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Zona centralã a Severinului a îmbrãcat duminicã
searã haine de sãrbãtoare. Câteva mii de persoane au
participat la deschiderea Târgului de Crãciun.
   Cei prezenþi s-au putut bucura de un concert susþinut

Târg de Crãciun în centrul Severinului

În cadrul ºedinþei Comisiei de
Dialog Social Mehedinþi a fost analizat
bugetul alocat încãlzirii municipiului
Drobeta Turnu Severin în sezonul rece
2018 – 2019, în scopul evitãrii întreruperii
furnizãrii agentului termic cãtre populaþie.
   Dupã informarea prezentatã de
reprezentanþii serviciului responsabil cu
încãlzirea, aflat în subordinea Primãriei
municipiului Drobeta Turnu Severin, prefectul
Nicolae DRÃGHIEA, a precizat cã în partea a
doua a iernii va fi promovat un proiect de
hotãrâre de Guvern sau o iniþiativã legislativã
iniþiatã de parlamentarii mehedinþeni, la
solicitarea domnului primar Marius SCRECIU, pentru
alocarea unor sume de bani necesare finalizãrii cu bine a
procesului de furnizare a agentului termic.
   În acelaºi context, prefectul a mai precizat cã mãcar
pentru iarna 2019 – 2020 trebuie gãsitã o soluþie

Analiza încãlzirii municipiului Drobeta Turnu Severin

de orchestra Big Band din Timiºoara, iar pentru micii
vizitatori au venit de la Bucureºti membrii trupei de teatru
muzical Pam Pam.

 Biroul de presã

sustenabilã pentru încãlzirea centralizatã, întrucât, deja
ne confruntãm cu solicitãri de debranºare de la
sistemul centralizat, fapt  ce poate duce la
dezechilibrarea funcþionãrii instalaþiilor de încãlzire în
clãdirile colective de locuit.

Sã nu ne pierdem
încrederea în
sistemul de
sãnãtate românesc!
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Asistãm în ultimele zile la
un scandal care tulburã încrederea
în sistemul de sãnãtate din
România. Un eveniment nefericit,
care a afectat copii, pãrinþi, cadre
medicale, dar ºi o întreagã unitate
medicalã. Dar care are rezolvare.
   Mã refer aici la bebeluºii nãscuþi
la Maternitatea Giuleºti, care au fost
infectaþi cu stafilococ auriu. Vorbim
de 34 de cazuri, care deja au fost
confirmate de medici.
   Direcþia de Sãnãtate Publicã a
prelevat probe din cadrul maternitãþii
ºi urmeazã ca rezultatele sã fie fãcute
publice. Evident cã, în cazul în care
se va dovedi cã infecþiile au fost
luate în cadrul unitãþii medicale sau
medicii de acolo sunt vinovaþi de
contaminarea acestor copii, vor
exista sancþiuni.
   În urma apariþiei acestor cazuri de
bebeluºi infectaþi, toate maternitãþile
din þarã vor fi  controlate ºi
igienizate. Este anunþul fãcut de
Ministerul Sãnãtãþii. De altfel, am
încredere în faptul cã doamna
ministru Sorina Pintea a acþionat aºa
cum trebuia, cã au fost luate toate
mãsurile pentru rezolvarea acestei
situaþii ºi cã, în continuare,
Ministerul Sãnãtãþii va acþiona într-
un mod ireproºabil.
   La Maternitatea Giuleºti a început
deja renovarea saloanelor,
dezinfectarea acestora. De altfel,
pentru realizarea acestor lucrãri au
fost oprite ºi internãrile. Sunt o
mulþime de pacienþi care au de
suferit în urma acestei mãsuri, dar
cred cã trebuie sã punem pe primul
loc siguranþa bebeluºilor care vin pe
lume la aceastã unitate spitaliceascã.
   Sper ca, în cel mai scurt timp, cea
mai mare maternitate din þarã sã-ºi
reia activitatea. În cazul în care nu
o va face, Bucureºtiul va fi pur ºi

Sã nu ne pierdem încrederea în
sistemul de sãnãtate românesc!

simplu blocat, deoarece în fiecare
lunã, la Maternitatea Giuleºti, se
nasc peste 300 de copii.
   Este într-adevãr un impas în
sistemul de sãnãtate din Capitalã.
ªi îmi doresc sã trecem cu bine peste
acest episod. Iar dacã problemele de
la Giuleºti nu se vor rezolva,
Reprezentanþii Administraþiei
Spitalelor ºi Serviciilor Medicale
Bucureºti au anunþat deja cã Primãria
Capitalei cautã spaþii pentru relocarea
Maternitãþii Giuleºti. Aºadar, e foarte
posibil ca, în viitorul apropiat, sã
existe în Capitalã o nouã maternitate.
   Am invocat aceastã problemã
pentru cã este una de actualitate.
Este un subiect extrem de
mediatizat. ªi tocmai de aceea, þin
sã fac un apel cãtre toþi cetãþenii
români, sã nu-ºi  p iardã
încrederea în  s is temul  de
sãnãtate din România, odatã cu
apariþia acestor cazuri. Sunt, pânã
la urmã, lucruri care se întâmplã în
actul medical, având cei mai buni
medici care au tratat ºi vindecat
pacienþi cu probleme grave de
sãnãtate ºi nu înseamnã nici cã
actul medical de la noi e mai prejos
faþã de ce gãsim în alte þãri.

Vã mulþumesc !
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

În perioada aceasta  pline au
fost ziarele ºi mai ales televiziunile
de discuþii, nu foarte precise ce-i
drept, mai mai degrabã pur
enunþiative, pe tema preluãrii  de cãtre
þara noastrã, prin onorabilul guvern
ºi structurile sale, a Preºedenþiei
Consiliului UE. Pe o perioadã de ºase
luni, dar cât tam-tam, câtã gãlãgie.
   Dacã coborâm acum împreunã în
stradã ºi întrebãm în stânga ºi dreapta
despre ce e vorba în propoziþie, adicã
referitor la respectiva preºidenþie, mi-
e teamã cã ne vom întoarce la casele
noastre la fel de nelãmuriþi precum am
coborât. Sunt convins cã la nivelul
strãzii ne scapã semnificaþiile ºi
înþelesurile exacte ale momentului ce
debuteazã pentru România la 1
ianuarie 2019. Dar cu toþii pricepem
cã e un moment simbolic important,
cã pentru prima datã dupã cei 12 ani
de la aderare ne aflãm, iatã, într-o
poziþie frumoasã ca þarã, o poziþie plinã
de demnitate europeanã, ºi în care vom
fi trataþi mai mult ca sigur cu respect.
   Cum citeam ieri pe un site consacrat
afacerilor externe „România se va afla
astfel în centrul procesului decizional
european”. Nu mai citez ºi restul cã
parcã sunã a plastic („având un rol

În fruntea
treburilor
europene
important în facilitarea procesului de
reflecþie asupra modului de
dezvoltare ºi consolidare a proiectului
european, a procesului de negociere
pentru dezvoltarea acquis-ului
comunitar”, lalala ºi lalala).
   Deºi nu e neapãrat ceva
extraordinar, ci doar o fireascã rotaþie
la respectiva funcþie, avem ºi noi, iatã,
ºansa sã fim acolo, în fruntea
treburilor europene. ªi oportunitatea
de a demonstra cã avem specialiºti
de valoare ºi o atitudine autentic
europeanã. ªase luni nu-s mult dar
suficient pentru a lãsa mãcar o
impresie bunã ºi, de ce nu, foarte
bunã la nivelul comunitãþii europene.
   Chiar dacã pe plan intern nu ne
înþelegem, ºi disensiunile sunt la tot
pasul. Din pãcate realitatea
româneascã de zi cu zi, ºi mã refer
strict la cea politicã, nu e încântãtoare.
Cred cã nu e zi de la Dumnezeu în
care clasa politicã sã nu-ºi dea în
petec, într-un fel sau altul, în vreme
ce ne pregãtim de selfie la nivelul UE.
   La anul vom sta ancoraþi de agenda
comunitãþii europene, cãci vin ºi
alegerile pentru P.E. ºi ne vor prinde
fix pe marea funcþie. Fac pariu cã vor
trece, cel puþin la noi, la fel de
nebãgate în seamã ca ºi cele de pânã
acum. Nu prea ne pasioneazã pe noi
– ºi e de înþeles – ce fac ºi ce nu fac
europarlamentarii.
   În schimb ne vom aprinde grabnic
la alegerile pentru Cotroceni ºi, mult
mai abitir, la cele locale, din 2020.
Pânã atunci mai e, ºi sã ne pãstrãm,
dacã putem, calmul.
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Zona centralã a Severinului
a îmbrãcat duminicã searã haine de
sãrbãtoare. Câteva mii de persoane
au participat la deschiderea
Târgului de Crãciun. Cei prezenþi s-
au putut bucura de un concert
susþinut de orchestra Big Band din
Timiºoara, iar pentru micii vizitatori
au venit de la Bucureºti membrii
trupei de teatru muzical Pam Pam.
   S-au cântat ºi colinde, copiii s-
au întâlnit cu Moº Crãciun, dar ºi
cu personaje îndrãgite din lumea
desenelor animate.
   Tot în zona centralã au fost montate
mai multe cãsuþe de unde clienþii pot
cumpãra produse tradiþionale,
dulciuri, gogoºi proaspete, ceaiuri sau
vin fiert. Se gãsesc ºi articole artizanale,
obiecte decorative de Crãciun, jucãrii
etc. Târgul de iarnã va fi deschis pânã
pe 31 decembrie.
   „Pentru prima datã dupã anii ’90,
în Severin se va simþi cu adevãrat
atmosfera festivã a sãrbãtorilor de
iarnã în cadrul „Târgului de Crãciun”.
   Cei mici vor avea parte de momente
magice în Orãºelul Copiilor, se vor
întâlni cu Moº Crãciun ºi vor putea
admira bradul, precum ºi iluminatul
festiv din parcul central. Pentru cei
mari am pregãtit mai multe programe
artistice, standuri cu mâncãruri
tradiþionale ºi multe alte surprize. Ne
bucurãm sã avem atât de mulþi

Târg de Crãciun în centrul Severinului
oameni, este într-adevãr prima ediþie,
îi rog pe severineni sã nu fie atât de
exigenþi. Încercãm în primã instanþã
sã fie un târg pentru copii, avem foarte
multe personaje de poveste, avem
Moº Crãciun, avem surprize pentru
tineri, dar încercãm ºi pentru adulþi.
Le oferim un pahar de vin, o fripturã,
la cãsuþele de aici, dar încercãm sã
facem un târg al Crãciunului pentru
copii. Încercãm, de asemenea sã
reînviem obiceiul Orãºelului Copiilor.
Anul viitor încercãm sã facem lucruri
ºi mai frumoase ºi sã mãrim aria
acestui târg!”, a declarat primarul
Marius Screciu.
   La rândul sãu viceprimarul Daniel
Cîrjan a declarat: „Ca sã fiu sincer,
cred cã ºi noi avem emoþii, la fel ca
ºi copiii, mai ales cã este prima ediþie
a târgului de Crãciun, dupã foarte
mulþi zeci de ani în Severin. Este o
provocare, atât pentru Palatul
Culturii, care este organizator, cât ºi
pentru noi cei din primãrie, pentru
cã vrem sã iese bine aceastã primã
ediþie. A fost mult de muncã, avem
trei zone, Orãºelul Copiilor, zona de
mâncare ºi Colþul lui Moº Crãciun
ºi toate acestea au fost pregãtite
special pentru ca cei mici, dar nu
numai, sã se bucure de magia
sãrbãtorilor de iarnã”.
   Atelierele lui Moº Crãciun sunt
deschise de luni pânã duminicã, între

orele 16:00 – 20:00, iar Moº Crãciun
poate fi gãsit în cãsuþa amenajatã în
sala ªtefan Popa Popas a Palatului

Culturii “Teodor Costescu”, miercuri,
vineri, sâmbãtã ºi duminicã orele
18:00 – 20:00. Copiii pot asculta
povestea spusã de Moº Crãciun
miercuri ºi sâmbãtã, la ora 19:00.
   „Dacã copiii se bucurã, ºi pãrinþii
se bucurã de acest Târg de Crãciun.

Poliþiºtii Biroului de Ordine Publicã din cadrul Poliþiei municipiului
Drobeta Turnu Severin au restituit miercuri, 12 decembrie a.c., suma de
4200 lei, unui bãrbat de 70 ani, din comuna Balta, judeþul Mehedinþi.
Septuagenarul a pierdut banii în urmã cu 2 zile dupã ce i-a retras de la o
unitate bancarã din municipiu. Fost gospodar al comunei Balta, acesta a
mulþumit persoanei din Severin care a gãsit suma respectivã, dar ºi
poliþiºtilor severineni care l-au contactat pentru a se prezenta în vederea
restituirii banilor, bani pe care credea cã nu-i va mai recupera niciodatã. În
preajma Sãrbãtorilor de Iarnã poliþiºtii recomandã cetãþenilor sã manifeste
mai multã atenþie în astfel de situaþii.

Bani restituiþi unui gospodar din Balta

 Biroul de presã

Iar noi organizatorii nu putem fi decât
bucuroºi cã am reuºit sã oferim un
astfel de moment inedit pentru oraºul

nostru ºi plãcut pentru cei prezenþi
aici. Vã mulþumim cã aþi mediatizat
toate evenimentele noastre!” a
concluzionat Sorin Vidan, managerul
Palatului Culturii “Teodor Costescu”
din Drobeta Turnu Severin.

 Biroul de presã
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Un caz ºocant ºi fãrã
precedent era adus la cunoºtinþa

noastrã sãptãmâna trecutã!
Consilierii municipali din Orºova îºi

bãteau joc de Spitalul Municipal
din localitate. Aleºii locali ai PSD ºi

PNL au refuzat sã participe la o
ºedinþã în care Spitalul trebuia sã
primeascã bani pentru un aparat

de testare auditivã a nou-nãscuþilor.
Spitalul risca, astfel, sã piardã banii
alocaþi de Ministerul Sãnãtãþii ºi sã

dea aparatul înapoi, iar copiii
nãscuþi în maternitate ar fi putut fi

supuºi riscului. Dupã ce grozãvia
ºi nesimþirea a ajuns în mass-

media localã ºi naþionalã, iar
Ministerul Sãnãtãþii s-a alertat,

consilierii s-au trezit din adormire,
au venit la ºedinþã ºi au votat

rectificarea de buget.
   Ceea ce aveam cu toþii sã aflãm
zilele trecute te trimitea cu gândul
la ipoteza cã aleºii locali ai
municipiului Orºova au înnebunit
cu totul. Fãrã nicio noimã, ei
refuzau sã participe la o ºedinþã de
îndatã a forului legislativ în care nu
trebuiau sã facã altceva decât sã
aprobe transferul unei sume cãtre
spital, o sumã destinatã plãþii unui
aparat de testare auditivã a nou-
nãscuþilor, având în vedere cã
Spitalul Municipal are ºi o secþie
de neonatologie. Culmea este cã

Consilierii Orºovei, treziþi la realitate de mass-media
banii pentru echipamentul medical
de screening auditiv pentru nou
nãscuþi nu trebuiau daþi din bugetul
local, ci trebuia doar efectuatã o
formalitate de transfer a lor cãtre
Spitalul Municipal. Banii au ajuns
în contul Primãriei de la Ministerul
Sãnãtãþii, prin Direcþia de Sãnãtate
Publicã Mehedinþi.
   Formalitatea ce trebuia fãcutã de
Consiliul Local era un banal vot
pentru transferul sumei de 8.782 de
lei. Doar cã distinºii consilieri nu
au venit la ºedinþã, la comanda
liderilor de grupuri politice.
  „Aceºti consilieri au primit
interdicþie ºi îmi asum ce spun, cu
probe, au primit telefoane sã nu se
prezinte la ºedinþã pentru a nu se
face cvorumul necesar votului”,
acuza, la vremea respectivã,
managerul Spitalului Municipal
Orºova, Adrian Cican.
   Dacã banii nu ar fi ajuns la timp
în conturile Spitalului Municipal
Orºova, instituþia putea fi obligatã
sã ia douã mãsuri extreme: ori
dãdeau aparatul înapoi, ori trebuiau
sã îl plãteascã din bugetul propriu,
pierzându-se o finanþare existentã
ºi nerambursabilã.

Declaraþii ºocante ºi
contradictorii

  Contactaþi telefonic, unii consilieri
spuneau cã nu au putut ajunge la

ºedinþã, pentru cã
erau la serviciu ºi
nu cunosc despre
ce e vorba, dar când
aflã, voteazã fãrã
probleme. Liderul
grupului liberal din
CL Orºova,
consilierul Camelia
Ianculovici explica:
„Trebuie fãcutã
ºedinþã de Consiliu ºi pus proiectul
pe ordinea de zi. La ultima ºedinþã
de CL eu am ajuns foarte târziu, fiind
la muncã. Probabil cã nici ceilalþi nu
au ajuns. Dar aºteptãm o altã ºedinþã.
Nu e o problemã pentru liberali sã
voteze, dar din materialele depuse
la mapele noastre lipseau pagini.
Nu ºtiu nimic despre acest aparat ºi
cum se achitã el”.
   Primarul municipiului Orºova,
care este ºi preºedinte al PSD local,
adicã liderul consilierilor social-
democraþi chiulangii, avea o altã
explicaþie: „Acei bani, o sumã de
aproximativ 9.000 de lei, sunt veniþi
de la Ministerul Sãnãtãþii, sunt în
conturile noastre, însã pentru a
ajunge în la Spital e nevoie de o
rectificare de buget. Rectificarea o
vom face la pachet cu rectificarea
pentru Primãrie. Nu vreau sã fac o
rectificare azi ºi alta mâine, sã
convoc douã ºedinþe pentru acelaºi

În data de 6 decembrie
Biserica Ortodoxã de pretutindeni
prãznuieºte pe Sfântul Ierarh
Nicolae. Ca de fiecare datã ºi în acest
an biserica din parohia Baloteºti a
îmbrãcat haine de sãrbãtoare cu
ocazia prãznuirii sfântului ocrotitor.
Sfânta Liturghie din aceastã zi de
hram a fost sãvârºitã de Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, având alãturi un
ales sobor de preoþi ºi diaconi.
   În cuvântul de învãþãturã rostit de
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
le-a vorbit tuturor celor prezenþi
despre viaþa ºi activitatea Sfântului
Ierarh Nicolae.
   La finalul Sfintei Liturghii a avut
loc slujba de sfinþire a crucilor ce
vor fi puse pe turlele noii biserici,
construitã la iniþiativa Preacuviosului

Parohia mehedinþeanã Baloteºti ºi-a prãznuit ocrotitorul spiritual
Pãrinte Pavel, Stareþul Sfintei
Mãnãstiri Topolniþa, parohia
Baloteºti aflându-se sub jurisdicþia
sfintei mãnãstiri. Cu aceastã ocazie
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a vizitat
ºi a binecuvântat lucrãrile sãvârºite
la aceastã sfântã bisericã.
   La aceastã datã enoriaºii din
aceastã  parohie,  dar ºi
credincioºii  de pretutindeni
prãznuiesc cu multã bucurie pe
Sfântul Nicolae, cel ce a fost cu
adevãrat un pãrinte ºi apãrãtor
neînfricat al turmei duhovniceºti
încredinþatã lui spre pãstorire.

Prin harul ºi cu ajutorul lui
Dumnezeu, Sfântul Ierarh Nicolae
a sãvârºit multe fapte izvorâte din
iubirea aproapelui ºi minuni,
despre care ne vorbeºte tradiþia
Bisericii pe care el a slujit-o cu

pricepere, cu dragoste ºi demnitate
pânã în anul 340, când ºi-a dat
obºtescul sfârºit, fiind chemat de
Domnul la cele cereºti.
   Smerenia, sãrãcia de bunãvoie,
iubirea de Dumnezeu ºi de oameni,
l-au aºezat pe Sfântul Nicolae în

rândul celor mai apreciaþi oameni
ai vremii sale, iar de atunci ºi pânã
la sfârºitul veacurilor, va fi cel ce
aduce daruri celor cuminþi, în
special copiilor.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

lucru. Aºtept adresa de la Finanþele
Publice! Nu se vor pierde banii!”,
spunea primarul municipiului
Orºova, Marius Stoica.
   Când nimeni nu mai credea cã
aleºii locali se vor trezi la realitate
ºi vor face ceva bun pentru bietul
municipiu ce parcã e blestemat,
scandalul propagat în presa localã
ºi centralã a ajuns pânã la
Ministerul Sãnãtãþii. Dupã ce
oficialii ministerului au dat mai
multe telefoane, inclusiv cãtre
primarul Orºovei, au venit ºi
consilierii la ºedinþã. Agale, fãrã
prea mult chef, dar au venit ºi au
votat. Totuºi au avut grijã sã
respingã proiectul prin care Spitalul
Municipal doreºte sã cumpere o
autoutilitarã. Pentru a înþelege ºi
acest aspect, mai trebuie mult timp,
iar propriile orgolii ºi rãfuielile
politice sunt mai de preþ decât
sãnãtatea, la Orºova.  R. C.
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Activitãþile dedicate
Centenarului Marii Uniri au
continuat ºi luni, 10 decembrie
2018, la Pavilionul Multifuncþional

al Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
printr-o lecþie interactivã la care au

Centenarul Marii Uniri la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
fost invitaþi profesori ºi elevi de la
Colegiul Tehnic de Transporturi Auto
din Drobeta Turnu Severin.
   Participanþii au primit informaþii

despre Unirea provinciilor istorice
româneºti de-a lungul istoriei: 1600,

1859, 1918. De asemenea, elevii au
învãþat despre stemele celor patru
provincii istorice româneºti. Tinerii
au fost interactivi ºi au cântat

Ce înseamnã pentru dumneavoastrã
aniversarea Centenarului?
   Pentru mine  personal, pentru
fiecare român în parte Centenarul are
foarte multe semnificaþii, reprezintã
simbolul a tot ceea ce au dorit
românii, de –a lungul timpului.
   Este important sã ne aducem
aminte de istorie, de felul în care a
fost realizatã de veacuri aceastã
nãzuinþã a poporului român. Sã
privim cu mare atenþie, sã–i omagiem
aºa cum se cuvine pe toþi cei care au
construit România de azi, ºi desigur
sã ducem mai departe aceastã þarã,
unitã, care aparþine copiilor noºtri ºi
moºtenitorilor acestora, mai departe.
   Centenarul este un drum foarte lung,
asumat cu obstacolele ºi voinþa,
efortul de a merge pe cãrãri
anevoioase, de a nu uita cã sunt
români ºi rãdãcinile acestui popor.
   Mai înseamnã ºi dorinþa, speranþa
de a fi un singur popor, de a înfãptui
România Mare, indiferent de istorie,

Ce înseamnã pentru dumneavoastrã aniversarea Centenarului?
Interviu cu

Senatorul Liviu Mazilu

versurile unor cântece patriotice care
au însufleþit românii pentru
înfãptuirea Marii Uniri de la 1918.

de toatã toate impedimentele care au
fost de-a lungul secolelor.
   Reprezintã  perseverenþa ºi efortul
elitelor româneºti, a liderilor pentru
ca acest deziderat sã devinã realitate.
   Centenarul înseamnã jertfã, eroismul
tuturor celor fãrã de care Unirea (pe
care “Naþiunea a fãcut-o”) visul
românilor de a exista ca Neam într-o
singurã Þarã nu ar fi fost posibil.
   Centenarul este rãzvrãtirea ºi
nesupunerea Poporului în faþa
puterilor ºi a imperiilor vremelnice,
neacceptarea unui destin potrivnic,
conþiinþa ºi raþiunea sa de a gãsi
permanent cele mai bune soluþii
pentru concretizarea celui mai
important obiectiv de Neam ºi Þarã:
România Unitã, România tuturor
românilor, cel mai bun loc pentru
“Mãria sa Poporul Român”, din care,
cu onoare facem parte.
Ce mesaj transmiteþi mehedinþenilor
cu ocazia “Centenarului”?
   Cu prilejul Centenarului, transmit
mehedinþenilor cã trebuie sã fim mândri
de istoria neamului românesc ºi sã
încercãm cu toþii sã ne ridicãm la înãlþimea
aºteptãrilor fãuritorilor Marii Uniri.

Nu trebuie sã-i uitãm niciodatã pe
românii din afara graniþelor þãrii, iar
solidaritatea este o condiþie
indispensabilã pentru progres, sã
înþelegem cã unirea face puterea ºi
trebuie sã fim mai toleranþi, mai
generoºi cu cei aflaþi în nevoie.
Ce proiecte aþi realizat în 2018
pentru Mehedinþi?
   În calitate de senator PSD de Mehedinþi,
ales cu peste 60% din voturile

mehedinþenilor, am urmãrit îndeplinirea
promisiunilor electorale exprimate prin
Programul de Guvernare ºi în acest sens,
prin prezenþa integralã la toate ºedinþele
Parlamentului, am susþinut cu votul meu
toate propunerile legislative care sã
conducã la realizarea acestui Program,
unele dintre ele cu impact major asupra
vieþii românolor ºi implicit, a
mehedinþenilor, cum ar fi: Legea
salarizãrii unitare, Legea pensiilor, Codul
Administrativ, Codul Silvic sau
Programul Naþional de Dezvoltarea
Localã, care aduce judeþului Mehedinþi
investiþii de peste 185 milioane euro.

În acelaºi timp, am susþinut toate
iniþiativele legislative ale Guvernului sau
colegilor parlamentari, care au ca efect
îmbunãtãþirea vieþii românilor, unele
dintre ele de importanþã deosebitã
pentru Drobeta Turnu Severin ºi judeþul
Mehedinþi, cele mai importante fiind:
–Modificãrile ºi completãrile Legii
Finanþelor Publice Locale, conform
cãrora U.A.T.-urile pot folosi excedentul
bugetar pentru subvenþionarea energiei
termice ºi pot face împrumuturi în
Trezorerie pentru realizarea de proiecte
sau pentru subvenþia de energie termicã;
– Modificãrile ºi completãrile aduse
Legii Energiei care instituie
obligativitatea ca societãþile care au
contracte de distribuþie a gazelor
naturale sau energiei electrice, de a
extinde reþelele, pe cheltuiala lor, la
solicitarea U.A.T.-urilor, urmând sã
primeascã ulterior decontarea investiþiei;
– Extinderea P.N.D.L. pentru
construirea, reabilitarea, extinderea
sistemelor de distribuþie a energiei

electrice ºi a gazelor naturale.
Ce v-aþi propus sã realizaþi în anul
2019 pentru Mehedinþi?

Pentru anul 2019 îmi propun
realizarea urmãtoarele obiective:
– Iniþierea unei propuneri legislative prin
care porturile dunãrene sã poatã trece
în administrarea U.A.T.-rilor pe raza
cãrora sunt situate, la solicitarea U.A.T.-
rilor, în vederea accesãrii finanþãrii
europene pentru modernizarea lor;
– Propunere legislativã prin care“Insula
ªimian” sã treacã în administrarea
judeþului Mehedinþi sau a comunei
ªimian, pentru transformarea acesteia
într-un obiectiv turistic de execpþie;
– Instituirea unui regim juridic ºi
piscicol special pentru Dunãre între
barajele de la Porþile de Fier I ºi Porþile
de Fier II, pe o perioadã limitatã, în
vederea regenerãrii populaþiei
piscicole, în special speciile valoroase.
În ce direcþie credeþi cã se va
îndrepta România, dupã 100 de ani
de la Marea Unire?

Direcþia în care se va îndrepta
România în urmãtorii ani este, fãrã
îndoialã, continuarea parcursului
european euroatlantic, consolidarea
parteneriatelor cu þãrile U.E. ºi S.U.A.
   Având în vedere poziþionarea geo-
strategicã a României, resursele
naturale de care dispunem dar ºi
inteligenþa, inventivitatea ºi
adaptabilitatea poporului român, am
convingerea cã în urmãtorii ani
România îºi va câºtiga statutul meritat
de a fi una dintre primele ºase cele mai
dezvoltate þãri din Uniunea Europeanã.

 Biroul de presã

 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Madame Georgette ºi
Carmen ºi Io-ha-hannis (cãci altfel, la
cât îºi bate dumneaei, alãturi de
masivu-i consort, joc de cetãþeanul
român, nici nu pot sã-i spun) ar fi
trebuit, pe 10 decembrie, sã dea cu
subsemnatul, în calitate de martor, la
Parchet. Dacã prima datã nu s-a
prezentat fiindcã a fost în vizitã de stat
(degaba) prin Regatul Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord, acum,
„Rãvãºitoarea” a invocat, ca motiv al
neprezentãrii, o problemã de sãnãtate.
Noi nu vrem sã tragem concluzii, nu-
i aºa, pripite, deºi ele sunt atât de
evidente, cã se vãd din orice colþ al
lumii cutreierat de cei doi, dar întrebãm
dacã, la viitoarea convocare la Parchet,
madame Georgette va fi adusã,
precum orice muritor într-o atare
situaþie, cu mandat?! Da? Atunci, bine!
   * Dar dumneaei, pe la liceul unde
zice cã e profesoarã de mare succes
ºi extrem de iubitã, nu mai trece? Sau
acolo e în concediu fãrã platã?!
Întrebãm, vorba aia, nu dãm cu...
   * Franþa, dulcea ºi democrata Franþã,
modelul nostru cultural ºi european,
a devenit un fel de teatru de confruntare
al tuturor zavragiilor. Când scriu aceste
rânduri, un descreierat a deschis, la
Strassbourg, focul asupra trecãtorilor,
ucigând douã persoane ºi rãnind
extrem de grav alte unsprezece. Nu ºtiu
dacã motivul recrudescenþei stradale
din Franþa îl constituie tot mai
contestatul preºedinte Macron sau e
vorba de un fel de miºcare...
paneuropeanã de promovare, cu orice
preþ, a violenþei ºi anarhiei. Fiindcã se
pare cã totul a devenit o modã.
România este bombardatã mediatic,
pusã mereu la zid pentru

Serbãri ºi zaverã...
caraghioslâcul ãla de revoluþie din 10
august, din cauza cãreia þipã ca din
gurã de ºarpe tot felul de închipuiþi cã
ar fi fost... gazaþi. Pãi, dacã e s-o
spunem p-a dreaptã, zavragiii din
Franþia au fost atât de bastonaþi,
înfrãgeziþi ºi „gazaþi” de mã ºi mir cã
se  mai þin pe picioare. Dacã înþelegem
bine, s-a întors lumea cu tenderu-n
sus, ºi nu mai ºtim cine de la cine mai
ia lecþii de comportament democratic
în lumea asta...
   * Cornuta „evoluatã”, care ºi-a
întors demonstrativ lãbãrþatul ºi
indecentu-i cur la trecerea
jandarmilor de Ziua Naþionalã,
neasemuitul ºi nepreþuitul preziden-
þiabil Dacian Julien Cioloº, ar fi avut,
scrie un ziar din Cluj, un trecut oarecum
securistic, dacã e sã ne gândim cã, pe
la începutul anilor ‘90, avea o funcþie
de conducere la Uniunea „Vatra
Româneascã”. Oh, dar vai, c’est pas
possible! Tocmai dumnealui, purtãtorul
de lance de azi al corporatismului
globalist!? Mais oui!...
   * Acum, dacã e sã o spunem tot pe-
a dreaptã, „Vatra Româneascã”, în
ciuda a tot ceea ce se spune azi despre
ea, a fost o alcãtuire politicã, zic eu,
necesarã acelei perioade, imediat
postrevoluþionare, când tendinþele
iredentiste maghiare înfloriserã, iar
violenþele de stradã din Transilvania
(a se vedea Târgu Mureº, dar nu
numai) erau la ordinea zilei. Existenþa
„Vetrei Româneºti” a împiedicat, la
începutul anilor ‘90, numeroase
atentate, ºtiute sau neºtiute, la existenþa
ºi integritatea Statului Naþional Unitar
Român, la adresa ordinii
constituþionale a României. Sigur,
acum se trezesc destui ”jmekeri” cu

toxine oportuniste-n cap sã-i acuze pe
cei de la „Vatra Româneascã” de
securism, de fascism, de antisemitism,
de antimaghiarism ºi de alte asemenea
isme sau grozãvii. Dar dacã informaþia
furnizatã de publicaþia clujeanã
corespunde adevãrului, ce e mai
limpede decât faptul cã Julien era
animat, atunci ca ºi acum, de cel mai
jegos oportunism? Atunci era nevoie
de dovezi de patriotism ardent, acum
este nevoie de dovezi fierbinþi de inter-
naþionalism corporatist. Tu, preºedinte
al României, Julien? Marº, potaie!

   * S-a deschis, prin eforturile
notabile ale primarului Marius
Screciu ºi ale viceprimarului Daniel
Cîrjan, un Târg de Crãciun ºi în
Severin. Asta e moda. Naþionalã ºi
internaþionalã, ce sã-i facem! De fapt,
exceptând reamenajarea Orãºelului
Copiilor pe vechiul amplasament
(Parcul Central) – cu vizibile ºi

spectaculoase îmbunãtãþiri, trebuie
spus! – este vorba de un soi de nouã
ediþie a Zilelor Severinului, uºor
adaptatã la sezon, mai ales sub aspect
scenografic (moºi, crãciuniþe, pomi
din belºug împodobiþi, corturi cu
mãrfuri ce furã privirile celor mici
etc.). Pe ansamblu, e bine. În primul
rând pentru cã, legatã ºi de marcarea
Centenarului Marii Uniri, atmosfera
din strãvechea Drobetã s-a animat,
în aceastã perioadã, semnificativ.
Cum spuneam, semne bune! ªi
aprecieri sincere organizatorilor

pentru eforturile depuse.
   * De banii care trebuie sã ajungã în
bugetele personale ale cadrelor
didactice, bani obþinuþi ca urmare a
sentinþelor judecãtoreºti, nu se mai
aude nimic. Se pare cã soluþia
optimã, în aceastã conjuncturã,
rãmâne executarea silitã a
guvernanþilor. Ce ruºine sinistrã!
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Antreprenoriatul reprezintã o
forþã centralã a dezvoltãrii economice,
acesta generând creºtere ºi servind
ca vehicul pentru inovare ºi
schimbare, este de pãrere preºedintele
ALDE Drobeta Turnu – Severin, Ionuþ
Sibinescu. Potrivit liderului ALDE
Drobeta, încurajarea spiritului
antreprenorial poate avea o
contribuþie decisivã la dezvoltarea
comunitãþilor locale.
   „Ieri am adresat o întrebare
doamnei ministru al Educaþiei,
Ecaterina Andronescu, în legãturã cu
una dintre mãsurile care se regãsesc
în programul de guvernare, ºi anume
„Programe de antreprenoriat de la
ºcoala primarã pânã la universitãþi”.
Mã intereseazã sã aflu stadiul în care
se gãseºte acest obiectiv din

Preºedintele ALDE Drobeta Turnu – Severin,
Ionuþ Sibinescu:

 „Antreprenoriatul reprezintã o forþã
centralã a dezvoltãrii; el trebuie
încurajat la nivelul întregii þãri”

programul de guvernare ºi ce acþiuni
pentru implementarea acestui tip de
programe vor avea loc în judeþul
Mehedinþi. Aºtept rãspunsul oficial
din partea ministrului Educaþiei, pe
care îl voi prezenta mehedinþenilor”,
a spus senatorul ALDE.
   Ionuþ Sibinescu a subliniat cã „în
urma discuþiilor pe care le-am avut în
plenul Senatului cu ministrul
Andronescu, am vãzut o deschidere
din partea acesteia pentru a
implementa acest program cât mai
curând. De asemenea, apreciez faptul
cã ministrul Educaþiei mi-a dat
asigurãri cã va propune o restructurare
a acestui program, în aºa fel încât el
sã vizeze toate ciclurile de învãþãmânt”.
   Liderul liberal-democraþilor din
Drobeta Turnu – Severin considerã cã
„antreprenoriatul nu poate fi neglijat,
ci el trebuie încurajat la nivelul întregii
þãri. El reprezintã o forþã centralã a
dezvoltãrii economice, deoarece
genereazã creºtere ºi serveºte ca
vehicul pentru inovare ºi schimbare.
Implementarea acestei mãsuri va avea
un impact semnificativ la nivelul
judeþelor, dar ºi al localitãþilor”.
  „Spiritul de iniþiativã ºi
antreprenoriatul” se numãrã printre
cele opt competenþe-cheie ale
învãþãrii pe tot parcursul vieþii,
definite de Uniunea Europeanã.
Acesta se referã la abilitatea
oamenilor de a identifica ºi valorifica
oportunitãþile, de a pune ideile în
practicã, de a planifica ºi gestiona
proiecte pentru a atinge obiective.

Alãturi de consilierii locali
liberali am iniþiat un proiect care
prevede acordarea copiilor sub 10
ani de acces gratuit la ªtrandul
Municipal Schela Cladovei ºi la
Patinoarul Municipal, proiectul
urmând sã intre în vigoare începând
cu 1 ianuarie 2019.
   Pânã acum accesul era gratuit
doar pentru copiii sub 7 ani însã
am considerat cã trebuie crescutã

Proiect de hotãrâre:
Acces gratuit la ªtrandul

Municipal Schela Cladovei ºi la
Patinoarul Municipal pentru copii

sub 10 ani
limita de vârstã a copiilor care
beneficiazã de aceastã facilitate
pentru cã cei mici trebuie stimulaþi
sã practice diverse sporturi, sportul
însemnând sãnãtate.
   Atât înotul, cât ºi patinajul, contribuie
la menþinerea sãnãtãþii datoritã
efectelor benefice pe care le au asupra
organismului, fiind douã dintre
sporturile care contribuie cel mai mult
la dezvoltarea armonioasã a copiilor.
Am luat în considerare la
propunerea acestui proiect ºi faptul
cã toþii copiii sub 10 ani vin însoþiþi
de cãtre pãrinþi care sunt obligaþi sã
plãteascã contravaloarea biletului,
vârsta celor mici însemnând cã
trebuie sã fie în permanenþã sub
supraveghere.

Trãim într-o lume în care,
utilizarea calculatorului, cât ºi
cunoºtinþele despre informaticã ºi
programare sunt absolut necesare,
devenind parte a existenþei noastre,
indiferent de domeniul în care activãm.

Hour of Code (Ora de Programare)
este o miºcare globalã prin care zeci
de milioane de elevi din toatã lumea
învaþã bazele programãrii.

   În perioada 3 - 9 decembrie 2018
(Computer Science Education Week),
printre instituþiile de educaþie ºi culturã
din România care au desfãºurat
evenimente „Hour Of Code” s-a aflat
ºi ªcoala Gimnazialã nr. 14 din
Drobeta Turnu Severin. Elevii claselor
a V-a ºi a VI-a au experimentat Ora de
Programare, o nouã modalitate de

Ora de Programare - Hour of Code

învãþare, o alternativã dinamicã,
interactivã ºi atractivã de a pãºi în
universul programãrii calculatoarelor.
Am descoperit cu uimire cã acest
domeniu este atractiv pentru micii
ºcolari. Acelaºi sentiment l-am avut
ºi când elevii claselor a IX B ºi a XI-a
B, profil tehnic, de la Colegiul Tehnic
„Domnul Tudor” au participat la

aceastã activitate.
  Aplicaþiile interesante (disponibile
pe platformã în mod gratuit –
prezentând un avantaj considerabil
– ºi accesibile în tot cursul anului),
diverse, de la simplu la complex,
diferenþiate pe categorii de vârstã ºi
gradate ca dificultate, precum ºi
tutorialele explicite (audio-video) au
fãcut ca experienþa aceasta sã fie una
apreciatã de elevii participanþi, astfel
încât impresiile sunt predominant
pozitive ºi majoritatea doresc
reeditarea acesteia.
   Deºi a þinut doar o sãptãmânã, Hour
of Code, ne-a demonstrat încã o datã
cã, pentru minþile dornice de
cunoaºtere, nimic nu este prea greu,
dacã îþi place cu adevãrat.

prof. Pîrvulescu Mihaela  Biroul de  presã

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin
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Revolta româneascã împotriva dublei mãsuri a Comisiei Europene (2)
Aºa cum am precizat ºi cu prilejul rostirii „discursului de cinci minute”
al actualului prim-ministru al României de la Parlamentul European,
când adevãrul este spus cu demnitate, apartenenþa la vreo
formaþiune politicã sau de altã facturã a vocii care îl rosteºte are mai
puþinã importanþã, scopul real fiind slujirea interesului naþional. Este ºi
cazul discursurilor de la Parlamentul European susþinute de Maria
Grapini, al analizei pertinente a Ramonei Mãnescu, prin care a
demonstrat ipocrizia Occidentului ºi a explicat unde este, cu adevãrat,
marea corupþie din Uniunea Europeanã, cã aceasta nu este în
România, aºa cum vor sã arate unii ºi alþii, ci în þãri precum Germania

sau Olanda dar ºi discursul europarlamentarului Emilian Pavel din
data de 26 noiembrie 2018, prin care aminteºte cã la 1 ianuarie 2010
a expirat clauza de salvgardare inclusã în Tratatul de aderare a
României la Uniunea Europeanã care se impunea Mecanism de
Cooperare ºi Verificare (M.C.V.). De la acea data, M.C.V. nu mai are
baza legalã, iar România, la fel ca restul statelor membre U.E. are
dreptul de a accede la spaþiul Schengen. În cele ce urmeazã vã
supunem atenþiei punctual de vedere al celor trei europarlamentari
români, lãsând la aprecierea Mãriei Sale cititorul sã tragã concluziile
pe care le crede de cuviinþã.                            (Redacþia ART-EMIS)

Redacþia Art-emis -  www.art-emis.ro

Alt caz de corupþie - Deutsche Bank
   Un alt caz recent se referã la
Deutsche Bank, cea mai mare bancã
din Germania. Aceasta a acceptat sã
plãteascã o amendã de 630 milioane
USD din 2017 pentru spãlarea a 10
miliarde USD, bani proveniþi tot din
Rusia. La fel, nu poate fi trecutã cu
vederea BNP Paribas, cea mai mare
bancã a Franþei, ºi amendã record de
8,9 miliarde USD din 2014, pentru
spãlare de bani, pentru clienþi din
Sudan, Iran ºi Cuba. Trei ani mai
târziu, BNP Paribas a mai plãtit 10
milioane de euro amendã pentru lipsa
de interes în a implementa mãsurile
împotriva spãlãrii banilor. Toate
aceste scandaluri s-au finalizat cu
înþelegeri între avocaþi, recunoaºterea
acuzaþiilor ºi plata penalitãþilor. O
întrebare legitimã este: pânã unde au
mers investigaþiile în aceste cazuri?
De asemenea, a fost clarificatã
bãnuiala implicãrii autoritãþilor
statului în sensul facilitãrii, acoperirii
sau împãrþirii beneficiilor obþinute din
astfel de practici ilegale? Dacã ar fi
un singur caz, probabil cã recursul
la lege ºi explicaþia unor greºeli
individuale ar putea fi acceptabilã. Din
pãcate vedem un adevãrat model,
împãrtãºit de cele mai puternice þãri

europene, care implicã sume
uriaºe, încãlcarea cu bunã ºtiinþã ºi
timp de ani de zile a unora dintre
cele mai importante legi europene,
corupþie ºi favorizarea unor puteri
strãine, recunoscute ca adversare
ale proiectului European.
Scandalurile se sting în tãcere,
prin înþelegere între avocaþi

Ar fi pueril sã credem cã toate
acestea se întâmplã fãrã ºtiinþã ºi
acceptul tacit al leadershipului
acestor mari puteri europene. Ce este
ºi mai dureros este sã vedem cum
Germania, Olanda sau Franþa, cu
ajutorul unor români, au marcat
România pe harta Europei ca fiind «
patria corupþiei ». Aceasta în timp ce
sute de miliarde, ce alimenteazã
terorismul, traficul de arme, droguri
ºi persoane, sau care þîn întregi
regiuni ale globului în sub-
dezvoltare, sunt trecute dintr-un cont
în altul, prin cele mai mari ºi
respectabile bãnci, iar când fraudele
sunt dovedite, scandalul se stinge în
tãcere, printr-o înþelegere între
avocaþi. Pornind de la versetul din
Biblie «cel fãrã pãcat dintre voi sã
arunce cel dintâi cu piatra », mã întreb
pânã când vom închide ochii la
ipocrizia Europei ºi la faptul cã dublul
standard a devenit regulã? Este
timpul cã fiecare sã-ºi rezolve
propriile probleme ºi nu toatã lumea
sã fie preocupatã doar de
neîmplinirile României, reale de
alminteri, dar incomparabil mai mici
cã ale altora.
     Raportul uitat din 2014

Puþini îºi aduc aminte de primul
raport anticorupþie dat publicitãþii de
Comisia Europeanã la nivelul tuturor
statelor membre UE, în 2014, ºi care
aratã cã ºi statele Occidentale se
confruntã cu serioase probleme în
interiorul propriilor graniþe. Spre
exemplu, gãsim acolo Germania cu

o economie subteranã de 13%
(echivalentul a peste 487 miliarde
USD, de douã ori ºi jumãtate cât
întregul PIB al României la acel
moment!). În realitate, « economia
subteranã » este doar un sinonim
pentru corupþie. Cu toate acestea, în
2017, 41% dintre germani erau
convinºi, conform Barometrului
European privind Corupþia, cã acest
fenomen este ceva rar sau inexistent
în þarã lor. Este evident cã unii sunt
foarte eficienþi în a proiecta o falsã
imagine de curãþenie, atât înspre
interior cât ºi înspre exterior. Faptul cã
ºi la Berlin ºi la Bucureºti se discuta
doar despre corupþia din România,
deºi miliardele de euro spãlate de
Deutsche Bank fac mult mai rãu întregii
Europe decât orice s-ar putea
întâmplã la Bucureºti, contribuie la
aceastã percepþie falsã de curãþenie.
   Aºa cum un cetãþean german,
olandez sau francez are dreptul sã ºtie
care sunt problemele ºi nivelul
corupþiei în alt Stat Membru, la fel ºi
un român ar trebui sã ºtie adevãratã
situaþie din alte þãri. Nu este o
curiozitate. Este vorba despre interesul
nostru, având în vedere cã realitatea a
demonstrat, de multe ori, cum un grup
foarte restrâns de State Membre
influenþeazã în mod hotãrâtor politicile
europene care ne afecteazã pe toþi. În
mod cert voi reveni într-un articol viitor
cu detalii despre diferitele politici
europene, despre cum sunt elaborate
ºi influenþate ºi mai ales cum aceste
politici îi afecteazã pe români. Sã nu
fim naivi în a crede cã punerea
României la colþ vine dintr-o dorinþa
purã ºi altruistã de a respecta un set
comun de valori. Dincolo de faþadã
sunt interese financiare, susþinute ºi
întreþinute de venituri obþinute prin acte
de mare corupþie, ºi nevoia de
menþinere a unui status quo în care
unii dicteazã ºi alþii executã. De

asemenea, este timpul cã ºi marile
cazuri de corupþie, de încãlcare a
legislaþiei europene, dintre care am
amintit câteva mai sus, în ciuda
faptului cã se încearcã minimizarea lor
deºi implicã direct bani ºi beneficii
pentru firme ºi indivizi, sã fie analizate
din punct de vedere al efectelor.
Când sumele vehiculate sunt de
sute de miliarde, implicãþiile trec
de graniþele unei singure þãri. Sunt
puse în pericol politicile de
vecinãtate, de apãrare ºi de
securitate ale unui întreg continent
   Acestea nu sunt pure speculaþii.
Legãturile apar scrise negru pe alb în
diferitele rapoarte de investigaþie. Cel
mai bun exemplu este documentul
din august 2018 al BaFin (Autoritatea
Federalã de Supraveghere Financiarã
a Germaniei) ce analizeazã progresele
înregistrate de Deutsche Bank. La un
an dupã uriaºa amendã încasatã de
Deutsche Bank, pentru spãlare de
bani, aceastã continuã sã aibã
minusuri majore în a preveni spãlarea
banilor ºi finanþarea terorismului.
Terorismul ºi spãlarea banilor nu
apar întâmplãtor în aceeaºi frazã
   Sã nu uitãm cã terorismul este
problema indicatã constant de 500
de milioane de europeni ca fiind
principala cauzã de îngrijorare în
ultimii ani. Dupã înfrângerea ISIS în
Siria ºi Irak, primul ºi cel mai important
pas ce trebuie fãcut pentru ca aceastã
plagã sã nu reaparã în alte colþuri ale
lumii, este tãierea surselor de
finanþare. Iar ISIS are ca principala
sursã de finanþare aceleaºi reþele de
crimã organizatã care folosesc
bãncile europene dupã bunul plac.
Este evident cã spãlarea a sute de
miliarde de euro nu finanþeazã doar
plãcerile unor oligarhi ci ºi nevoile
unor organizaþii teroriste.
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Problema este cã Liviu
Dragnea va pãrãsi foarte greu PSD

ºi doar dacã va fi cu sacii în cãruþã.
În rest doar puºcãria îl va scoate
din viaþa politicã ºi publicã. O altã
problemã este cã Dragnea încearcã
de ani de zile sã îºi elimine toate
dosarele penale, de când a greºit
ºi pânã în prezent ºi pe cele din
viitor, dacã vor apãrea.
   Ceea ce face Dragnea  este
mesianic, mitic, supranatural,
suprauman. Niciun om nu le poate
ierta pãcatele semenilor sãi. Popa îþi
pune o vorbã bunã, îþi prescrie o reþetã
de rugãciuni ºi de comportament
adecvat ºi tot aºa. Dar niciun om nu
te poate scãpa de faptele rele ºi este

 ªtefan Bãeºiu

Dragnea, Cel iertãtor de pãcate
vorba în principal de cele pedepsite
de lege. Lege care, în general, se

aplicã pentru toatã
lumea, indiferent cât
de durã este, cum
spuneau ºi romanii.
Adicã de la senator, la
plebeu, cum era acum
2.000 de ani. De la
preºedinte la femeie
de serviciu, cum este
în prezent. Cel puþin
teoretic. Ce nu au

înþeles românii este cã Dragnea, în
încercarea sa de a-ºi curãþa ºi apreta
CV-ul, adicã de a scãpa de puºcãria
ce se întrevede, nu o face doar
pentru el. Asta nu au înþeles nici
duºmanii politici ai lui Liviu Dragnea,
unii cu dosare penale.
   ªeful PSD face pentru el, dar dã la
toþi. Sunt mii de rugãciuni care se
înalþã zilnic din penitenciare cãtre
sufletul lui Liviu Dragnea. Dupã
tânãra sa consoartã cei de acolo sunt
românii care îl pomenesc cel mai
des pe Liviu. ªi toþi numai de bine.
Multe categorii de condamnaþi au
scãpat deja ºi urmeazã amnistia ºi

graþierea. Unii o aºteaptã cu
înfrigurare. Corupþi, necorupþi de-a
valma, rechini, peºtiºori
condamnaþi, plevuºcã, biºniþari,
cocalari, gulere albe. O lume mai
pestriþã decât cea a lui Eugen Barbu.
   Toþi sã roagã sã le facã Dragnea
dreptate ºi sã scape de pãcate ºi sã
îi izbãveascã, amin. Ce face liderul
PSD acum, doar zeii olimpieni mai
fãceau pe vremuri când jucau pe
degete soarta oamenilor sau a
semizeilor. În câte dimineþi sau seri
mii sau zeci de mii de români se
roagã ca Liviu Dragnea sã îi
izbãveascã de Codul Penal prin
amnistie ºi prin graþiere. Sunt ºi
care au fost batjocoriþi ºi umiliþi de
sistemul de justiþie, dar e ºi o gloatã
care va profita de Zeul Dragnea.
Este singurul român care are
puterea sã ºteargã cu buretele ºi sã
promitã un moment zero în
societatea româneascã: fãrã beline,
fãrã brazilii, fãrã teldrumuri ºi alte
ferme de porci ºi fonduri europene.
Totul curat ºi doar din salariu, fãrã
alte combinaþii la întuneric sau la
distanþã de statul paralel.
   La cum se miºcã Liviu Dragnea de
abil ºi la cât de bine fredoneazã
Biserica dupã partiturile politicienilor
nu ar fi exclus sã-l auzim pomenit
pe Liviu prin cântãrile bisericanilor.
Pânã la urmã Biserica se roagã ºi
pentru conducãtori, nu le analizeazã
dosarele penale. Nu ºtie Biserica de
statul paralel, deºi parcã Biserica e

paralelã cu statul ºi cumva
deasupra legilor care li se aplicã
tuturor. Aºadar, cumva îl înþelege
foarte bine pe Liviu Dragnea. Este
nevoie de conducãtori mai curaþi,
poate sunt ºi cadre bisericeºti care
au nevoie de amnistie ºi de graþiere.
   Se vor strânge mii de acatiste
pentru Liviu Dragnea, dacã îi va
reuºi chestia cu amnistia ºi
graþierea. Poate cã va fi propus
pentru un post în Calendarul
creºtin românesc. Nu ar fi potrivit
chiar din timpul vieþii, dar ar putea
un prelat sã îºi bifeze în agendã, ca
dupã ce Liviu Dragnea va ieºi ca
un zeu sau ca un „martir” al statului
paralel din aceastã viaþã sã fie trecut
între sfinþi. Pânã la urmã ºi lui
ªtefan cel mai Mare i-au fost ºterse
multe cu buretele, deºi a tras în
paloºul sãu moldovenesc multe
fete tinere sau a ordonat curmarea
de vieþi. Uite cã a ajuns în calendar.
Dragnea a fãcut nici zece la sutã din
cât a realizat ªtefan Cel Mare ºi
Sfânt. Liviu a tras-o ºi el în þeapã
pe Irina sa de 26 de ani. Nici nu
este aºa de tânãrã. ªi a umblat cu
niscaiva beline ºi teldroame, dar
nici vorbã sã fi omorât oameni.
Poate cu mirosul de la ºosetele de
frotir prin anii 2000, sã fi deranjat
pe careva prin PD sau pe la social-
democraþi. În rest, este foarte
aproape sã se transforme într-un
zeu iertãtor.
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- Ai auzit vecine...?
     - Am auzit. Mare nenorocire pe capul bieþilor oameni! Aºa grozãvii nu s-
au mai pomenit. Acestea erau primele cuvinte pe care podenarii ºi le spuneau
în dimineaþa de 18 iunie 1951, o adevãratã nenorocire chiar de Sfintele Rusalii.
     Spuse la început pe ºoptite, din om în om, toatã suflarea podenarilor a
aflat vestea: în noaptea de 17-18 iunie La TROIÞÃ „a venit maºina neagrã”
cu armatã, jandarmi ºi activist de partid.
     Pregãtitã din timp, aceastã acþiune de tip stalinist a cãzut ca un trãsnet
peste liniºtiþii locuitori ai comunii de munte.
     Au venit oameni pe care nimeni nu-i cunoºtea, au înconjurat casele
mai multor gospodãrii obligându-i sã strângã ceva din agoniseala de o
viaþã ºi sã se pregãteascã în grabã de plecare.
     Unde-i ducea?! Nimeni nu le spune nimic. I-a luat din vatra
strãmoºeascã, de la bruma de „avere” ce o strânseserã pentru cã „erau
duºmani ai poporului, duºmani ai socialismului”, în concluzie erau
„chiaburi” într-o comunã unde toatã lumea îºi agonisea cele necesare cu
sudoarea corpului sãu printr-o muncã asiduã ca ºi cum nu ar fi fost
suficientã prigoana din partea unor salariaþi, adevãraþi monºtri care nu
ºtiau decât: „cota, cota, ºi iar cota”, luându-le forþat hrana ce ºi-o trudeau.
     Treptat, lucrurile s-au limpezit: din Podeni au fost luate cu ce au putut sã adune
în fugã, 7 familii care, în total, numãrau 31 persoane din care 7 minori ºi duºi la
Troiþã unde-i aºtepta camionul pentru a-i duce în pribegie „nu se ºtie unde”.
     Întreaga suflare a comunii era cuprinsã de teamã, de indignare faþã de
aceastã acþiune degradantã a comunismului.
     Oameni plângeau mocnit, cu dezgust ºi teamã, plângeau de milã pentru
cei luaþi cu forþa, oameni ce nu aveau altã vinã decât aceea cã erau buni
gospodari ºi prin munca lor îºi fãcuserã o situaþie materialã mulþumitoare.
     Toatã suflarea liniºtitei comune de munte îi plângea pe „cei pierduþi”.
Ca sã ne imaginãm tristeþea de care era cuprinsã toatã comuna, amintesc
faptul cã Ion Muicã (Micºonel) ce era primar în acea vreme, om al satului,
avea ochii plini de lacrimi ºi plângea ca un  copil.
     La un moment dat un militar a întins unui deportat o canã de apã iar
instructorul de partid l-a avertizat imediat: „Stai liniºtit! Decât sã plângã
maicã-ta, mai bine sã plângã maicã-sa”.
    Menþionez cã, din cei 31 deportaþi din comuna Podeni, azi mai trãiesc 3
ºi-i voi numi în urmãtorul articol dintr-o serie de 5-6 bucãþi, articole ce vor

cuprinde date concrete din viaþa lor
în inima Bãrãganului, unde au fost
descãrcaþi din vagoanele de marfã în
care îi încãrcaserã în gara ªimian.
     Menþionez cã cele relatate le
cunosc din discuþii cu unele persoane
revenite în sat dar în mod special, din
relatãrile domnului Enescu Mihai
(nãscut OPINCA) pe care am avut
plãcerea sã-l aduc pentru trei zile sã-
ºi revadã locurile copilãriei.
H. Lupulescu                   Va urma.

Ai auzit vecine...?

Marþi, 11 decembrie 2018,
la iniþiativa ministrului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale, Petre DAEA,
a fost convocatã o întâlnire de lucru
cu reprezentanþii Organizaþiilor
Utilizatorilor de Apã pentru Irigaþii
pentru a discuta stadiul proiectelor
finanþate prin PNDR 2014-2020
prin intermediul sM 4.3 - Investiþii
pentru dezvoltarea, modernizarea
sau adaptarea infrastructurii
agricole ºi silvice.
   La întâlnirea desfãºuratã la sediul
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale au participat, de asemenea,
secretarul de stat Daniel Dumitru
BOTÃNOIU, subsecretarul de stat
Maricel Floricel DIMA, directorul
general al Agenþiei Naþionale de
Îmbunãtãþiri Funciare, Florin BARBU,
directorul general al Agenþiei pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale, Adrian
CHESNOIU, directorul general
adjunct al Agenþiei pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale, Eugen POPESCU.
   Conducerea MADR a dorit sã afle
direct de la beneficiari ce greutãþi
întâmpinã în derularea proiectelor
finanþate prin sM 4.3,  astfel încât
investiþiile sã se desfãºoare fãrã
probleme ºi sã creascã absorbþia
fondurilor europene în acest domeniu.
   Ministrul Petre Daea a subliniat
cã, a fost realizatã o analizã la
nivelul Ministerului din care rezultã

Întâlnire de lucru cu reprezentanþii
Organizaþiilor Utilizatorilor de Apã pentru Irigaþii

faptul cã proiectele finanþate prin
sMãsura 4.3, din cadrul PNDR
2014-2020, se aflã în diverse stadii
de desfãºurare. “Este important sã
ne asigurãm cã investiþiile realizate
prin Programul Naþional de Irigaþii
ºi pentru care au fost alocate
fonduri de la bugetul de stat sunt
talonate de investiþ ii  în
infrastructura secundarã pentru
care sunt alocate 435 milioane euro
din fonduri europene derulate prin
PNDR 2014-2020”, a punctat
ministrul Petre DAEA.
   Participanþii la întâlnirea de astãzi
au primit clarificãri la problemele cu
care se confruntã de la directorul
general al Agenþiei Naþionale de
Îmbunãtãþiri Funciare, Florin Barbu
ºi de la  directorul general al Agenþiei
pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale, Adrian Chesnoiu, iar
ministrul Petre Daea i-a asigurat pe
toþi cei care au fost prezenþi de toatã
disponibilitatea sa ori de câte ori
întâmpinã greutãþi privind derularea
proiectelor. În acest sens, ministrul
a dispus ca o echipã de specialiºti
din cadrul MADR sã þinã legãtura cu
beneficiarii proiectelor astfel încât
problemele sã fie comunicate direct
ºi sã poatã fi urmãritã buna
desfãºurare a acestora.
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SC COTTONTEX SRL Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de echipament sportiv

Angajeazã
MUNCITORI CONFECÞIONERI

Cerinþe:
* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: erol@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176 364

Lotul  de junior i  a l
României a obþinut cinci medalii
de argint ºi o medalie de bronz
la a XV-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de ªtiinþe (IJSO),
desfãºuratã în perioada 2 - 11
decembrie, în Botswana
(Gaborone).
   Olimpicii români laureaþi cu
argint sunt Mara Muntean (clasa
a XI-a/Colegiul Naþional „Decebal”
din Deva), Eva Maria Savin (clasa
a X-a/Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” din Bucureºti), Vlad
ªtefan Oros (clasa a VIII-a/ªcoala
Gimnazialã nr. 24 din Timiºoara),
Matei Bogdan Pleºcan (clasa a IX-
a/Colegiul Naþional din Iaºi) ºi
Alexandru Cãtãlin Dianu (clasa a
IX-a/Liceul Internaþional de
Informaticã din Bucureºti).
   Medalia de bronz a fost
adjudecatã de Radu Herzal (clasa
a X-a/Colegiul Naþional „Gheorghe

Ministrul Educaþiei Naþionale,
Ecaterina Andronescu, a primit vineri,
7 decembrie 2018, o delegaþie formatã
din liderii Federaþiei Naþionale a
Asociaþiilor de Pãrinþi din Învãþãmântul
Preuniversitar (FNAP - IP), în vederea
identificãrii ºi agreãrii unor soluþii la
principalele provocãri cu care se
confruntã sistemul de învãþãmânt
preuniversitar din România.
   În cadrul întrunirii, au fost
dezbãtute aspecte ce þin de viitorul
cadru legislativ al sistemului
educaþional, ambele pãrþi
convenind ca noua lege a educaþiei
sã cuprindã ºi un capitol destinat
drepturilor ºi obligaþiilor pãrinþilor.
   Cei doi parteneri de dialog au
convenit ºi cu privire la nevoia de
formare a pãrinþilor în vederea
înþelegerii exigenþelor curriculare,
precum ºi cu privire la necesitatea ca
pãrinþii sã pãstreze, în mod constant,
legãtura cu unitatea de învãþãmânt ºi

Întâlnirea ministrului Educaþiei
Naþionale cu o delegaþie a Federaþiei
Naþionale a Asociaþiilor de Pãrinþi din

Învãþãmântul Preuniversitar
cadrele didactice implicate în
procesul de învãþare.
   În acest context, a fost subliniatã
ºi importanþa orientãrii
profesionale ºi necesitatea
intensificãri i act ivitãþi i  de
consiliere educaþionalã a elevilor
de cãtre consilierii ºcolari.
   Totodatã, s-a reiterat ºi utilitatea
abordãrii didactice centrate pe
formarea de competenþe ºi folosirea
resurselor educaþionale deschise,
specifice nevoii de învãþare a fiecãrui
copil, pentru creºterea accesului la
experienþe de învãþare interactive ºi
de calitate ale elevilor.
   De asemenea, au fost purtate
discuþii privind necesitatea de a
introduce ºi anumite concursuri
ºcolare în lista concursurilor
naþionale, aprobatã de cãtre
Ministerul Educaþiei Naþionale, pe
baza unor criterii de performanþã.
BIROUL DE COMUNICARE al MEN

Cinci medalii de argint ºi o medalie
de bronz: palmaresul elevilor români
la Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe

pentru Juniori 2018
ªincai” din Baia Mare).
   Lotul olimpic a fost coordonat de
Daniela Bogdan (coordonator la
nivel naþional ºi responsabil pentru
disciplina chimie), profesor la
Colegiul Naþional „Sf. Sava” din
Bucureºti, Traian ªaitan
(responsabil biologie), inspector
general MEN ºi Victor Pãunescu
(responsabil fizicã), profesor la
Colegiul Naþional „Octav
Onicescu” din Bucureºti.

În cadrul  Olimpiadei
Internaþionale de ªtiinþe pentru
Juniori, concurenþii susþin trei
probe: douã probe teoretice
(individuale) ºi una practicã -
experiment/laborator (pe echipe,
formate din 3 elevi), cu subiecte
din trei discipline (chimie, fizicã
ºi biologie). La ediþia din acest
an au participat 260 de elevi din
46 de þãri.
BIROUL DE COMUNICARE al MEN
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Prietenii ºi protectorii îþi deschid sãptãmâna
cu sfaturi utile ºi dialoguri interesante. S-ar putea
ca unele informaþii primite sã te alarmeze, însã fii
obiectiv ºi lasã emotivitatea deoparte. Bine ar fi
sã faci o curãþenie drasticã la capitolul prieteni,
dar mai ales fii mai prudent la aripa pe care o laºi
sã te protejeze. S-ar putea sã constaþi mai târziu cã
aceastã protecþie a avut doar scopuri egoiste, care
vizau alte interese decât ale tale. Zilele de 13 ºi 14
Decembrie îþi aduc posibilitatea de a sta puþin în
umbrã ºi de a studia pe îndelete evenimentele ºi
oamenii din jurul tãu. Organismul va da semne de
obosealã, astfel încât alterneazã orele de muncã cu
cele de relaxare. Domeniul profesional primeºte
influxurile bune. Dialogurile cu ºefii sau cu persoanele
cu autoritate vor fi frecvente ºi de folos. Ordoneazã-þi
ideile, spune clar ce gândeºti, dar acceptã ºi ce þi se
spune. Sunt ºanse mari de a-þi schimba meseria,
serviciul ºi relaþionarea cu munca ºi implicaþiile ei.
La sfârºitul sãptãmânii te vei simþi excelent, revenind
cu forþe proaspete în mijlocul celor dragi.

Zodia Taur
(21 April ie - 20 Mai)

Domeniul profesional îþi va atrage atenþia în
primele zile ale sãptãmânii, deoarece ºefii te vor
chema la raport. Sunt posibile discuþii aprinse ºi
schimbãri de poziþie în cadrul unui proiect. Poate
ar fi bine sã-þi îndrepþi eforturile ºi planurile de
viitor cãtre alte domenii de lucru, care sã te punã
în valoare mai mult. Pe 13 ºi 14 Decembrie se
întrezãresc întâlniri ºi dialoguri cu prietenii.
Informaþiile primite în aceste zile par alarmante,
însã nu lua de bun chiar tot ce auzi. Capitolul
financiar este fluctuant, de aceea fii prudent în
privinþa banilor ºi mai ales evitã împrumuturile
sau ajutorarea altora cu bani. Relaþiile cu
strãinãtatea vor cunoaºte reconfigurãri.
Dialogurile cu persoanele strãine sau cu cele
aflate departe de þarã vor fi frecvente ºi de bun
augur. Pe de altã parte, dorinþa de rafinare
sufleteascã va fi la cote înalte. Retrage-te din
forfota cotidianã, plimbã-te în aer liber ºi foloseºte
doar remedii naturiste pentru a te revigora.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

La începutul sãptãmânii sunt posibile veºti
din strãinãtate sau legate de studii. Discerne atent
ce afli, pentru cã unele informaþii sunt false sau
nu te privesc pe tine. Sunt momente bune pentru
a face planuri de cãlãtorii îndepãrtate. Cei
implicaþi în studii universitare vor avea de-a face
cu secvenþe de învãþare mai dificile, dar care cu
puþin efort ºi bunãvoinþã vor fi depãºite fãrã
probleme. Zilele de 13 ºi 14 Decembrie aduc
forfotã în domeniul profesional. Relaþiile cu ºefii
vor fi puse la încercare, dar explicaþiile pertinente
ºi dovezile clare ale muncii tale sunt cele mai
indicate instrumente de abordare a situaþiilor ivite.
Energia vitalã fluctueazã destul de mult, aºa încât
dozeazã-þi eforturile ºi alterneazã orele de muncã
cu cele de odihnã. S fârºi tu l  in t ervalu lu i
analizat te va gãsi înconjurat de prieteni. Lasã
grijile deoparte ºi bucurã-te de prezenþa ºi
sfaturile lor.

 CONTINUARE ÎN PAGINA 13

(13 - 19 decembrie 2018)

Horoscop

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã de la începutul
lunii decembrie 2018, a autorizat la platã suma
totalã de 263,70 milioane euro, reprezentând
plata regularã aferentã Campaniei 2018, pentru
un numãr de 509.475 fermieri care au depus
Cerere unicã de platã.
   Din Fondul European de Garantare Agricolã
(FEGA) se plãtesc 240,02 milioane euro, iar
diferenþa de 23,68 milioane euro din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR) ºi cofinanþare de la Bugetul Naþional,
conform tabelului de mai jos:
   Plãþile se efectueazã la cursurile de schimb
valutar stabilite de cãtre Banca Centralã
Europeanã, astfel:
- 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de cãtre
Banca Centralã Europeanã în data de
28.09.2018 ºi publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din

COMUNICAT DE PRESÃ
01.10.2018, pentru plãþile finanþate din FEGA
(Fondul European de Garantare Agricolã);
- 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de 29.12.2017 ºi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, nr. 448/01 din 30.12.2017, pentru plãþile
finanþate din FEADR (Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã).
   Facem precizarea cã începând cu data de 16
octombrie ºi pânã în prezent APIA a autorizat la
platã pentru Campania 2018 suma totalã de
1,326 miliarde euro, reprezentând avans ºi platã
regularã. RESPONSABIL  COMUNICARE

a
 n

 u
 n

 þ Pierdut Certificat de
Înregistrare Fiscalã seria A nr.
0668075, CIF 28315688, pe
numele PFA Pîrvanescu
Elvira Cristiana.
   Se declarã nul.
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Capitolul financiar îþi deschide sãptãmâna. Se
pare cã este nevoie sã achiþi facturi, taxe, impozite
mai vechi sau sã iei legãtura cu instituþii financiare
de care eºti legat prin bani ºi bunuri. Verificã cu
atenþie documentele financiare, pentru cã se pot
ivi neînþelegeri greu de remediat. Zilele de 13 ºi
14 Decembrie aduc veºti legate de strãinãtate. Ori
vorbeºti cu cineva aflat departe de graniþele þãrii,
ori plãnuieºti o cãlãtorie îndepãrtatã. Alþii îºi vor
orienta eforturile cãtre studii ºi activitãþi culturale.
Sunt zile bune pentru a te apropia de Divinitate ºi
pentru a privi viaþa ºi prin prisma aspectelor
spirituale. Relaþiile parteneriale sunt anoste. Se
anunþã o perioadã interesantã pentru implicarea
în colaborãri noi ºi pentru schimbarea poziþiei în
cele existente. În acest segment de viaþã ºi activitate
existã un fel de restricþie greu de înþeles. De aceea
fii prudent ºi ia decizii numai dupã o analizã
minuþioasã a propunerilor oferite. Pentru ultimele
zile ale sãptãmânii, astrele te îndeamnã sã-þi aloci
timp ºi resurse pentru activitãþi culturale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Locul de muncã ºi relaþiile colegiale sunt
animate mult la începutul sãptãmânii. Este o
perioadã cu activitãþi multe ºi mãrunte la serviciu.
Se pot ivi îndatoriri noi, care pe moment sã te
bucure, dar odatã cu trecerea timpului vei constata
cã va fi destul de dificil sã le duci la bun sfârºit. De
aceea fii prudent, evitã sã te suprasoliciþi ºi
munceºte cu mãsurã. Sãnãtatea este vulnerabilã,
iar consultaþiile ºi analizele medicale ar putea
deveni subiecte frecvente. Zilele de 13 ºi 14
Decembrie vin cu aspecte legate de banii ºi bunurile
altora. Sunt momente bune pentru a-þi achita
taxele, facturile sau, în funcþie de nevoi, pentru a
lua legãtura cu instituþii financiare. Bazeazã-te doar
pe forþele tale ºi evitã prietenii. Existã ºanse mari
de a te despãrþi definitv de cei vechi în termeni nu
prea amiabili. Recomandabil este sã nu rãspunzi
la provocãrile lor ºi descurcã-te singur. Pentru
finalul sãptãmânii alege detaºarea de cotidian ºi
apropie-te mai mult de cele sfinte.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã agitaþie la
serviciu. Ai multe de fãcut, însã traversezi un
moment în care orice sarcinã pare uºor de dus
la capãt. Ambianþa de muncã este agreabilã, se
contureazã noi culoare în câmpul muncii,
culoare ce îþi vor aduce satisfacþii morale ºi materiale
pe mãsurã. Dar, asta se va vedea în timp. Deci
rãbdare, perseverenþã ºi asumã-þi cu curaj tot ce se
iveºte la locul actual de muncã sau în altul complet
nou. Sãnãtatea este vulnerabilã, bine fiind sã gãseºti
un echilibru între efort ºi odihnã conºtientã. Relaþiile
sentimentale ºi cele cu copiii se evidenþiazã prin
dialoguri constructive ºi lãmuriri legate de
viitorul acestor relaþii. Disputele pot fi frecvente,
dar rolul lor este de a scoate la ivealã toate
nemulþumirile ºi de a se rezolva favorabil pentru
toatã lumea. Zilele de 13 ºi 14 Decembrie sunt
potrivite pentru dialoguri cu partenerul de viaþã
sau de afaceri. Finalul sãptãmânii îþi va supune
atenþiei capitolul financiar, în special aspectele
legate de taxe, credite, facturi sau moºteniri.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Începutul sãptãmânii este marcat de relaþiile cu
persoana iubitã ºi de cele cu copiii. Sunt posibile
dialoguri aprinse ºi reproºuri vizavi de faptul cã
eºti implicat mai mult în domeniul profesional, în
detrimentul celui personal. Fii prudent ºi gãseºte
un echilibru între toate laturile vieþii. Se întrezãresc
de asemenea ºi multe treburi la serviciu. Relaþiile
colegiale sunt tensionate, de aceea evitã provocãrile
celorlalþi ºi fii cât mai discret. Sãnãtatea este
vulnerabilã, dar cele mai indicate sunt remediile
naturiste. Dialoguri multe cu persoanele din
anturajul apropiat. Se va schimba acest anturaj, fiind
ºanse deosebite de a te apropia de oameni de bunã
calitate. Fii prudent ºi receptiv la nevoile celorlalþi.
La sfârºitul sãptãmânii, astrele te sfãtuiesc sã-þi
rezervi momente pentru partenerul de viaþã. Aruncã-
þi o privire obiectivã asupra colaborãrilor în care
eºti implicat, deoarce sunt posibile nereguli în
documente ºi stagnãri neprevãzute.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În primele zile ale sãptãmânii îþi sunt favorizate
treburile gospodãreºti. Curãþeniile generale,
reparaþiile curente sau reamenajãrile interioare se pot
face mai uºor ºi cu plãcere. Relaþiile cu membrii familiei
sunt distorsionate, de aceea fii prudent ºi ascultã ºi
pãrerile celorlalþi vizavi de patrimoniu ºi rude. Zilele
de 13 ºi 14 Decembrie aduc chef de distracþii ºi aventuri.
Cei dragi îþi pot crea neplãceri prin discuþii aprinse ºi
reproºuri. Încearcã sã fii mai atent la nevoile persoanei
iubite sau, în funcþie de caz, la copii. Priveºte dragostea
cu alþi ochi ºi implicã-te în ea cu tot sufletul. Gândirea
ºi comunicarea sunt tensionate. Este o perioadã
excelentã pentru segmentul financiar ºi mai puþin
favorabilã relaþiilor cu ceilalþi a doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã treburile domestice ºi relaþiile cu membrii
familiei. Poþi lega prietenii cu oameni interesaþi de
aceleaºi domenii de studiu ºi cercetare ca ºi tine. Finalul
sãptãmânii, petrece-l alãturi de cei dragi ºi evitã
activitãþile de la serviciu pe cât posibil.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Primele zile ale sãptãmânii anunþã posibile
cãlãtorii pe distanþe scurte ºi dialoguri cu neamurile
sau prietenii apropiaþi. Fii prudent în orice cãlãtorie,
pentru cã se pot produce neplãceri. Cei implicaþi
în cursuri pot întâmpina dificultãþi în asimilarea
informaþiilor sau în prezentarea lor. Nu forþa nota,
deoarece mentalul cotidian este destul de încercat
ºi are nevoie de perioade de relaxare. Pânã la urmã
vei reuºi sã rezolvi totul cu bine la momentul
potrivit. Îþi sunt favorizate activitãþilor gospodãreºti
ºi dialogurilor cu membrii familiei. Se fac uºor
curãþeniile generale, reparaþiile curente ºi planurile
pentru reamenajãri interioare sau achiziþionarea de
bunuri patrimoniale. S-ar putea ca membrii familiei
sã nu fie de acord cu doleanþele tale vizavi de
spaþiul locativ, dar cu prudenþã ºi discernãmânt se
va putea cãdea la pace. Eºti foarte vivace, astfel
cã vei reuºi sã-i molipseºti pe cei din jur cu
pofta ta de viaþã ºi aventurã. Menþine un echilibru
financiar ºi evitã extravaganþele sau investiþiile
în afaceri. La sfârºitul sãptãmânii se anunþã petreceri
alãturi de cei dragi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în prim plan
chestiuni legate de salarizarea unui loc de muncã.
Sunt posibile recompense, dialoguri interesante
legate de bani, dar ºi neliniºti aferente. Gustul dulce-
amar predominã, de aceea fii prudent ºi cheltuieºte
strictul necesar. Perioada 13 – 15 Decembrie anunþã
întâlniri, dialoguri aprinse cu cei apropiaþi ºi cãlãtorii
pe distanþe scurte. Scopurile pot fi diverse: de la
rezolvarea unor treburi ce privesc domeniul
profesional pânã la a face comisioane pentru
cineva drag. Mentalul tãu beneficiazã de un
aport astral deosebit, de aceea bine ar fi sã-þi
dozezi eforturile, sã-þi selectezi cu grijã cuvintele
ºi mai ales sã nu-þi divulgi planurile personale.
Pe de altã parte, tendinþa de a ridica tonul va fi
foarte evidentã. Se pot strica relaþii bune, atât la
serviciu, cât ºi în viaþa privatã! La sfârºitul
sãptãmânii, astrele te îndeamnã sã te ocupi de
treburile casei ºi de membrii familiei.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Ar trebui sã fii în formã în primele zile ale
acestei sãptãmâni ºi sã-þi orietenzi eforturile
cãtre sufletul ºi trupul tãu. Planificã-þi tratamente
cosmetice, diete, programe de întreþinere
corporalã sau dialoguri cu specialiºti  în
dezvoltare personalã. Zilele de 13 ºi 14
Decembrie sunt potrivite pentru verificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli. Se pare cã
stai bine la capitolul financiar, mai ales cã poþi
primi cadouri, recompense, favoruri mãrunte,
dar suficiente cât sã-þi încânte sufletul. Gândirea
ºi comunicarea îþi sunt destul de umbrite. Bine
ar fi sã exersezi lecþia tãcerii ºi sã fii mai atent
la ce spun ceilalþi. Dozeazã-þi eforturi le,
deoarece organismul este foarte solicitat, în
special mental. La serviciu, relaþiile colegiale ºi
activitãþile se desfãºoarã cu dificultate, astfel
încât bine ar fi sã te detaºezi ºi sã mergi la unison
cu ceilalþi. Pentru sfârºitul sãptãmânii, astrele
te sfãtuiesc sã te plimbi în aer liber sau sã stai
de vorbã cu cei dragi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Dorinþa de retragere din forfota vieþii va fi
evidentã la începutul sãptãmâni. Sunt momente
bune pentru introspecþii, dialog cu propriul
suflet ºi detaºare de cotidian. Plimbãrile în aer
liber, meditaþiile în locuri sfinte ºi lecturile uºoare
îþi vor aduce liniºte ºi chiar descoperirea unor
noi sensuri ale vieþii. Sãnãtatea este vizatã pe
segmentele cardiac ºi circulator astfel încât
tãcerea îþi va fi beneficã, la fel ca ºi remediile
naturiste. Evitã consultaþiile, analizele medicale
ºi intervenþiile chirurgicale, pe cât posibil. Zilele
de 13 ºi 14 Decembrie îþi aduc chef de viaþã ºi
de a te ocupa mai mult  de t ine.  Î þ i  sunt
favorizate dietele, programele de întreþinere
corporalã sau schimbarea garderobei. Relaþiile
cu prietenii se activeazã la finalul sãptãmânii
prin dialoguri ºi acþiuni comune. Este posibilã
apariþ ia unui protector ale cãrui sfaturi ºi
îndemnuri te vor duce cãtre progres din toate
punctele de vedere.

URMARE DIN PAGINA 12
Horoscop



OBIECTIV mehedinþean 13 - 19.12.2018 pag. 14diverse

JUDEÞUL MEHEDINÞI
PRIMÃRIA COMUNEI BUTOIEªTI

A N U N Þ
PRIMÃRIA COMUNEI BUTOIEªTI organizeazã
concurs de recrutare, pe perioadã nedeterminatã a
funcþiei în regim contractual de execuþie, vacantã,
de Muncitor calificat I, în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Butoieºti.
     Condiþii specifice:
 - diplomã absolvire ºcoalã profesionalã;
 - permis conducere categoriile B, C, D, E;
     Concursul se organizeazã la sediul Primãriei
comunei Butoieºti, în perioada: 14 - 17.01.2019
ºi constã în susþinerea a douã probe:
 - Probã scrisã în data de 14.01.2019, ora 1000;
 - Interviul în data de 17.01.2019, ora 1400;
 - Data limitã de depunere a dosarelor:
27.12.2018, ora 1630.
     Dosarele de înscriere se depun la secretarul
comisiei de concurs la sediul Primãriei comunei
Butoieºti, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii anunþului ºi vor conþine în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 6 alin. 1 din anexa la
Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011, actualizatã.
     Condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia se afiºeazã la sediul Primãriei
comunei Butoieºti, judeþul Mehedinþi, precum
ºi pe portalul posturi.gov.ro.
     Informaþii suplimentare se pot obþine la
sediul Primãriei comunei Butoieºti ºi la telefon
nr. 0252 373003.
PRIMAR, SÃLCEANU GHEORGHE VALENTIN

Evoluþia apreciativã a monedei naþionale,
care s-a manifestat în ultima jumãtate a lunii trecute,
a continuat ºi în prima parte a perioadei analizate,
pentru ca pe final tendinþa sã se modifice, odatã cu
creºterea cererii de dolari la nivel mondial.
   Euro a început perioada cu o medie de 4,6542,
care a scãzut pânã la 4,6480 lei, minim al ultimelor
aproape 11 sãptãmâni. Odatã atinsã aceastã valoare,
euro a început sã creascã, la finalul perioadei media
fiind stabilitã la 4,6605 lei, când tranzacþiile se realizau
în culoarul 4,655 – 4,661 lei.
   Presiunea asupra leului va creºte odatã cu
apropierea finalului de an, datoritã creºterii
cererii comerciale, alimentatã de importuri, fiind
posibilã chiar atingerea unui nou maxim istoric.
   În acest, sens balanþa comercialã a României
continuã sã se adânceascã, deficitul urcând, în
primele zece luni ale anului la aproape 12 miliarde
de euro, conform datelor prezentate de INS.
   Cursul dolarului american a crescut la sfârºitul
intervalului la 4,1120 lei, când cotaþiile din piaþã
au fluctuat între 4,099 ºi 4,4116 lei.
   Moneda elveþianã s-a apreciat pe pieþele
internaþionalede la 1,135 la 1,123 franci/euro, iar media
ei a crescut la sfârºitul intervalului la 4,1368 lei.

Început calm de lunã pentru leu
   Eforturile BNR de a regla nivelul dobânzilor
interbancare a dat roade, iar în perioada
analizatã indicii ROBOR au scãzut spre valori
care se mai înregistrau la jumãtatea anului.
   Indicele la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei, a încheiat perioada la
3,04%, minim al ultimelor cinci luni ºi jumãtate, iar
cel la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a coborât pânã la 3,36%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat în
funcþie de rata dobânzii plãtitã la creditele atrase
de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, s-a
oprit la 3,48% iar cel la 12 luni la 3,54%, valori

care se mai întâlneau la debutul lunii trecute.
   Perechea euro/dolar a avut o evoluþie
sinuoasã, marcatã de creºterea tensiunii
comerciale între SUA ºi China, dupã arestarea
în Canada a unui executiv de rang înalt al
Huawei, care urmeazã sã fie extrãdat în SUA,
dar ºi de încetinirea ritmului de creare a noi
locuri de muncã în Statele Unite.

Euro a crescut pânã la 1,1440 dolari, dupã
publicarea datelor privind piaþa americanã a
muncii pe noiembrie, care a consemnat
crearea a 155.000 noi slujbe,  valoare
inferioarã estimãrilor analiºtilor.

 Continuare în pag. 15
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Primul meci de futsal pentru
juniori din istoria Mehedinþiului s-a
încheiat cu victoria echipei Viitorul
Bãleasa, care a dispus cu 12-7 de
nou-înfiinþata CFR 1943 Turnu
Severin. Peste 250 de spectatori au
asistat, duminicã seara, în Sala
Polivalentã de la malul Dunãrii, la
amicalul care a coincis cu debutul
echipei severinene pe parchet.
Având experienþa de partea sa, liderul
seriei a VI-a a Campionatului
Naþional de Juniori U19 s-a impus
cu scorul de 12-7 (8-5). Principalul
marcator al jocului a fost
componentul lotului naþional de
juniori Florin Stan, care a înscris de
5 ori. Pentru echipa antrenatã de
Sorin Pãtraºcu au mai marcat
Beniamin Enache (3 g), Florin
Veliºcu (3 g) ºi Gabriel Graure.
Severinenii pregãtiþi de Alexandru
Sitaru au replicat prin golurile lui
Eugen Toader (3), Raul Iorgulescu,
Denis Câmpeanu, Andrei Nohaiu ºi
Ionuþ Mocofan. “Am întâlnit o echipã

CFR Turnu Severin, la prima apariþie în faþa fanilor

Desfãºuratã la Odorheiu
Secuiesc, finala Campionatului
Naþional de lupte feminine, pentru
juniori, individual ºi pe echipe, a
adus noi medalii pentru luptãtoarele
de la CSM Drobeta Turnu Severin.
În colaborare cu CSM Craiova,
clubul severinean s-a clasat pe
primul loc, la mare distanþã de
urmãritoarele CS Steaua Bucureºti

 M. O.

Fetele lui Dobrescu, mereu în top

experimentatã, o echipã mult mai
bine organizatã, cu un lot omogen.
Viitorul Bãleasa se aflã într-o
competiþie oficialã ºi are punctaj
maxim în seria din care face parte.
Are chiar un component al lotului
naþional de juniori. Noi, fiind la
început de drum, am vrut sã vedem
la ce nivel ne aflãm, dupã doar 6
antrenamente efectuate. Am greºit
multe pase, multe driblinguri în plus,
dar eu cred cã suntem pe drumul cel
bun. Valoare individualã existã la
bãieþii mei, dar trebuie sã formãm o
echipã”, a declarat antrenorul
severinean Alex Sitaru. De partea

ºi CSM Botoºani.
   La individual, severinencele
Denisa Breazu (-55 kg), Adina Giura
(- 62 kg), Valentina Ungureanu (-
65 kg), Roxana Capezan (-68 kg) ºi
Larisa Niþu (-72 kg) s-au impus la
categoriile respective de greutate, iar
Elena Buºoi (-53 kg) a prins ultima
treaptã a podiumului de premiere.
Rezultatele l-au mulþumit pe

antrenorul severinean Marin
Dobrescu, ale cãrui eleve au fost în
top pe parcursul acestui sezon,
indiferent de nivelul competiþiei la
care au luat startul. “Am încheiat
anul cu noi medalii ºi noi victorii.
Echipa formatã din luptãtoarele de
la CSM Drobeta ºi CSM Craiova a
dominat clar Campionatul Naþional
de juniori. Fetele de la Severin au
obþinut cinci locuri I, iar cele de la
Craiova au prins trei locuri I.
   Dacã o mai adãugam ºi pe
severineanca Mihaela Bãrbulescu,
care de 2 ani s-a transferat la CSM
Craiova, ar fi 6 medalii de aur, la
individual, pentru fetele mele. Pentru
Severin, e al patrulea an la rând când
câºtigãm Naþionalele de juniori pe
echipe, de fiecare datã la luptã cu
Steaua. Anul acesta, diferenþa a fost
enormã. Ne-au ajutat mult, într-
adevãr, ºi fetele de la CSM Craiova,
club alãturi de care am participat
împreunã, formând o singurã
echipã. Noi am avut ºase fete în
concurs, Craiova a avut patru. Vom
continua colaborarea ºi în 2019”,
a declarat antrenorul severinean
Marin Dobrescu.

cealaltã, Sorin Pãtraºcu a fost
impresionat de interesul manifestat
de severineni pentru futsal. “Am
rãspuns afirmativ invitaþiei de a veni
la acest meci demonstrativ, un meci
de galã, de prezentare a echipei CFR.
Suntem bucuroºi cã am putut
participa la acest eveniment, care s-
a desfãºurat într-o salã superbã. Am
întâlnit un adversar bun, dar care mai
are nevoie de multe jocuri de
verificare. E o echipã cu 3-4 jucãtori
tehnici, pe care ºi eu mi i-aº dori la
Bãleasa, dar CFR mai trebuie sã
întãreascã lotul, atât numeric, cât ºi
valoric, pentru a face faþã jocurilor din

campionat, din sezonul urmãtor al
Campionatului Naþional de Juniori
U19. Mulþumesc ºi publicului, care
a fost prezent în numãr foarte mare.
Am venit ºi noi cu galeria de la
Bãleasa, au venit ºi oficialitãþile locale,
a fost prezentã ºi presa, ºi oameni de
toate vârstele. Sper sã avem o
colaborare bunã pe viitor cu CFR
Turnu Severin ºi îi invit sã disputãm
un amical ºi la Iºalniþa, acolo unde
noi ne desfãºurãm jocurile oficiale ºi
amicale”, a spus Pãtraºcu.
   CFR Turnu Severin i-a avut în
componenþã pe: Eduard Lupu,
Adrian Frânculescu - Aurel
Clement, Ionuþ Mocofan, Raul
Iorgulescu, Alexandru Stoichinã,
Andrei Nohaiu, Eugen Toader, Alin
Dãescu, Denis Câmpeanu ºi
Marius Avramovici.  M. O.

 urmare din pag. 14
La sfârºitul perioadei, moneda unicã
a scãzut la 1,131 – 1,1360 dolari.
   Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg a coborât la sfârºitul
perioadei aproape de 3.400 dolari.
Existã astfel posibilitatea ca cripto-
moneda sã încheie anul sub 3.000
dolari, mai jos cu circa 17.000
dolari faþã de decembrie 2017.
   Analiza cuprinde perioada 5 – 12
decembrie.

Început calm de
lunã pentru leu

 Radu Georgescu

Angajãm pentru
Restaurant
în Drobeta Turnu Severin:
- Pizzer;
- Ospãtar;
- Bucãtar.
Relaþii la numãrul de
telefon: 0733 751 577

ANUNÞ
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Mã nepoate, îmi spusã mie
a lu’ Vasilicã, de stã lângã Tanþa
lu’ Pecingine, cã pin Severinu
nostru nu o sã vinã Moº Crãciun
la câte unii. Pã nu o sã vinã, cã nu
au fost cuminþi, de aia nu vine.
   Bine, la unii parlamentari de-ai
noºtri s-ar putea sã ajungã, cã sã
scoasãrã pe ultima sutã de metri,
zisãrã cã bãgã neºte cãrbuni la
guvernanþi ºi o sã fie asiguratã
ceva finanþare pentru încãlzirea
oraºului. Acuma, Sucã zice cã
situaþia o ºtiau guvernanþii direct
di la sursã, era doar o problemã
de timp ºi de bani sã sã rezolve
cumva. Da dacã unii furã mai
înfipþi, sã nu-i acuze unii ºi alþii cã
sforãiau pin sala Parlamentului,
acuma o sã vie ºi Moº Crãciun.
   Da la nea Bontea oricum nu mai
ajunge ºi asta di la telefonul mobil
folosit la Centenar i se trage. Cã dacã
nu trãgea cu coada ochiului la telefon,
în timpul discursului, acuma venea
ºi Moº Crãciun, da aºa se supãrã rãu
de tot. ªi cicã nici pe bulevardul Carol
I nu o sã mai ajungã, cã tot nu a mai
fost luminat de sãrbãtori ºi lui Moºu
îi plac luminiþele. Bine, sã dusã nea
vicele, nu ãla micu, celãlalt, sã punã
patru becuri pi la Schela, cã cicã nu
era luminã, da tot nu bat pãnã pe Carol
I, aºa cã e în zadar. Lasã, poate la anu’
o sã vinã peste tot ºi pi la toþi. Cã ºtiþi
cum e, cu câteva luni înainte de
alegeri, toþi devin cuminþi. Brusc.
   Sigur o sã fie montate ºi pubelele
pentru gunoi pe Bulevardu’ Mihai
Viteazu din municipiu’ reºedinþã  de
judeþ. Pãi da, cã nu ieste posibil ca
di la un capãt la altu’ sã nu ai unde
arunca ceva ce nu-þi mai foloseºte.  nea Mãrin

Sucã, parlamentarii ºi Moº Crãciun, bãtãlia pentru gimnaziala di la
Strehaia ºi întrecerea pentru ºefia gunoaielor

Doar pe jos, aºa cum fac majoritatea
trecãtorilor. Bine cã au fost montate
bãncuþe, rãmase di la la fosta
administraþie, când cu faþa la pereþii
blocurilor, când cu spatele la
bulevard. De miru lumii, ce mai!
   Aia e, mã fraþilor, sã mai întâmplã
altele ºi pin judeþ. Ete, ªcoala
Gimnazialã “Mihai Viteazu” din
oraºul Strehaia, care bate spre
venerabila vârstã de 200 de ani,
poate sã-ºi continue existenþa
liniºtitã... Sã nu înþelegeþi greºit,
nu ºcoala, ci dascãlii de aici ºi sã
pare cã ieste cazul sã vã reamintim
cã în urmã cu un an ºi ceva, noii
aleºi locali au început asaltul
asupra ºcolii, pentru a o încorpora
în Liceul strehãian. Simþind intenþia

aleºilor, o parte dintre dascãli au
luat atitudine ºi s-a ajuns în
instanþã. Primãria ºi Consiliul Local
Strehaia, IªJ Mehedinþi ºi
Prefectura, dupã un an de judecatã,
au pierdut. Mai exact, instanþa de
fond a hotãrât cã ªcoala “Mihai
Viteazu” rãmâne în forma actualã
de funcþionare. Chiar dacã cei
INTERESAÞI au posibilitatea sã
continue cu drumurile prin instanþã,
pânã una alta, grupul de dascãli

nemulþumiþi de la ªcoala
strehãianã I-AU CIURUIT. Ce sã-i
faci? N-ai ce sã-i faci ºi pace. ªi
toþi ar trebui sã sã gândeascã la ce
e mai bine pentru dascãli ºi mai
ales pentru elevi.
   Mã nepoate, vreo 12 consilieri
judeþeni sunt în conflict de
interese: sunt membri ATOP ºi
funcþionari publici ºi ºi-au votat
singuri indemnizaþiile. Acuma,
dacã di la conducerea Consiliului

nu sã ºtia, nu bãgãm mâna în foc,
poate e ca la jocu’ de ºah, mai
elimini un pion, mai iei o turã. ªi
poate prinzi vreun mat, ceva. Da,
nea Aladin ºtie, cã-i avocat, da
tace ca Gigi în coteþ, ca sã-i aibã
la mânã. Curvitã-i politica asta!
   De fro câþiva ani, la Malovaþ sã
prãjeºte, la soarele intereselor,
Centrul de colectare ºi reciclare a
deºeurilor. Încã nu a fost  acceptatã
firma care sã preia managementul
Centrului, cã sã mai gândeºte nea
Aladin, iar desemnarea directorului
este, de câteva sãptãmâni, mãrul
discordiei între antanþii cercurilor de
interese. Au circulat ºi circulã nume
de la cel bun lipitor de afiºe, pânã la
cea mai bunã secretarã... se ºtie. Mai
conteazã pregãtirea profesionalã,
competenþele?! Ei, aº ...
   ªi uite aºa trece anul ..., aºa cã
pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


