun ºi  încã îºi mai ajutã familia la treburile din gospodãrie. În toþi

aceºti ani a ajuns doar de douã ori la spital pentru probleme minore de sãnãtate.
el armata, sã nu râdã
muierile de el în sat.
Dar sã ºtiþi cã apoi nu
m-am fãcut de râs,
întotdeauna eram
primul la instrucþie sau
la tragere. Mereu eram
dat exemplu, ceea ce

bineînþeles cã nu prea era pe placul
camarazilor mei. Eu am fost spirt
ºi în armatã ºi peste tot”,
povesteºte nea ªtefan.

A împlinit 100 de ani
   Pe 21 iunie, a împlinit fix 100 de
ani, o vârstã frumoasã, cu multe
amintiri care îl copleºesc. Din 1980
îi bate poºtaºul la poartã ca sã-i
aducã pensia, una modestã, dar la
care se mai adaugã ºi cea de veteran
de rãzboi. Vorbeºte cu seninãtate
despre tinereþe, despre primul lui loc
de muncã dupã rãzboi, despre
cãsãtoria cu o fatã din sat, dar mai
ales despre modul cum a ales sã
trãiascã: în simplitate ºi echilibru.
De altfel, crede cã tocmai echilibrul,
faptul cã niciodatã nu a fãcut excese
de niciun fel au fost ingredientele
de succes ale unei vieþi fãrã
probleme medicale.

   „Am fost un om liniºtit, nu m-am
certat cu nimeni, nu m-am bãtut
cu nimeni, poliþia a venit la mine la
poartã când mi-au dat gradul de
plutonier”, spune ªtefan Boboc.
Nu poartã ochelari de vedere ºi
niciodatã nu s-a dus la medic
pentru a-ºi face analizele medicale.

„Eu nu ºtiu ce e aia boalã”
   ªi totuºi e sãnãtos tun. Nea ªtefan
a ajuns doar de douã ori la spital ºi
asta nu pentru chestiuni medicale
grave, ci pentru douã intervenþii
minore. O datã pentru o bubã ºi în
alt rând pentru cã s-a lovit la ochi în
timp ce curãþa viþa de vie. “A fost o
datã internat cu o bubiþã, ºi o datã a
fost cu ochiul, a tras de o viþã ºi l-a
pocnit peste ochi ºi i-a spart
cristalinul, a trebuit sã-l operãm”, ne
spune fiica sa, Elena Burlacu (70 de
ani), cea care îl îngrijeºte de altfel
pe tatãl sãu fiindcã soþia sa a murit
de mai mulþi ani.
   „Eu nu ºtiu ce e aia boalã. Mãnânc
de toate ºi beau de la apã în sus. Eu
m-am îmbãtat în 100 de ani doar
de douã ori. Am pus þigara o datã în
gurã, eram în timpul rãzboiului. Nici
cafea nu am bãut, dar beau vin,

þuicã”, zice nea ªtefan.
Marea lui durere:

pãmântul nemuncit
   În liniºtea satului Bâltanele
aparþinãtor comunei mehedinþene
Greci, unde mai trãiesc doar 280
de localnici, nea ªtefan îºi duce
traiul într-o casã modestã, dar bine
îngrijitã. A iubit întotdeauna
ordinea ºi disciplina, iar acum îl
doare sufletul când vede terenurile
agricole nemuncite. E marea lui
durere, faptul cã satul nu mai are
viaþã, cã tinerii au luat drumul
strãinãtãþii ºi cã pãmântul nu mai
este muncit ca pe vremuri:
   „Pe o parte a fost bine cã ne-au
dat pãmântul dupã 1990, pe de altã
parte, nu. Uite, câmpul stã nemuncit,
nu are cine sã-l munceascã, tinerii
au luat drumul þãrilor strãine. Acum
eu nu mai am nevoie de politicieni,
mã mai uit la ºtiri, dar mint toþi”. De
altfel, ºi acum la 100 de ani îºi ajutã
fiica în gospodãrie fiindcã în viaþã
s-a ghidat dupã principiul cã
“munca te þine în formã”. Acum, la
100 de ani, îºi doreºte doar sã fie
sãnãtos ºi sã se bucure de nepoþii
ºi strãnepoþii sãi.

Eugen Lovinescu este una
din figurile emblematice ale culturii
româneºti. El a trecut în nefiinþã
într-o zi de 16 iulie 1943. Astfel,
toþi iubitorii de culturã, trebuie sã
îºi aminteascã cu pios respect de
acest mare critic ºi prozator român.
   Eugen Lovinescu, critic literar ºi
prozator, s-a nãscut la 31 octombrie

Eugen Lovinescu – 75 de ani de la moarte
1881, la Fãlticeni, judeþul Suceava.
   A terminat cursurile gimnaziale la
Fãlticeni, apoi, a urmat cursurile
liceale la Iaºi. S-a înscris, în 1899,
la Universitatea din Iaºi, pe care o
va pãrãsi dupã câteva sãptãmâni,
pentru a deveni student al secþiei
de Limbi clasice de la Universitatea
din Bucureºti. Aici a audiat cursurile
lui Titu Maiorescu ºi Nicolae Iorga,
marcanþi oameni de culturã.
    În 1906 a plecat în Franþa pentru
a-ºi pregãti teza de doctorat la
Sorbona, iar în 1909 a devenit
doctor în litere. A fost profesor la
Liceul „Petru ºi Pavel” din Ploieºti
ºi profesor suplinitor la Iaºi .
   A debutat în 1904 în suplimentul
literar al ziarului „Adevãrul”,
fãcându-se apoi cunoscut prin
foiletoanele publicate în „Epoca”.

Acestea au fost adunate ulterior în
volumul „Paºi pe nisip”. Revenit în
þarã din Franþa, a colaborat la
diverse publicaþii ale vremii:
„Convorbiri l iterare”, „Viaþa
româneascã”, mai ales la
„Convorbiri critice”, „Falanga”,
„Flacãra”, „Noua revistã românã”,
„Rampa”, „Viaþa literarã”. Toate
aceste articole, foiletoane publicate
în presã, vor apãrea în „Critice” .
   În anii Primului Rãzboi Mondial
a scris numeroase articole politice,
apãrute în publicaþiile vremii,
grupate apoi în volumele „Pagini
de rãzboi” ºi „În cumpãna vremii”.
A editat magazinul ilustrat „Lectura
pentru toþi” ºi revista care va
impune o nouã direcþie în literatura
postbelicã — „Sburãtorul”.
   Ca istoric literar, a lãsat multe

lucrãri de valoare, pe lângã
monografiile „Gr. Alexandrescu”,
„C. Negruzzi”, „Gh. Asachi”, cele mai
importante fiind: „Titu Maiorescu”,
„Petre Carp”, „Titu Maiorescu ºi
posteritatea lui criticã”, „Titu
Maiorescu ºi contemporanii lui” ºi
„Antologia ideologiei junimiste”
(1942). A mai scris ºi douã romane
despre Mihai Eminescu, nuvele,
scenete, fantezii, romane reluate sub
diferite titluri („Aripa morþii”,
„Comedia dragostei”, „Lulu”, „Viaþã
dublã”), teatru (drama în trei acte „De
peste prag”), traduceri din operele
lui Homer, Tacit, Vergiliu.
    La 10 septembrie 1991 a devenit
membru titular post-mortem al
Academiei Române, încununându-
se în acest fel întreaga sa activitate
culturalã.  Biroul de presã

 Alexia M.
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Consiliul Judeþean Caraº-
Severin, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin, Primãria
ºi Consiliul Local Bãile Herculane,
Mitropolia Banatului,  organizeazã, cu
mare succes, în fiecare an, Festivalul
Internaþional de Folclor “Hercules”,

Ansamblul Profesionist „Danubius” la Festivalul
Internaþional de Folclor „Hercules” 2018

Reprezentanþii Consiliului
Judeþean Mehedinþi au predat marþi,
10 iulie 2018, amplasamentul pentru
realizarea Documentaþiei de Avizare
a Lucrãrilor de Investiþii (DALI), în
cazul a douã tronsoane de drumuri
judeþene ce urmeazã a fi modernizate
ºi reabilitate, obiectivele fiind prinse
pe lista de investiþii a anului 2018.
Astfel, se va moderniza DJ 606A,
între localitãþile Dumbrava ºi
Albuleºti, pe o distanþã de 4,6 km,
asfaltul continuându-se pânã la
ieºirea din Albuleºti. Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
domnul Aladin Georgescu, a cuprins
obiectivul pe lista de investiþii, având
în vedere discuþiile avute cu
locuitorii din zonã care s-au arãtat
nemulþumiþi de praful generat de
starea proastã a drumului ºi

Proceduri deschise pentru
investiþii pe douã drumuri judeþene

disconfortul creat de gropi.
Un alt tronson care necesita

reabilitare este porþiunea de 3,1 km
a DJ 606D, cuprinsã între localitãþile
Greci ºi Colareþ. Aici nu s-au fãcut
lucrãri de ani de zile, astfel cã drumul
devenise impracticabil. Conducerea
Consiliului Judeþean Mehedinþi a
decis reabilitarea tronsonului cu atât
mai mult cu cât acesta leagã douã
porþiuni pe care traficul rutier se
desfãºoarã în condiþii bune.

În urma vizitei din teren de marþi,
proiectanþii vor realiza DALI pentru
ambele obiective în termen de 30 de
zile, urmând ca apoi, la nivelul
Consiliului Judeþean sã demareze
procedurile pentru realizarea proiectului
tehnic ºi atribuirea lucrãrilor.

Compartimentul pentru Relaþia cu
Mass-Media, CJ Mehedinþi

Deputata PSD de Mehedinþi,
Alina Teiº, totodatã preºedinte
interimar al OFSD Mehedinþi, a
participat vineri, 6 iulie 2018, la
Comitetul Executiv Naþional al OFSD,
care a avut loc la Bucureºti.
Evenimentul a fost cu atât mai
important cu cât la cel mai mare for de
conducere al organizaþiei femeilor
social-democrate din România au
participat cele mai importante femei
din politica românescã. Alãturi de
ministrul Rovana Plumb, preºedinta
OFSD, au mai participat Viorica
Dãncilã, prim-ministrul României,
Gabriela Firea, primarul general al
Bucureºtiului, secretarul general al
partidului, Marian Neacºu, ºi secretarul
general al organizaþiei femeilor social-
democrate, doamna Maria Lazãr. În
cadrul Comitetului Executiv Naþional
al OFSD s-a stabilit calendarul
acþiunilor planificate în semestrul doi
al acestui an ºi, în acelaºi timp s-a fãcut
o radiografie a situaþiei politice actuale.
   “Comitetul Executiv Naþional al
OFSD a fost un eveniment important
al partidului, pentru cã este cel mai
mare for de conducere al organizaþiei.
Din OFSD fac parte multe femei care
deþin funcþii importante în
administraþia centralã ºi localã a þãrii.
Mã refer în primul rând la doamna
Viorica Dãncilã, prim-ministrul
României, dar ºi la doamna Gabriela
Firea, primarul general al
Bucureºtiului. De asemenea, avem
multe femei în partid care deþin funcþii
de miniºtri, ceea ce înseamnã cã
OFSD este o organizaþie importantã
nu doar prin numãrul membrilor, ci
ºi prin demnitãþile publice, de

Deputata Alina Teiº, dupã CEx OFSD:
„Vom organiza acþiuni umanitare ºi
centre de colectare a ajutoarelor în
judeþele afectate de calamitãþi”

rãspundere, pe care unele membre
le au în aparatul central al statului.
Comitetul Executiv Naþional al OFSD
a fost condus de doamna ministru
Rovana Plumb, preºedintele OFSD,
iar în cadrul acestuia s-au discutat
mai multe aspecte legate de
organizarea acþiunilor viitoare ale
OFSD ºi de politicã. Am avut
posibilitatea sã discut cu mai multe
colege ºi intenþionez sã demarez o
serie de acþiuni ºi la nivelul judeþului
Mehedinþi. Deocamdatã, în
urmãtoarea perioadã vom organiza
acþiuni umanitare ºi centre de
colectare a ajutoarelor în judeþele
afectate de calamitãþi”, a declarat Alina
Teiº, deputat PSD de Mehedinþi.

 continuare în pag. 15

la Bãile Herculane.
     În timp manifestarea a devenit din
ce în ce mai cunoscutã, atât în þarã
cât ºi în strãinãtate. Acest lucru se
datoreazã selecþiei extrem de atente
a tuturor artiºtilor care evolueazã
pe scena Festivalului.
      Timp de cinci zile, pe scena celei

de-a 48-a ediþii a festivalului au urcat
peste 1100 de artiºti – dansatori,
soliºti vocali ºi instrumentiºti – din
8 þãri de pe douã continente, care
au fost la înãlþime prin programul
etalat în fiecare searã!
  Ansamblul Profesionist “Danubius”
al Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” instituþie care aparþine
Consiliului Judeþean Mehedinþi a
participat la aceastã ediþie extraordinar
de reuºitã a Festivalului Internaþional
“Hercules”. Orchestra dirijatã de
maestrul Adrian Luca, soliºtii vocali
ºi instrumentiºti dar ºi dansatorii
Ansamblului, coordonaþi de Dumitru
Nadu au oferit publicului un
spectacol deosebit, fiind aplaudaþi
la scenã deschisã.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Dupã cum aþi vãzut ºi auzit ºi
domniile voastre, stimaþi cititori, a crãpat
ceasul ºi Dulapul Sãsesc, locatarul de
la Cotroceaua Mov, a semnat revocarea
din funcþie a Cucuvelei Mov. Dupã
aproximativ o lunã de când a venit
motivarea Deciziei Curþii Constitu-
þionale. Dar, ºtiþi cum e, mai bine mai
târziu decât mai... devreme. Ce sã fi fost
la mijloc? Ideaþia sa mai greoaie, vorba
lui G. Cãlinescu, determinantã în
descifrarea anevoioasã a amintitei
decizii? Calculele simple, dar, la un
moment dat, extrem de complicate în
ceea ce priveºte determinarea ºanselor
sale la prezidenþialele de anul viitor?
Teama de suspendare? Toate acestea
la un loc? Cine poate ºti? Mai nostimã
ºi mai plinã de învãþãminte a fost scena
în care Luluþa, zisã ºi Nefertiti, zisã ºi
Faraoanca, zisã ºi Sufragerista lui Oprea
a þinut sã-ºi ia la revedere de la
subordonaþii înºiraþi pe scãri ºi, desigur,
de la popor. Tonul de o solemnitate de
lemn, discursul, impregnat de relevarea
importanþei propriei persoane în
stârpirea corupþiunii din aceastã þarã,
plecarea penibil marþialã a cucoanei,
asortatã (deh, influenþa protocoalelor!)
cu un salut militãresc – au creat o
atmosferã jenantã, greu suportabilã de

Mai bine mai târziu decât mai... devreme
un ochi cât de cât exigent ºi cunoscãtor
al practicilor (semi)oficiale din spaþiul
public. A fost, dacã vreþi, încã un semn
cã duduia Kovesi s-a crezut, în toþi anii
ãºtia de când cãlãreºte parchetele, un
fel de Dumnezeu pe pãmânt, la
picioarele cãruia ar trebui sã se
prosterneze toatã lumea. Aici a fost, de
fapt, zona de realitate româneascã din
ultimii zece-doisprezece ani pe care nu
am înþeles-o: cine i-a dat acestei muieri
sentimentul acela de putere absolutã,
siguranþa aceea de a lua decizii, în multe
rânduri, criminale pentru atâþia
oameni nevinovaþi ºi familii
dezmembrate, lipsite de mijloacele de
subzistenþã prin privarea de libertate
a susþinãtorilor legali? „Noi suntem
DNA!” tuna ameninþãtor, de la tot felul
de tribune, glasul fostei ºefe a DNA,
fãcîndu-i adesea pe foarte mulþi
oameni nevinovaþi sã-ºi creeze
complexe artificiale de culpabilitate.
Sã se creadã, prin urmare, vinovaþi
fãrã sã fie în realitate.
    * Mi-ar plãcea sã cred cã acest
gest, considerat de unii „istoric” (!!??)
al lui Klaus Wener Iohannis, sã
deschidã o erã nouã în viaþa publicã
româneascã, dupã ce unul din
nucleele canceroase ale acesteia a

fost, dupã atâta amar de ani, extirpat,
iar românii sã înceapã, în sfârºit, sã
mai cunoascã ºi satisfacþiile traiului
în regim democratic. Repet, mi-ar
plãcea. Dar tarele acestor ani de
sinistrã dictaturã, în care Kovesi a
avut un rol covârºitor malefic, mã tem
cã nu se vor ºterge prea curând.
Problema celui care o va înlocui la
ºefia DNA nu poate rezolva întreaga
situaþie, întrucât mentalitãþile
kovesisto-bãsiste de sorginte
stalinistã par bine înrãdãcinate. Va fi
nevoie ca reacþia societãþii sã fie mai
activã, mai implicatã, astfel încât
reactivarea practicilor nocive sã nu
mai fie posibilã. Bineînþeles, când mã
refer la reacþia societãþii, mã gândesc
la reacþia oamenilor obiºnuiþi ºi nu a
trupelor de haºtagiºti plãtiþi sã
provoace scandaluri ºi violenþe pe
strãzile ºi în pieþele marilor oraºe,
care plâng cu lacrimi de crocodil dupã
Kovesi ºi dupã alþi promotori ai
protocoalelor. Sã plângi dupã urmaºii
fostei Securitãþi, la aproape 30 de ani
de la ieºirea din comunism e,
probabil, una din mirãrile, din
ciudãþeniile pe care le iscã originala
noastrã democraþie.
   * Primãria Drobeta Turnu Severin a
câºtigat procesul cu firma Alpha
Ground pe care fostul primar o
angajase sã rezolve problema agentului
termic în oraº, dar care ne-a lãsat,
vorba aia, baltã, la începutul lui
februarie 2017. Ar fi de recuperat, ne
anunþã edilii oraºului, aproximativ 19
milioane de lei de la amintita firmã – o
chestiune destul de complicatã!- ºi,
abia dupã ce se va întâmpla acest
lucru, vom putea spune cã epoca

gherghistã s-a încheiat. Rãmâne
problema recuperãrii datoriilor de la
asociaþii – o chestiune la fel de
complicatã, pentru cã traiul oamenilor
este, în continuare, greu, iar banii-puþini.
Chiar dacã guvernanþii au mai adãugat
ceva-ceva pe la pensii, pe la salarii...
   * FOTBAL MONDIAL – RUSIA
2018. Campionatul Mondial de Fotbal
din Rusia a ajuns pe ultimii metri. Aº
putea paria cã niciun... parior, oricât
ar fi fost el de versat, niciun clarvãzãtor
nu a putut prevedea distribuþia
semifinalelor (Franþa- Belgia ºi
Croaþia- Anglia)! Sigur, niciuna dintre
cele patru nu este o oarecare în fotbalul
mondial, dar oriºicât, niciuna dintre
ele nu e de talia Braziliei, Argentinei,
Spaniei sau Germaniei. Salutându-le
meritele celor patru echipe calificate
în semifinale, sã subliniem, cu tot
regretul, cã altele, cu totul altele, ar fi
fost speranþele într-un fotbal spectacol,
dacã mãcar douã dintre marile favorite
eliminate prematur ar fi rãmas în
competiþie. Apoi, parcã prea multe
meciuri din fazele optimilor ºi
sferturilor au fost decise în urma
loviturilor de departajare, ceea ce ne-
ar putea face o idee, cât de cât, despre...
personalitatea competitoarelor.
   * La ora când ne pregãtim sã
trimitem în redacþie materialul, avem
deja o calificatã în finalã. Este vorba
de Franþa (1-0 cu Belgia în
semifinale, dupã un meci tern, mai
mult decât modest). A doua finalistã
se va alege, cum v-am zis ºi dupã
cum ºtiþi, dintre Croaþia ºi Anglia.
Nu mai fac pronosticuri, dar parcã
aº dori în finalã Croaþia galacticului
Luka Modric...

 Urmare din pag. 3Am scãpat de ...
Mai mult, autorizaþia de construcþie pentru realizarea termocentralei a fost obþinutã abia
în luna iulie a acestui an, în timp ce termenul iniþial de dare în folosinþã era luna august.

Potrivit caietului de sarcini, toate riscurile derulãrii investiþiei sunt preluate
exclusiv de firma ALFA GROUND SOLUTIONS, dar în realitate lucrurile s-au
petrecut invers, ºi cu concursul fostului primar, Constantin Gherghe, care a
acceptat modificarea termenilor în care a fost formulatã oferta financiarã,
schimbarea fiind evident în favoarea Alfa Ground Solutions.

În februarie 2017 se reziliazã contractul ºi începe un proces greu, finalizat
acum cu un succes pentru municipalitatea severineanã.  R. Crîºmaru
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Alãturi de consilierul local
al PNL, Magda Dumitrescu, am
iniþiat un proiect de hotãrâre de
Consiliu Local ce prevede
efectuarea în anul ºcolar 2018-
2019 de consultaþii oftalmologice
gratuite pentru cei 3.200 de elevi
din clasele 1-4 din Drobeta-Turnu
Severin, acþiune care se va
desfãºura la Cabinetele Medicale
ªcolare din unitãþile de învãþãmânt.
   Problemele de vedere descoperite
la timp pot fi tratate eficient, motiv
pentru care cred cu tãrie cã aceastã
campanie este una necesarã!

Proiect de hotãrâre de Consiliu Local privind consultaþii
oftalmologice gratuite
pentru cei 3.200 de elevi din clasele
1 - 4 din Drobeta-Turnu Severin

Conform hotãrârii de
Consiliu Local pe care am iniþiat-
o, referitoare la acordarea pentru
anul ºcolar 2018 – 2019 a
pachetului cu rechizite ºcolare
“Primul Ghiozdan” pentru copiii
înscriºi în clasa pregãtitoare,
pãrinþii micuþilor puteau sã solicite
participarea la acest program la
unitãþile de învãþãmânt de pe raza

Pachetul cu rechizite ºcolare “Primul Ghiozdan”
Municipiului Drobeta-Turnu
Severin pânã la data de 1 iulie.
   Pânã la data de 1 iulie au fost
depuse un numãr de 675 de
solicitãri din totalul de 700 de copii
înscriºi în clasa pregãtitoare, ceea
ce este o dovadã a faptului cã acest
program este unul de interes
pentru comunitate.
   Urmeazã alocarea banilor ºi apoi

licitaþia pentru achiziþia
rechizitelor, astfel încât pe data de
15 septembrie, când începe noul
an ºcolar, cei 675 de copii în clasa
pregãtitoare sã gãseascã pe
bãncuþe primul ghiozdan plin cu
rechizitele necesare.

Daniel Cîrjan,
viceprimar al municipiului

Drobeta Turnu Severin

 urmare din pag. 1

 Mircea Popescu

„Avem în vedere asigurarea
cetãþenilor municipiului ºi a
turiºtilor în sezonul estival. Încet,
încet vin tot mai mulþi turiºti,
numãrul acestora a crescut simþitor.
Pe lângã poliþia localã avem ºi
sprijinul poliþiei judeþene ºi al
Jandarmeriei în organizarea de
patrule mixte la nivelul municipiului.
Zonele cele mai aglomerate sunt
Zona pietonalã Criºan ºi Zona
centralã, însã avem sesizãri ºi de la
cetãþeni ai municipiului care se
plâng cã tineri ºi alte categori de
cetãþeni stau pânã târziu în noapte
în faþa blocurilor ºi perturbã liniºtea.
Dorim sã acþionãm în echipã ºi de
aceea am decis înfiinþarea de patrule
mixte care sã acþioneze în acest sens
ºi sã ia mãsurile necesare. Am creat
posturi fixe în zona de centru ºi
promenada Criºan, având în vedere
afluxul mare de cetãþeni pe timpul
verii. Este de datoria noastrã sã
asigurãm securitatea turiºtilor ºi
cetãþenilor la nivelul municipiului în
perioada estivalã”, a declarat Marius
Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.
   Totodatã, primarul Marius
Screciu a anunþat cã de sãptãmâna
trecutã au fost anulate autorizaþiile
de funcþionare ale firmelor care
închiriau trotinete ºi vehicule
electrice în zonele pietonale din
cauza incidentelor apãrute.

Siguranþa
cetãþenilor în

atenþia primarului
Marius Screciu

României la Consiliul Uniunii
Europene. Delegaþia MMACA la
Geneva a efectuat, de asemenea, o
vizitã la Misiunea permanentã a
României pe lângã Oficiul
Naþiunilor Unite de la Geneva ºi
Organizaþiile Internaþionale cu
sediul în Elveþia.
   Comerþul va avea un rol important
pe perioada Preºedinþiei ca urmare
a evoluþiilor schimburilor comerciale
la nivel internaþional în contextul
volatilizãrii sistemului comercial
multilateral, iar rolul Ministerului
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat este acela de a
asigura continuitatea ºi îndeplinirea
angajamentelor internaþionale ale
Uniunii Europene în arhitectura
comerþului.
   Astfel, ministrul român a reiterat,
în cadrul întâlnirilor avute,
prioritãþile aflate în responsabilitatea
Ministerului pentru Mediul de
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat ce
vor fi promovate pe perioada

Reuniune informalã privind pregãtirea Preºedinþiei...
Preºedinþiei Consiliului UE. Printre
acestea, de o atenþie deosebitã se
bucurã menþinerea abordãrii pro-
active a Uniunii Europene în vederea
pãstrãrii angajamentelor ºi implicãrii
altor membri importanþi ai OMC în
promovarea unei agende de
negocieri ambiþioase, calibratã la
evoluþiile recente din sfera
comerþului. În acest sens, ministrul
Oprea a precizat cã “menþinerea
funcþiilor organizaþiei de negociere
ºi reglementare a diferendelor
comerciale, prin funcþionalitatea
Organului de Apel OMC, reprezintã
un aspect fundamental pentru
credibilitatea si relevanþa sistemului
multilateral de comerþ”.
   În perioada ianuarie-iunie 2019,
România va prezida peste 130 de
reuniuni de coordonare ºi reuniuni
sãptãmânale ale delegaþiilor
Uniunii Europene pe lângã
Organizaþia Mondialã a
Comerþului. De asemenea,
negocierile în domeniul
subvenþiilor pentru pescuit,

reglementãrilor interne privind
comerþul cu servicii, facilitãrii
investiþiilor pentru dezvoltare ºi cel
al comerþului cu produse agricole
vor fi dinamizate începând cu prima
jumãtate a anului 2019, în
perspectiva celei de a 12-a
Conferinþe Ministeriale a OMC din
primul semestru al anului 2020.

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

 urmare din pag. 2
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Intervenþie inacceptabilã în
activitatea diplomaticã

internaþionalã
   Prin „declaraþie comunã, în care fac
apel la toate pãrþile implicate în
modificarea Codului Penal ºi a
Codului de procedurã penalã, sã evite
schimbãrile care ar slãbi statul de
drept sau capacitatea României de a
lupta împotriva infracþionalitãþii ºi
corupþiei”, ambasadele Belgiei,
Canadei, Danemarcei, Elveþiei,

Finlandei, Franþei, Germaniei,
Luxemburgului, Olandei, Norvegiei,
Suediei ºi Statelor Unite, au încãlcat
flagrant uzanþele diplomatice.
Articolul 41 al Convenþiei de la Viena
din 18 aprilie 1961 stabileºte cu
exactitate regulile internaþionale
privind relaþiile diplomatice:
„ART. 41[1]
   1. Fãrã prejudiciul privilegiilor ºi
imunitãþilor lor, toate persoanele care

Hoarda ipocritã atacã. Hoþii strigã „Hoþiiiii !”
beneficiazã de aceste privilegii ºi
imunitãþi au datoria de a respecta
legile ºi regulamentele statului
acreditar. Ele au, de asemenea,
datoria de a nu se amesteca în
treburile interne ale acestui stat.
  2. Toate problemele oficiale tratate
cu statul acreditar, încredinþate
misiunii de cãtre statul acreditant,
trebuie sã fie tratate cu Ministerul
Afacerilor Externe al statului acreditar
sau prin intermediul sãu, sau cu
oricare alt minister asupra cãruia se
va fi convenit.
  3. Localurile misiunii nu vor fi utilizate
într-un mod incompatibil cu funcþiile
misiunii aºa cum sunt ele enunþate în
prezenta convenþie, sau în alte reguli
ale dreptului internaþional general, sau
în acordurile speciale în vigoare între
statul acreditant ºi statul acreditar”.
Preºedintele se dã cu bicicleta.
Parlamentul tace! Guvernul tace!
Poporul rabdã...

   Pentru încãlcarea prevederilor
Convenþiei de la Viena din
18.04.1961, respectiv a uzanþelor
diplomatice internaþionale,
reacþia Preºedinþiei României, a
Parlamentului ºi a Guvernului
României nu poate fi decât una
singurã: solicitarea prin
Ministerul de Externe al României
cãtre þãrile pe care le reprezintã, a
rechemãrii respectivilor
ambasadori ºi, sine þie, declararea
acestora ca „Persona non grata”.
Din pãcate ºi nu pentru prima datã
dupã 1989, instituþiilor menþionate
le lipseºte noþiunea de demnitate
naþionalã, iar prin lipsa reacþiei
româneºti, ambasadorii statelor

strãine au transformat încãlcarea
uzanþelor diplomatice într-un modus
vivendi. Preºedintele se dã cu bicicleta.
Parlamentul tace! Guvernul tace!
Poporul rabdã... pânã când?
   Deºi rarisime, se mai gãsesc, totuºi,
reacþii izolate la faptele condamnabile,
dar cu câteva flori nu se face nici
primãvarã, nici dreptate. În data de 29
iunie, Ambasada S.U.A. la Bucureºti
a organizat o recepþie cu prilejul Zilei

Independenþei la care au fost invitate
oficialitãþi ale statului român. Douã
personalitãþi importante ale României
au avut bunul simþ sã nu dea curs
invitaþiei. ªeful statului însã a luat-o,
ca de obicei pe Carmencita ºi s-au
prezentat împreunã sã sãrute papucul
gauleiterului care cu puþin timp înainte
îi trãsese încã un ºut în partea dosnicã
a nãdragilor. Asta, dupã ce în loc sã
meargã la sãrbãtorirea Drapelului
Naþional de la Cercul Militar, a pedalat
pe bicicletã fãcând reclamã pentru
tricoul Adidas ºi pentru pantofii sport
Asics Gel Attract 2 Lightweight[2]. Nu
pentru prima datã, afirm: Iohannis nu
este preºedintele meu!
   Cu toate cã România abundã în
corupþi ºi corupãtori nepedepsiþi,
este cât se poate de corect sã privim
ºi în spatele baricadei abuzurilor
„diplomaþilor” delicvenþi. Nu este
prea elegant ºi nici nu disculpã
faptele jefuitorilor bãºtinaºi, dar sã
aruncãm o privire spre „capra
vecinului” nu stricã:
   - Juristul ºi diplomatul Titus
Corlãþean a afirmat cã declaraþia
ambasadelor se situeazã în afara
uzanþelor diplomatice: „... aºa cum
prescrie foarte clar Convenþia de la
Viena privind relaþiile diplomatice,
existã un faimos articol 41, paragraful
2 (din pãcate, nimeni nu mai aminteºte
de prevederile paragrafului 1 - n.a.),
care stabileºte regulile în materie. E
valabilã pentru toþi, mai mari sau mai
mici, în relaþiile internaþionale, de
comunicare a chestiunilor oficiale
direct cu Ministerul de Externe din
statul care acrediteazã sau prin
intermediul Ministerului de Externe, cu
alte instituþii [...]. Ar fi de preferat ca
aceste chestiuni sã fie discutate direct
ºi în mod concret, aplicat, specific,
care sunt acele teme concrete care pot
trezi preocupãri ºi nu prin comunicãri
publice, pentru cã acest gen de
comunicare rãmâne în continuare
neuzual ºi aº spune chiar
contraproductiv”[3].
   - Fãrã a avea posibilitatea
verificãrii datelor prezentate de
semnatar ºi fãcând abstracþie de
opþiunile sale politice, am gãsit
sugestivã expunerea deputatului
Liviu Pleºoianu referitoare la faptele

de corupþie ale unor companii ºi
corporaþii multinaþionale
occidentale, prezentatã sub forma
unei scrisori deschise adresatã
ambasadorilor semnatari ai
declaraþiei la care ne referim, sub
titlul „România nu exportã corupþie!
Statele dumneavoastrã însã o fac! ªi
e vremea ca acest lucru sã înceteze!”.
Deºi nu încãlzeºte ºi nici nu
dezvinovãþeºte faptele penale ale
bãºtinaºilor, se pare cã nici ipocrita
„caprã a vecinului” nu este aºa de
nevinovatã pe cât vrea sã se creadã.
Conþinutul scrisorii deschise:
Scrisoare deschisã cãtre ambasadele
din România ale Statelor Unite ale
Americii, Franþei, Germaniei,
Olandei, Suediei, Finlandei,
Norvegiei, Belgiei, Danemarcei,
Canadei, Luxemburgului ºi Elveþiei:
stopaþi exportul de corupþie![4]
   „În calitate de deputat ales în
Parlamentul României, îmi exprim
deosebita îngrijorare cu privire la
nivelul foarte ridicat al exportului de
corupþie dinspre þãrile dumneavoastrã
cãtre alte state, inclusiv cãtre România.
Conform datelor oficiale (The U.S.
Securities and Exchange Commission
- Enforcement of the Foreign Corrupt
Practices Act), companii de renume
din þãrile pe care le reprezentaþi
afecteazã zeci de state ale lumii în care,
pentru a obþine beneficii financiare,
oferã mitã în valoare de sute de
milioane de dolari. În total, doar din
ce s-a investigat pânã acum, rezultã
un cuantum de 4.902.913.195 U.S.D..
La aceastã sumã se ridicã nivelul mitei
date în strãinãtate (aproape cinci
miliarde U.S.D.)! Iar amenzile pe care
le-au primit companiile care au dat
MITÃ în alte state (în special în Europa
de Est, Asia, Africa ºi America de Sud)
totalizeazã 10.722.513.931 de dolari
(aproape 11 miliarde U.S.D.), fãrã a
lua în calcul ºi amenzile de zeci de
miliarde U.S.D. primite de diferite bãnci
de renume din þãrile dumneavoastrã!
   Iatã doar câteva cazuri celebre de
amenzi primite de companii din statele
dumneavoastrã pentru dare de mitã
(infracþiune de corupþie în alte þãri):[1] Convenþia de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaþii le diplomatice http ://

www.monitoruljuridic.ro/act/conventia-de-la-viena-din-18-aprilie-1961-cu-privire-la-relatii le-
diplomatice-emitent-consiliul-de-stat-publicat-n-21262.html
[2] https://www.cotidianul.ro/de-ziua-drapelului-national-klaus-iohannis-se-da-cu-bicicleta/
[3] https://www.rfi.ro/politica-104343-titus-corlatean-declaratie-ambasade-neuzual
[4] https://www.facebook.com/liviuplesoianu.oficial/posts/2028919553991780  continuare în numãrul urmãtor

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Cãlin Popescu Tãriceanu a
ajuns sã strângã cu uºa PSD, având
în vedere poziþia în care se aflã: asigurã
majoritatea parlamentarã alãturi de
social-democraþi. Este o poziþie care îi
permite lui Cãlin Popescu Tãriceanu
sã punã condiþii ºi sã negocieze din
plin cu Liviu Dragnea. Apoi, spre
deosebire de Dragnea, fostul premier
mai are ºi avantajul cã a scãpat de
problemele penale, dupã ce a primit
achitare. În mod surprinzãtor, ºeful
Senatului s-a pus acum într-o poziþie
de clar avantaj faþã de preºedintele
Camerei Deputaþilor.

În plus, ocupã cea de-a doua
funcþie ca importanþã în statul
român, semn cã Dragnea a cedat
încã de la bun început. Liderul PSD
ar fi putut sã fie ºeful statului (în
cazul suspendãrii preºedintelui),
dacã ar fi reuºit sã obþinã la
negocieri ºefia Senatului ºi nu pe cea
a Camerei Deputaþilor. Sigur cã
pentru Senat e nevoie de mai mult
decât geacã de vinilin ºi ºosete de
frotir ºi de un pescuit la Belina. Mai
este nevoie ºi de ºtaif.

Liviu Dragnea a ºtiut cã de la ºefia
Camerei mai poate sã mai facã unele
miºculaþii în sensul cã adjunctul îi
va face treburile „murdare”, iar el va
mai putea sã se ocupe de partid sau
de guvernare sau de politica externã.

 ªtefan Bãeºiu

Iohannis sau Dragnea - cine cedeazã primul? România.
Lucrul acesta s-a ºi întâmplat, iar
Liviu Dragnea a avut timp de toate,
inclusiv de rãzboiul cu statul
paralel ºi cu justiþia.

Liviu Dragnea se aflã acum ºi în ceea
ce priveºte referendumul la mâna ALDE
ºi a lui Cãlin Popescu Tãriceanu. Dacã
vrea ALDE se va face, dacã nu, este
exclus sã se întâmple acest lucru.
Problema este cã, dacã se ajunge la
suspendarea preºedintelui ºi la
referendum, atunci toatã greutatea
problemelor va cãdea pe umerii lui Cãlin
Popescu Tãriceanu. El va fi ºeful statului,
el va trebui sã asigure continuitate ºi sã
ia decizii. Problema este cã va fi greu de
crezut cã legile justiþiei vor ajunge la
Preºedinþie, spre promulgare ºi se va
reuºi în acelaºi timp ºi suspendarea
ºefului statului, astfel încât Tãriceanu sã
fie preºedintele care promulgã noul Cod
Penal ºi noul Cod de Procedurã Penalã.
Va fi nevoie de o sincronizare perfectã.
Ori abia acum legile au ieºit din parlament
ºi vor adãsta o perioadã ºi la Curtea
Constituþionalã a României. Cel mai
probabil vor reveni la parlament ºi a
doua oarã vor fi trimise la preºedinte
spre promulgare.

Deci este vorba de luni de zile
perioadã în care va trece ºi vacanþa
judecãtorilor ºi ca parlamentarã ºi totul.
Adicã este posibil ca ºi instanþa
supremã sã preia dosarul în care a fost

condamnat ultima datã
Liviu Dragnea ºi sã anunþe
un prim termen. Va fi un
record dacã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie va analiza
recursul ºi va da o decizie
finalã în ultimul dosar al lui
Liviu Dragnea. De regulã
termenele sunt foarte lungi
ºi de la câteva luni se poate
ajunge la câþiva ani de zile.
Abia apoi se alege ce se
întâmplã cu inculpatul, dacã merge la
puºcãrie sau dacã scapã cu achitare
sau cu suspendare sau dacã dosarul
revine pentru a fi reinstrumentat.

 Sunt foarte multe variabile. Din acest
motiv, suspendarea preºedintelui în
acest moment, deloc sincronizat cu
restul contextului ar echivala doar cu
un gest de imagine, la fel de inutil ca ºi
mitingul PSD din Piaþa Victoriei. ªi,
pânã la urmã, încã mai este pânã sã li
se facã pesediºtilor obrazul gros sã
nu îi mai intereseze de ce spun
partenerii din UE sau de peste Ocean,
legat de lupta anticorupþie.

Este greu de crezut cã Liviu
Dragnea se bucurã cã în ziarele cu
greutate din SUA se aruncã vorbe
grele la adresa sa. Unii ar spune cã
pozitivã sau negativã publicitatea este
publicitate sau notorietatea este
notorietate. Dar România este prea
micã sã evolueze în afara unor
conjuncturi sau a unor parteneriate,

în special când vine vorba de
securitate. Sau poate cã Dragnea a
gãsit alþi parteneri de securitate în
afara celor din Occident ºi nu îl mai
intereseazã. Sau poate cã este vorba
doar de un om disperat care face
orice sã scape de puºcãrie, indiferent
de costuri ºi de ce se întâmplã cu
statul paralel sau perpendicular. Cert
este cã în momentul de faþã toatã
lumea este pe poziþii: Iohannis sau
Dragnea. Cine cedeazã primul are
mari probleme, mai ales dacã se
numeºte Liviu Dragnea. Iohannis a
fãcut o primã mutare ºi a revocat-o
pe Codruþa Kovesi de la ºefia DNA.
Kovesi se gândeºte la pielea sa, semn
cã este vorba doar de un calcul politic.
Este posibil sã fi scãpat de
suspendare, dar calculul politic nu va
þine ºi când vine vorba de Coduri.
Cine va ceda primul din acest jos
tensionat? Cel mai probabil România.
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Recent, sub egida Editurii
Nemira din Bucureºti, a apãrut
cartea “Alternativã la fuga în
Egipt”, scrisã de prozatorul ºi
diplomatul român Gabriel Gafiþa.
      DIN CUPRINS
·Experiment pe persoanã publicã
·Balada comitetului de bloc
·Problema de la Lima
·Alternativã la fuga în Egipt
     “Un om la mall într-o zi de
duminicã nu intereseazã absolut pe
nimeni. Un om la mall într-o zi de luni
este cu totul altceva. Poate fi o ºtire.
Una de senzaþie. (...)” Un consilier
prezidenþial ajunge în  atenþia presei
de scandal ºi îºi pierde funcþia din
cauza unei ieºiri obiºnuite la mall
într-o zi de duminicã  (....). Un
ambasador la Lima cade în dizgraþia
ministrului  (...)

Despre autor
Gabriel Gafiþa (Bucureºti, 1952)

a absolvit Facultatea de Limbi
Germanice a Universitãþii
Bucureºti (1975). A lucrat ca
redactor pentru traduceri în limba
românã la editura minoritãþilor
Kriterion (1977-’90) ºi ca expert
guvernamental pentru problemele
minoritãþilor (1990-’91). Din 1991
a îmbrãþiºat cariera diplomaticã,
fiind consilier diplomatic la
Londra, secretar de stat în MAE,

INVITAÞIE LA LECTURÃ

“Alternativã la fuga în Egipt”
O carte care se citeºte pe nerãsuflate

ambasador în Canada, Malaezia ºi
Portugalia, director al Direcþiilor
Asia-Pacific ºi America Latinã. Din
anul 2016 este ambasador al
României în Peru.
   A debutat în revista “Amfiteatru” în
1968. Debut editorial în 1971
(Moartea mãºtilor, prozã scurtã),
urmat de romanele: Luminã pentru
cei singuri (1975), tradus în Bulgaria,
Iarna e o altã þarã (1980), tradus în
Ungaria, Polonia ºi Germania,
Martiriu parþial (1991), Schiþã de
portret pentru cap de familie (1995),
iar, dupã o întrerupere de douãzeci de
ani, romanul Du-te departe de mine
(2014). În anul 2015 i-a apãrut volumul
de prozã scurtãZahãr ºi Miere.

Elena Chiriþã, jurnalist UZPR

Guvernatorul statului
Nebraska, Pete Ricketts, a proclamat
anul 2018 ca fiind Anul Centenarului
României în statul pe care îl conduce.
În acest sens, Pete Ricketts a emis o
proclamaþie prin care salutã
celebrarea Centenarului Marii Uniri
de la 1918 de cãtre România.
“Statele Unite ºi România
împãrtãºesc o prietenie adâncã ºi
de lungã duratã ºi un parteneriat
strategic construit în jurul valorilor
democratice, legãturilor istorice ºi a
angajamentului comun pe calea
asigurãrii securitãþii transatlantice ºi
a prosperitãþii reciproce”, se aratã în
textul proclamaþiei.
   Documentul menþioneazã
legãturile strânse dintre România ºi
statul Nebraska în ceea ce priveºte
comerþul, programele educaþionale
ºi antreprenoriatul.

Ambasadorul României în
Statele Unite ale Americii, George
Cristian Maior, a salutat proclamaþia
statului Nebraska, arãtând cã
România este onoratã de mesajul
guvernatorului Pete Ricketts.
Ambasadorul român a transmis
guvernatorului statului Nebraska
recunoºtinþa þãrii noastre faþã de
sprijinul acordat de Statele Unite în

Guvernatorul statului american
Nebraska a proclamat anul 2018
drept Anul Centenarului României

în statul pe care îl conduce
urmã cu o sutã de
ani pentru realizarea
Marii Uniri de la
1918, accentuând
rolul important pe care preºedintele
Woodrow Wilson l-a jucat prin cele
paisprezece puncte ale planului sãu de
instaurare a pãcii dupã încheierea
Primului Rãzboi Mondial.

Emiterea proclamaþiilor de cãtre
statele americane face parte
dintr-un proiect mai amplu al
Ambasadei României la
Washington de celebrare a
Centenarului Marii Uniri din 1918.

Informaþii suplimentare:
   Statul Nebraska este unul dintre
statele americane cu industria
agricolã cea mai avansatã ºi a cincea
cea mai micã ratã a ºomajului din
SUA. A fost admis ca cel de al 37-lea
stat în cadrul Statelor Unite în 1867,
fiind singurul cu legislativ unicameral
ºi democraþie non-partizanã, în care
sunt votaþi candidaþi a cãror
apartenenþã politicã nu este precizatã
pe buletinul de vot, o mãsurã
adoptatã în 1937 ca mijloc de
promovare a eficienþei costurilor ºi a
transparenþei guvernamentale.

Ambasada României în Statele
Unite ale Americii

Perechea euro/leu a avut în
perioada analizatã un parcurs calm,
chiar dacã BNR a decis sã menþinã
dobânda de politicã monetarã la
nivelul de 2,50%.

Piaþa a fost mai interesatã de
evenimentele de pe scena politicã
localã, dupã ce liderul PSD lãsase
de înþeles cã doreºte suspendarea
preºedintelui Iohannis.

Demiterea dnei Kovesi din funcþia
de ºef al DNA a pus capãt
tensiunilor politice, iar leul s-a
apreciat faþã de principalele valute.

În opinia analiºtilor de la ING Bank
BNR ar fi injectat în piaþa valutarã în
ultimele douã luni circa 2,5 mliliarde
euro pentru a susþine leul care se afla
pe un trend de depreciere în faþa euro,
evoluþie identicã cu cea a altor monede
din regiune. Valoarea sumei aduce  Radu Georgescu

Demiterea ºefei DNA a stopat deprecierea leului
aminte de situaþia din perioada iulie –
septembrie 2012, atunci când a fost
suspendat fostul preºedinte Bãsescu.

Cursul euro a fluctuat între 4,6554
ºi 4,6619 lei, media de la finalul fiind
stabilitã la 4,6607, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,658 – 4,664 lei.

Parcursul pe termen mediu al
raportului euro/leu va fi influenþat de
modul în care va evolua economia
localã. La finalul sãptãmânii trecute,
agenþia de rating Fitch a reconfirmat
la BBB- nota României pentru
datoriile pe termen lung în valutã ºi
moneda localã, considerând cã
deficitul bugetar va creºte la 3,4%
din PIB în 2018 ºi la 3,6% în 2019,
faþã de obiectivul guvernului pentru
acest an de 2,96%.

Raportul Fitch observã printre

obstacolele cu care se va confrunta
guvernul, „încetinirea puternicã a
PIB în trimestrul I,  slãbirea
indicatorilor sentimentului
economic, politica monetarã mai
strictã, presiunile inflaþioniste,
incertitudinile externe reînnoite ºi
scenariul unei «aterizãri forþate»”.

Cursul dolarului american a
scãzut de la 4,0071 la 3,9604 lei,
minimul ultimelor patru sãptãmâni,
dar a încheiat intervalul 3,9804 lei.

Moneda elveþianã s-a tranzacþionat
pe pieþele internaþionale în culoarul
1,154 – 1,166 franci/euro, iar media
ei scãzut de la 4,0349 la 4,0032 lei,
la sfârºitul perioadei.

Nivelul indicilor ROBOR a
continuat sã creascã, la valori care
se mai înregistrau în februarie -
martie 2014, evoluþie ce va afecta

veniturile celor care au contractat
credite de nevoi personale sau
imobiliare ºi care vor fi nevoiþi sã
plãteascã rate tot mai mari.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat
la calcularea ratelor la creditele de
nevoi personale, a încheiat perioada
la 3,36%, dupã ce în urmã cu un an
se situa la 0,87%. Indicele la ºase
luni, utilizat în cazul creditelor
ipotecare, a crescut la 3,47%, cel la
nouã a urcat la 3,50% iar cel la 12
luni la 3,54%.

Perechea euro/dolar a crescut de
la un minim de 1,1527 la 1,1743 –
1,1788 dolari, dar a încheiat
perioada la 1,1695 – 1,1742 dolari.

Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg valora la
sfârºitul intervalului 6.361,21 dolari.

Analiza cuprinde perioada 4 –
11 iulie.
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Tot mai mulþi ºoferi sesizeazã Poliþia de
prezenþa în trafic a vehiculelor electrice
(trotinete), ai cãror conducãtori pun în
pericol siguranþa rutierã pe drumurile publice

În acest weekend, poliþiºtii Biroului de
Ordine Publicã împreunã cu Biroul Rutier din
cadrul Poliþiei municipiului Drobeta Turnu
Severin au organizat o acþiune pentru
verificarea respectãrii legislaþiei rutiere de cãtre
persoanele care încredinþeazã sau închiriazã
vehicule electrice (trotinete) ce se deplaseazã
pe roþi, precum ºi de cãtre persoanele care
conduc aceste vehicule pe drumurile publice.

Cu ocazia acþiunii organizate, faþã de 8
persoane cu vârste cuprinse între 18 ºi 41
ani, depistate în trafic, pe raza municipiului,
conducând astfel de vehicule, poliþiºtii au
întocmit dosare penale sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de conducerea unui
vehicul fãrã permis de conducere ºi punerea
în circulaþie sau conducerea unui vehicul
neînmatriculat, fapte prevãzute ºi pedepsite
de art. 335, alin. 2 ºi art. 334, alin.1 precum
ºi încredinþarea unui vehicul spre a fi condus
unei persoane care nu posedã permis de
conducere, faptã prevãzutã ºi pedepsitã de

Vehiculele electrice în atenþia poliþiºtilor!

 Biroul de presã
al IPJ Mehedinþi

art. 335, alin. 3 din Codul penal.
Vehiculele au fost indisponibilizate

în vederea continuãrii cercetãrilor.
Precizãm faptul cã persoanele care

conduc sau închiriazã/încredinþeazã
astfel de vehicule, pentru a fi puse în
circulaþie ele trebuie sã fie înregistrate/
înmatriculate, iar cei care doresc sã
circule pe drumurile publice trebuie sã
deþinã permis de conducere valabil
pentru categoria din care face parte
vehiculul electric.
   Totodatã, conform articolului 6,
punctual 21, din OUG 195/2002
Republicatã, privind circulaþia pe
drumurile publice, amintim:
moped - autovehicul, cu douã sau trei

roþi, a cãrui vitezã maximã prin construcþie
este mai mare de 25 km/h, dar nu depãºeºte
45 km/h ºi care este echipat cu un motor cu
ardere internã, cu aprindere prin scânteie, cu
o capacitate cilindricã ce nu depãºeºte 50 cmc
sau cu un alt motor cu ardere internã ori, dupã
caz, electric, a cãrui putere nominalã continuã
maximã nu depãºeºte 4 kW, iar masa proprie
a vehiculului nu depãºeºte 350 kg,
neincluzând masa bateriilor în cazul
vehiculului electric. Este asimilat mopedului
cvadriciclul uºor, astfel cum este definit la pct.
6 partea A din anexa nr. 1 la secþiunea 4 din
Reglementãrile privind omologarea de tip ºi
eliberarea cãrþii de identitate a vehiculelor
rutiere, precum ºi omologarea de tip a
produselor utilizate la acestea - RNTR 2,
aprobate prin Ordinul ministrului lucrãrilor
publice, transporturilor ºi locuinþei nr.
211/2003, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de SC Beo Trade Com

SRL cu sediul în Bucureºti, str. Dr. Herescu, nr. 11, ap. 1,
ce intenþioneazã sã solicite la ABA Jiu, aviz de gospodãrire
a apelor pentru realizarea proiectului Construire fundaþie
pentru amplasare staþie de recuperare vapori din terminal
petrolier, Dr.Tr. Severin, jud. Mehedinþi.

Aceastã  inves t i þ ie  va  f i  o  modernizare  a
investiþiei existente.

Ca rezultat al realizãrii proiectului nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu
prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului
dupã data de 11.07.2018.

Ing. Cornel Meilescu

SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Tr. Severin
companie producãtoare de
echipament sportiv
Angajeazã MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe: bune cunoºtiinþe de utilizare a maºinii de cusut;
Descrierea jobului:
- salariu net motivant;
 - tichete de masã;
- condiþii de muncã la nivelul standardelor UE
Pentru cei din afara localitãþii (Orºova, Motru,
Floreºti etc.) se asigurã transportul.
CV-urile se depun la sediul firmei din
Drobeta-Tr. Severin, (vis-a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520
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Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar sau universitar din promoþia 2018
trebuie sã se înscrie în baza de date a Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Mehedinþi ca ºomer neindemnizat, într-o primã
fazã, în termen de 60 de zile calendaristice de la
data absolvirii studiilor. Termenul de 60 de zile
calendaristice de la data absolvirii studiilor este
termen de decãdere din drepturi.
   Dacã termenul de 60 de zile calendaristice
menþionat anterior nu este respectat, prin
neprezentare sau prezentare dupã acest termen
pentru a fi înregistraþi ca ºomeri neindemnizaþi,
absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt pierd dreptul
de a mai primi ulterior indemnizaþia de ºomaj.
   AJOFM Mehedinþi atenþioneazã absolvenþii de liceu
promoþia 2018, indiferent dacã promoveazã sau nu
examenul de bacalaureat, sau dacã nu participã la
examenul de bacalaureat, cã termenul de 60 de zile
calendaristice a început cu data de 26 mai 2018
(conform Ordinului nr. 3382/24.02.2017 al ministrului
educaþiei naþionale privind structura anului ºcolar
2017-2018, pentru clasele terminale din învãþãmântul
liceal anul ºcolar s-a încheiat în data de 25 mai 2018),
ultima zi de înregistrare fiind 24 iulie 2018.
   Elevii care nu au situaþia ºcolarã încheiatã la unele
discipline, se pot înregistra în evidenþele AJOFM
Mehedinþi în termen de 60 de zile calendaristice
de la data promovãrii examenelor de corigenþã (data
înscrisã în adeverinþa eliberatã de instituþia de
învãþãmânt).
   Adeverinþa de absolvire a claselor terminale trebuie
sã conþinã precizarea exactã a datei absolvirii
cursurilor (zi, lunã, an), potrivit ordinului ministrului
educaþiei naþionale.
   Actele necesare fiecãrui absolvent ai instituþiilor
de învãþãmânt pentru depunerea dosarului de ºomer
neindemnizat sunt:
- cartea de identitate, original ºi copie xerox;
- certificatul de naºtere, original ºi copie xerox;
- adeverinþã de la medicul de familie cu menþiunea
“APT MUNCÃ” sau “CLINIC SÃNÃTOS”;
- diplomã, certificat de studii, adeverinþã, dupã caz,
eliberatã, în condiþiile legii, de una din instituþiile de
învãþãmânt gimnazial, profesional, special, liceal,
postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat
sau acreditat în condiþiile legii, original ºi copie xerox;
- adeverinþã de venit de la administraþia financiarã;
- dosar cu ºinã.
   Informaþii suplimentare pot fi obþinute de la sediul
AJOFM Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin, bd.
Carol I nr. 3, telefon 0252/319029.

Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior, Mihail Sorin Marinescu

COMUNICAT DE PRESÃ

privind acordarea indemnizaþiei de
ºomaj absolvenþilor diferitelor instituþii

de învãþãmânt promoþia 2018
Ziua Naþionalã a

Contabilului Român,
eveniment cu tradiþie,
ajuns la cea de-a XIV-a
ediþie în anul 2018, susþine
ºi promoveazã profesia
contabilã din România,
fiind o sãrbãtoare a vieþii
contabile din þara noastrã.
   Începând din acest an,
aniversarea specialiºtilor
contabili – membri ai
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România (CECCAR) – ºi a
performanþelor lor profesionale are loc la data
de 13 iulie. În urmã cu 97 de ani, la 13 iulie
1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat
Legea pentru organizarea Corpului de Contabili
Autorizaþi ºi Experþi Contabili în România ca
organism profesional independent, prin Decretul
Regal nr. 3.036, fiind reglementatã astfel
profesia contabilã în þara noastrã. Prin acest
demers legislativ, România s-a alãturat în acele
vremuri marilor puteri economice – Regatul
Unit, Italia, Germania ºi Statele Unite ale Americii,
þãri în care profesia de expert contabil era
legiferatã ºi unde existau societãþi de contabili
oficial recunoscute.
   Ziua Naþionalã a Contabilului Român este
celebratã în mod unitar, în toatã þara, sub
patronajul fil ialelor CECCAR, pentru
recunoaºterea oficialã a rolului important pe
care profesia contabilã ºi practicanþii acesteia
îl au în economie ºi societate. Membrii Filialei
CECCAR Mehedinþi vor marca evenimentul
printr-o reuniune festivã ce va avea loc pe 13
iulie a.c., începând cu ora 14.00, la  Sala Virgil
Ogãºanu a Palatului Theodor Costescu din
Drobeta Turnu Severin.
  Tema celei de-a XIV-a ediþii a evenimentului –

Profesia contabilã, sãrbãtoritã de Filiala
CECCAR Mehedinþi: 13 iulie 2018 – a XIV-a
ediþie a Zilei Naþionale a Contabilului Român

97 de ani de istorie a profesiei
contabile în România la 100
de ani de la Marea Unire –
aduce în atenþie dubla
însemnãtate istoricã sub
auspiciile cãreia are loc
momentul festiv. Pe baza
moºtenirii predecesorilor,
CECCAR, unicul organism
profesional care gestioneazã
profesia contabilã în România,
acordã prin intermediul

acestei sãrbãtori o importantã atenþie
prezentului ºi, mai ales, viitorului economiei
ºi societãþii româneºti, la ceas aniversar.
CECCAR urmãreºte dezvoltarea profesionalã a
membrilor sãi, astfel încât aceºtia sã serveascã
interesul public ºi sã punã bazele unei
economii solide, orientate spre progres.
   Ziua Naþionalã a Contabilului Român
reprezintã ºi un prilej de a evidenþia în mod public
activitatea depusã de membrii organismului
profesional în anul anterior, prin organizarea, de
cãtre filiala Corpului, a Topului local al membrilor
CECCAR din judeþul Mehedinþi.
   Sunt recunoscute astfel performanþele
societãþilor de expertizã contabilã ºi de
contabilitate, precum ºi rezultatele experþilor
contabili ºi contabililor autorizaþi la nivel
individual, în semn de apreciere a aportului
profesioniºtilor contabili la bunãstarea
economicã naþionalã ºi în susþinerea interesului
public. Alãturi de membrii Filialei CECCAR
Mehedinþi, la reuniunea festivã vor participa
beneficiarii serviciilor profesioniºtilor contabili,
invitaþi de seamã din instituþiile publice locale
ºi reprezentanþi ai mediului de business.

Preºedintele Consiliului Superior al CECCAR,
Prof. univ. dr. Robert-Aurelian ªova

Preºedintele Filialei CECCAR Mehedinþi, Ec.
Bosoancã Iulian Cristian



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri ºi
cãlãtorii pe distanþe scurte. Probabil cã trebuie
sã rezolvi acte, documente, sarcini profesionale
în locaþii diferite ºi astfel sã te plimbi destul de
mult. Intervin ºi treburile gospodãreºti sau
rezolvarea unor situaþii ale membrilor familiei.
Discuþii aprinse de la bani ºi bunuri
patrimoniale. Se contureazã implicaþii financiare
mari în tot ce þine de casã ºi familie. A doua
parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi persoanele
dragi ºi oportunitatea de a te ocupa de un hobby.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este vorba despre bani în primele trei zile ale
sãptãmânii. Sunt ºanse sã-þi creascã veniturile
din activitatea profesionalã desfãºuratã la un loc
de muncã. Dar, în paralel apar cheltuieli pe nevoi
personale. ªi cei dragi îþi vor da târcoale, pentru
a le îndeplini niscai mofturi. Prudenþã ºi
discernãmânt, pentru cã sunt posibile pierderi,
furturi sau cheltuieli nefolositoare. În zilele de
Joi ºi Vineri vei fi înconjurat de multã lume, în
mod special de cãtre prieteni apropiaþi ºi rude.
Dialoguri aprinse pe temele cotidiene de larg
interes. Ocupã-te ºi de treburile gospodãreºti!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Începi sãptãmâna în forþã, plin de energie
ºi determinat sã schimbi multe în viaþa ta. Ar fi
bine sã te gândeºti la prioritãþi. Este timpul sã
te ocupi mai mult de nevoile tale personale ºi
mai puþin de ale altora. Relaþiile cu ceilalþi, mai
ales relaþia cu partenerul de viaþã, colaboratorii,
asociaþii sunt contradictorii. Sunt posibile
neplãceri de la ºi prin aceste persoane, de aceea
fii prudent. Unele relaþii se vor finaliza, iar unele
colaborãri îºi modificã rapid termenii ºi
condiþiile de desfãºurare. Revin în atenþie
cheltuielile comune cu alþii, însã vei reuºi sã
te descurci cu brio.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna te predispune la a te gândi mai mult
la tine ºi la planurile tale de viitor. Ai nevoie de
liniºte, meditaþii în locuri sfinte, plimbãri uºoare
în aer liber ºi mult somn. Prioritãþile momentului
sunt relaþiile parteneriale. Existã neplãceri
serioase, dar ai încredere ºi rãbdare cã vor veni
vremuri bune. Deocamdatã este bine sã te relaxezi
ºi sã-þi îndeplineºti sarcinile cotidiene cât poþi tu
de bine. A doua parte a sãptãmânii aduce
cheltuieli, dar îþi cresc ºi veniturile. Evitã
extravaganþele ºi exagerãrile de orice fel!

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

În prima parte a sãptãmânii se evidenþiazã
relaþiile cu prietenii. Dialogurile cu unele persoane
din viaþa ta îþi vor lãmuri multe ºi mãrunte, mai
ales în ceea ce priveºte cariera profesionalã ºi
imaginea publicã. Þine cont de cele aflate ºi
depune eforturi serioase, pentru a-þi îmbunãtãþi
viaþa. Vor interveni momente de relaxare ºi
disconfort sufletesc. Le vei putea depãºi cu bine
dacã îþi vei organiza treburile foarte bine. Sunt
posibile neplãceri legate de sistemul osos sau
legate de sistemul digestiv. În a doua parte a
sãptãmânii te vei simþi excelent.  

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã interesantã, cu multe evenimente,
mai ales în sfera socio-profesionalã. Se
contureazã dialoguri cu ºefi, cu autoritãþi ºi
reuniuni oficiale deosebite. Este nevoie sã pui la
punct documente, acte, contracte vechi care îºi
aºteaptã rândul demult, iar acum a sosit termenul
limitã. Fii prudent ºi concentreazã-te pe ceea ce
ai de fãcut! Totul are importanþã ºi trebuie rezolvat
corespunzãtor la momentul potrivit. Vor apãrea
în preajma ta oameni care te vor sfãtui de bine.
Ia aminte la cele aflate! Odihneºte-te ºi ai
încredere cã totul va fi bine.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti animat de gânduri mãreþe la începutul
sãptãmânii, dornic de a te pierde în cãlãtorii
îndepãrtate ºi de a-þi eleva sufletul cu lecturi
deosebite. Cum treburile cotidiene nu te slãbesc
o clipã vei fi nevoit sã revii acum ºi aici. Totuºi
sunt ºanse sã te ocupi de organizarea unei
cãlãtorii de agrement, pentru studii sau pentru
a lucra în alte þãri. La serviciu eºti în vizorul
ºefilor, iar colegii îþi lasã numai þie rolurile
principale. Prudenþã, rãbdare ºi încredere cã
te vei descurca foarte bine. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce prieteni ºi odihnã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare.
Este vorba despre achitarea facturilor, taxelor sau
amenzilor dupã caz. Prin intermediul colaborãrilor
sau datoritã partenerului de viaþã este posibil sã
plãteºti daune serioase. Cei dragi vor veni în
preajma ta cu multã afecþiune, pentru a le oferi
bani sau bunuri valoroase. Prudenþã ºi nu te lãsa
ademenit de vorbele ºi gesturile mieroase! Pe de
altã parte vei avea timp ºi oportunitãþi de a te ocupa
de organizarea unei cãlãtorii, de a studia, de a
viziona filme, piese de teatru celebre sau de a
filozofa cu oameni erudiþi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Socializarea este activitatea de bazã din
aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse sã rediscuþi
termenii unei colaborãri, sã te orientezi spre alte
contracte sau pur ºi simplu sã te angrenezi în
activitãþi comune cu partenerul de viaþã. Sunt
posibile discuþii aprinse, dar pânã la urmã
lucrurile se vor rezolva favorabil. Apar cheltuieli
destul de mari, fie pe taxe, facturi, servicii, fie
datoritã moºtenirilor sau partajelor. Rezervã
momente ºi pentru odihnã, deoarece
organismul este destul de solicitat. Finalul
sãptãmânii îþi aduce rolul principal într-o
reuniune oficialã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ai multe de fãcut la serviciu de aceea ar fi bine
sã-þi stabileºti un plan de acþiune ºi sã-l urmezi
îndeaproape. Cum sãnãtatea este foarte vulnerabilã
ar fi bine sã apelezi la colegii de încredere, pentru
a te sprijini. Existã conflicte în culisele profesionale
ce trebuie luate în seamã. Poziþia ta în cadrul unui
colectiv de lucru este uºor de subminat, de aceea
ar fi bine sã-þi aduni forþele ºi sã-þi îndeplineºti
responsabilitãþile corect ºi la timp. Relaþiile cu
partenerul de viaþã ºi colaboratorii se vor evidenþia
Joi ºi Vineri, însã depinde numai de tine sã
gestionezi lucrurile cu brio.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Prima parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi copiii,
persoana iubitã, în general prietenii dragi ºi de
încredere. Cu toate cã aparent este armonie ºi
antren în relaþiile sentimentale, în umbrã existã
interese meschine din partea multora. Fii prudent
ºi evitã sã ai încredere în vorbele dulci ºi gesturile
afectuoase, indiferent din partea cui vin. Acordã
atenþie sporitã ambianþei de la locul de muncã.
Unii colegi ticluiesc obstacole serioase în calea
ascensiunii tale sociale. Partenerul de viaþã te
solicitã mult, astfel cã ar fi bine sã stabileºti niºte
reguli ºi niºte limite clare.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
desfãºurãrii treburilor gospodãreºti ºi relaþionãrii
cu membrii familiei. Aparent este în regulã în
segmentul domestic, dar conflictele mocnesc în
umbrã. Fii alãturi de cei dragi ºi cautã sã-i înþelegi
pe fiecare. Cumva se simte în aer, cã lucrurile nu
mai merg ca înainte. Schimbarea este greu de
produs, mai ales cã eºti deja foarte obiºnuit cu
situaþia familialã actualã. Totuºi, fii pregãtit pentru
orice! Este nevoie sã acorzi timp ºi atenþie copiilor
sau persoanei iubite. Ai încredere cã te vei descurca
foarte bine cu toatã lumea.
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Anunþ
privind  depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

< PRIMÃRIA ORAªULUI STREHAIA anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Reabilitare ºi modernizare str. Bisericii ºi Cpt. Mihuþescu” propus
a fi realizat în intravilanul oraºului Strehaia, sat Ciochiuþa.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3
ºi la sediul titularului, în zilele de luni pânã vineri între orele 8 - 14.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3. >

 CONDUCEREA

În perioada 06-08.07.2018
la NIKSIC în Muntenegru s-a
desfãºurat Campionatul Balcanic
al categoriei de vârstã U15,
individual, masculin ºi feminin, la
care au participat 300 sportivi din
9 þãri balcanice.
   Din delegaþia României a fãcut parte
ºi sportiva CSM Drobeta Turnu
Severin –ARGINT DIANA -52 kg,
campioana categoriei în România, ºi

În perioada 02 - 07 Iulie
2018, la Eforie Nord s-a derulat
Stagiul Naþional al Federaþiei
Române de Chanbara la sfârºitul
cãruia s-a desfãºurat Cupa Mãrii
Negre la Chanbara.
   Prezenþi la stagiul ºi la concurs au
fost ºi opt samurai din Strehaia, care
ºi de aceastã datã au reuºit sã urce
pe podiumul de premiere ºi la acest
stil de Arte Marþiale. Bine pregãtiþi la
salã de cãtre prof. Gîdea Ilie, care
posedã Centura Neagrã 2DAN în
Kobudo ºi cu pregãtirea zilnicã de la
stagiu, ei au reuºit sã aducã în oraº
ºi judeþ urmãtoarele rezultate: U7 -
Garnita Elena locul 1, Chetu Sofia
locul 2; U9 - Garnita Ioana ºi Chetu
Alexandru locul 2; U11-Ceauca
Maria ºi Marghescu Andrei locul 1;
U13 - Garnita Maria locul 2;
   La categoria OPEN (18 - 42 ani)

Samuraii din Strehaia pe podium
la Cupa Mãrii Negre la Chanbara

Campionatul Balcanic al
categoriei de vârstã U15

Marghescu Cristi a obþinut locul 2.
Datoritã acestor rezultate echipa s-a
situat pe locul ll.
   Chanbara e lupta cu arme
tradiþionale devenitã sport în pas cu
evoluþia societãþii japoneze, în care
sunt folosite pentru luptã Sãbii,
nunchaku, Suliþa, baston, secerã,
scuturi soft, confecþionate din cilindri
de burete, sau umplute cu aer, pentru
a realiza o întrecere în sistem Full
contact ºi fãrã a rãni sportivii,
dezvoltând în acest fel reflexe reale
de autoapãrare. Este practicatã de
cãtre sportivi de la 5 - 80 ani, fiind
beneficã pentru pãstrarea unui fitness
ºi a unei sãnãtãþi bune, efortul fiind
complex dezvoltând viteza ºi
rezistenþa în regim de îndemânare,
în final ducând la formarea unui
corp suplu, aºa cum trebuie sã
arate un scrimer.

care a reuºit clasarea pe loc II la primul
ei Campionat Balcanic.
   Rezultatul obþinut de sportiva
noastrã la prima ei participare la
asemenea competiþie este bun ºi
ne dã speranþe cã va continua
drumul sportului de performanþã,
unul deloc uºor.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin

 I.G.M.
COMUNICAT DE PRESÃ

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã
începând din data de 05.07.2018,
Centrele judeþene APIA vor efectua plata
ajutorului de stat pentru ameliorarea
raselor de animale, aferent lunii
aprilie 2018.
   Suma totalã autorizatã la platã este
de 1.075.143 lei  ºi se acordã de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, pentru
un numãr de 24 solicitanþi care au
accesat aceastã formã de ajutor în
conformitate cu Hotãrârea de Guvern nr.
1179/2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat în sectorul
creºterii animalelor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

RESPONSABIL  COMUNICARE
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Deºi în urmã cu o
sãptãmânã anunþa cã echipa de
fotbal pe care o patroneazã se va
muta la Severin, omul de afaceri
gorjean Nicolae Sarcinã a decis ca
ACS ªirineasa sã joace tot la
Petroºani. Toatã tevatura a pãrut o
strategie bine pusã la punct de
Sarcinã, care a ameninþat cã-ºi
duce echipa la malul Dunãrii pentru
a forþa mâna autoritãþilor locale din
Valea Jiului sã-i faciliteze accesul
pe stadionul din Petroºani. “Vreau
din tot sufletul ca echipa sã joace
la Petroºani. Ginerele meu e nãscut
ºi crescut aici (n.r. - Alin Zgripcea,
preºedintele clubului ACS
ªirineasa). Vrem sã ne luãm
angajamentul cã vom fi în Liga 1,
dar ºi comunitatea trebuie sã aibã
o responsabilitate. Am
convingerea cã se va gãsi
înþelegere între Consiliul Local
Petroºani ºi conducerea clubului.
Managerul nostru, Dãnuþ Perjã,
rãmâne sã gãseascã o soluþie
legalã, sã nu încãlcãm legea. Sunt
convins cã echipa rãmâne aici sutã
la sutã. Noi ne dorim sã jucãm pe
baza de la Petroºani, sã ne

Severinul, fãrã Sarcinã de fotbal
antrenãm aici, sã dormim la hotelul
din bazã. Sã gãsim repede o
modalitate ca echipa sã se
numeascã Jiul Petroºani. Nu vrem
niciun ban de la primãrie. Vrem sã
jucãm tot pentru o chirie de 500
de lei”, a spus Sarcinã, dupã
întâlnirea avutã cu autoritãþile
locale din Petroºani. Acelaºi om
de afaceri gorjean avea alt discurs
în urmã cu o sãptãmânã, când
anunþa cã echipa sa va juca o
perioadã la Severin, dupã care se
va muta pe noul stadion din Târgu
Jiu. “La Severin o sã joace echipa.
Antrenamentele le facem la Târgu
Jiu, numai cã deplasarea o facem
la Severin, datoritã faptului cã este
nocturnã acolo ºi terenul este foarte
foarte bun, iar la noi, la Târgu Jiu,
nu-i gata stadionul. Vrem sã jucãm
în nocturnã. Primarul de la Severin
este unul foarte gospodar.
Stadionul este întreþinut foarte
bine. La Petroºani trebuia sã duc
eu totul, jandarmi, pazã, salvare ºi
multe altele.  În plus, am investit
foarte mult în reabilitarea
stadionului din Petroºani. Am
muncit cu 120 de oameni, timp de

trei sãptãmâni, pentru a face
curãþenie. Pomii crescuserã prin
tribune. Mãcar o strângere de mânã
puteau sã ne dea autoritãþile locale
din Petroºani, nu voiam diplome
sau altceva. Denumirea echipei s-a
schimbat în Energeticianul Târgu
Jiu. Aºa rãmâne, ca sã nu dãm
naºtere la discuþii”, era declaraþia,
din urmã cu o sãptãmânã, a
controversatului Sarcinã. Acesta
preluase vara trecutã echipa
vâlceanã ACS ªirineasa, pe care a
mutat-o la Petroºani ºi a promovat-
o ulterior în Liga 2. În prezent, echipa
antrenatã de Cristi Dulca se aflã în
cantonament la Mogoºoaia. “Sutã

la sutã revenim pe baza de la
Petroºani. Pe aceastã cale þin sã le
mulþumesc tuturor celor care au fost
de acord sã continuãm aici. Le
mulþumesc cã au gãsit soluþia
cinstitã ºi corectã sã rãmânem. Cât
priveºte echipa vreau sã le transmit
microbiºtilor din Valea Jiului cã am
fãcut deja ºapte transferuri, pe care
le vom prezenta când vom veni la
Petroºani. Promitem sã nu-i
dezamãgim ºi sã le oferim
spectacol”, a declarat preºedintele
nou-promovatei în Liga 2, Alin
Zgripcea, dupã întâlnirea cu
primarul din Petroºani, Tiberiu
Iacob-Ridzi.

La doar 16 ani, severineanul Rãzvan
Mogoº a semnat cu echipa italianã Virtus Entella
Chiavari, recent retrogradatã din Serie B.
Mijlocaºul de la CSS Drobeta Turnu Severin i-a
convins pe oficialii clubului din Peninsulã în
cele 3 stagii de pregãtire efectuate la Chiavari ºi
va juca, în noul sezon, la echipa de juniori
Primavera Virtus Entella. Severineanul sperã
sã facã pasul cât mai repede la echipa de seniori
a clubului italian, iar pe viitor vrea sã joace în
Serie A. “Îmi place stilul italian. Peste 2-3 ani,

CSS exportã în Italia

 M. O.

sper sã ajung în Serie A, la Juventus Torino, la
Inter Milano...Trebuie sã muncesc mult, pentru
a ajunge acolo”, a spus Mogoº.
   “Rãzvan e un jucãtor tehnic, mobil, dinamic,
cu clarviziune, un mijlocaº complet. Mai are foarte
mult de muncã pentru a se consacra, dar care are
tot ce-i trebuie pentru a ajunge mare. Acum depinde
doar de el”, a adãugat antrenorul sãu de la CSS
Drobeta Turnu Severin, Mihai Caliþoiu. Acesta  ºi-
a exprimat punctul de vedere ºi vis-a-vis de
mediocritatea în care se zbate fotbalul severinean.
   “Rãzvan reuseºte sã pãrãseascã un fotbal bolnav,
la fel ca toatã societatea noastrã. Un fotbal în care se
urmãresc rezultatele la vârsta de 7-8 ani ºi nu
dezvoltarea jucãtorilor, un fotbal în care pãrinþii ºi
antrenorii vor ºi reuºesc sã joace un rol principal,
lãsându-i în rolul secundar pe ei, copiii. Din pãcate,
modul în care interpreteazã rolul este deplorabil:
presiune pe copii, urlete, circ... ca la noi la nimeni.
Combinaþi toate aceste ingrediente cu o
infrastructurã fotbalisticþã inexistentã (Stadion
“1Mai” în paraginã, “Termo” ºi “Severnav” la fel)
ºi cu faptul cã nu avem o echipã de seniori în
primele 3 ligiºi obþineþi tabloul complet al fotbalului
severinean. Trist!”, a afirmat Caliþoiu.

 M. O.

Managerul Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” Emilia Mihãilescu a declarat cã,
prezenþa la o asemenea manifestare de mare
amploare, precum Festivalul internaþional de
Folclor “Hercules” este deosebit de onorantã,
dar, în acelaºi timp este ºi o mare
responsabilitate pentru Ansamblul Profesionist
“Danubius”. Prezenþa pe scenã alãturi de
ansambluri folclorice din continente diferite, din
þãri europene dar ºi “exotice” precum Mexic
sau Chile, cu programe artistice foarte frumoase
ºi atractive pentru publicul spectator, sigur cã
înseamnã o foarte mare provocare, spune
Emilia Mihãilescu, ºi o mobilizare pentru a
oferi un spectacol de þinutã.
   Spectacolele au evidenþiat  obiceiuri,
tradiþii ºi costume tradiþionale sãrbãtorind
astfel Anul Centenarului ºi Patrimoniului
într-un mod cu adevãrat festiv. Întregul
regal folcloric s-a bucurat de un public
extrem de numeros.

 Urmare din pag. 5

 G. P.

Ansamblul Profesionist
„Danubius” la Festivalul

Internaþional...
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Mã fraþilor, mã
mehedinþenii mei cetitorii mei de
Obiectiv, cã japonejii sunt oameni
viteji la ei acasã, în þara Soarelui
Rãsare, o ºtiaþi, sigur. Cã doar aþi
auzit de samurai. Da de ce sã
schimbã când ajung pe meleagurile
noastre, pã de ce sã schimbã?!
Neapãrat trebue sã sã oltenizeze?
   Pãi uite aºa sã întâmplã ºi cu
japonezii di la Severin. Ãia care fac
cablãraie pentru auto. Cicã, dupe
cum sã plâng oamenii de lucreazã
pin fabricã, angajaþii trebue sã nu
sã îmbolnãveascã. Adicã sã
munceascã pãnã cad ca JOIAN pe
brazdã, probabel. Cum care
Joian? Bou’, se ºtie! Cã altfel nu
sã explicã, cum vine asta.
   Iarã, dacã vreun medic
îndrãzneºte sã elibereze un
certificat medical, patronii japoneji
apeleazã la o Casã de Avocaturã
care, cu ce influenþã are pin justiþie,
hop cu medicul respectiv la
judecatã. Pã cum sã dea diagnostic
de boalã, ca sã sã opreascã
banda?! Aºa cã hop la judecata
di la Colegiul Medicilor cã,
deocamdatã, nu s-a pomenit
ca cablariºtii sã sã priceapã ºi
la medicinã. Sau pi la noi o fi
reapãrut exploatarea omului de
cãtre... jmecheri. Mai ºtii?!?
   Mã nepoate, acuma chiar
dacã este varã ºi unii pleacã la
mare, cã nu le mai place pi la
Dunãre, edilii di la Gogoºu o
pusãrã de o paranghelie în
stilu lu’ nea Jean, se ºtie. Cu
muzicã aleasã ºi guriºti pe
mãsurã. Da nu de pi la noi, cã

 nea Mãrin

Sucã ºi mehedinþenii samurai, averile di la judeþ ºi finalul
telenovelei lu’ nea Gherghe

ai noºtri sunt ieftinuþi. Ce
mai, are balta peºte ºi
primãria bani de pe
terenurile acoperite de
Dunãre ale oamenilor care
nu ºi-au primit drepturile.
Da ce nevoie e de drepturile
lor, dacã micii ºi berea sunt
încã la putere?!
   Data trecutã vã povesti
Sucã despre cum merg
lucrurile pin localitãþile
judeþului. Adicã nu prea
merg bine, cã mai mult stau
pe loc. Bine, acuma unii mai
rãutãcioºi zic cã, în ciuda
faptului cã lucrurile nu merg bine
pin localitãþi, mãcar îi merge bine
ºefului di la judeþ. Cel puþin la
avere. Da poate dupã ce-i merge
bine ºefului di la judeþ, o sã-i
meargã bine ºi judeþului, mai ºtii?!
Pã nu mai ºtii.
   Mã fraþilor, cicã a reapãrut la
Severin reabilitarea parcurilor care
au mai fost reabilitate, de fosta
putere localã. Este ºi cazul

Pãrculeþului di la Dunãrea, unde sã
adunã pensionarii sã joace tabinet,
popa prostu ºi alte jocuri de
societate... Cicã acum sã
rebrenduieºte cu fro 7 miliarde,
dupã ce don Costel a dat numa 3
miliarde. Acum o fi inclus ºi WC-
ul public? Numa sã nu devinã
Barcelona 2, cã tot e la modã. ªi
cu moda nu te pui...
   Mã nepoate, sã fârºi ºi telenovela

aia proastã, de ne fãcu oraºu de râs
ºi locuitorii în pragu disperãrii.
Telenovela termoficãrii sã fârºi, e
numai bunã de platã Alfa Ground,
gãselniþa lu’ nea Gherghe cu care
se mândrea de ziceai cã are
niscaiva interese pe acolo, pe
undeva, pe conductã probabel.
Numai cã de unde o sã achite firma
asta atâþia bani om vedea, da ºi nea
fostu primar ar trebui sã sã cam

ruºineze de daravela asta. Cã ºtia
cu cine sã încurcã ºi cã oamenii
nu sunt în stare de mai mult. ªi
cã o sã rãmânã oraºul iarã fãrã
cãldurã. Aºa cã fro trei ani am stat
încurcaþi, cã doar doar o sã sã
întâmple ceva bun ºi nu o sã mai
avem probleme iarnã de iarnã.

Da aºa e când te încurci cu
Miss Playboy, rãmâi ºi fãrã
cãldurã ºi... cu banii luaþi.
C-aºa-i în tenis!
   Da pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


