Nr. 823

21 aprilie 2016
16 pagini * 1,00 leu

Obiectiv

Informaþii * Opinii * Atitudini *
Anchete * Dezvãluiri

Director, Teodor Abagiu

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT

www.obiectiv-mehedinean.ro

Anul XVIII

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Obiectiv mehedinþean în format electronic

mehedinþean

Marius Screciu:

Crearea Parcului Industrial ºi
Logistic Severin va conduce la
crearea de locuri de muncã

GABRIELA
DOBROTÃ,
candidat PMP
Mehedinþi
pentru Primãria
Severin:
„Prioritatea
zero a
Severinului –
locuri de
muncã”
pag. 5

DAN
ZORILÃ
candideazã
la
Primãria
Drobeta
Turnu
Severin
pag. 3

Scrisoare publicã a co-preºedintilor
PNL Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga
adresatã membrilor ºi simpatizanþilor
Partidului Naþional Liberal

CITIÞI ÎN PAGINA 12

Jandarmeria Mehedinþi, alãturi de elevi
în cadrul programului “ªcoala Altfel”

pag. 2

11

pag.

Democraþia de sub scoarþã
pag. 9

pag. 2

OBIECTIV mehedinþean

Editorial

Alegerile locale nu înseamnã
numai Severin ºi ceea ce se petrece
sau e pe cale sã se petreacã din acest
punct de vedere în oraºul reºedinþã de
judeþ. Înseamnã ºi restul comunelor ºi
oraºelor din judeþ, fiecare cu aºteptãrile
ºi problemele lor distincte.
Pentru partide, momentul
alegerilor locale e un concert de
interese ºi strategii, prilej de

social - politic

21 - 27.04. 2016

de Sorin Vidan

Alegerile trec, problemele rãmân

polologhii ºi calcule, o complicatã
ºi febrilã ecuaþie la finalul cãreia vom
avea o nouã configuraþie politicã la
nivelul judeþului, învinºi ºi
învingãtori, cu toþii fiind deja pregãtiþi
pentru runda a doua, mai complicatã,
a alegerilor generale, din toamnã.
Am aflat, de exemplu, cã la Orºova
va candida pentru funcþia de primar
preotul ºi scriitorul Nicolae Jinga,
un om pe care îl stimez foarte mult
ºi care, cel puþin din punct de
vedere cultural, a reprezentat ºi
reprezintã Orºova, prin cãrþile
domniei sale. Din pãcate Orºova
rãmâne un oraº necãjit, sãrac, fãrã
o perspectivã clarã. Ne place sã o
vizitãm, admirãm peisajul, dar
cam atât. De ani ºi ani orºovenii o
duc tot mai greu. Nu e numai cazul
lor, în aceiaºi situaþie regretabilã

sunt ºi cei din Strehaia, VânjuMare ºi Baia de Aramã.
Deºi frumos, judeþul Mehedinþi
continuã sã fie un judeþ subdezvoltat,
sãrac, izolat de restul þãrii. Politicienii
de azi ºi de ieri nu au reuºit sã punã cap
la cap vreo strategie de ieºire din crizã.
S-au mulþumit sã-ºi priveascã bucãþica
din faþã ºi sã se acopere de hârtii.
Cât despre autonomia localã,
rãmâne un concept semigol, cãci fãrã
sprijin guvernamental sau din partea
comunitãþii europene lucrurile nu se
miºcã mai departe. În ultimii ani
Mehedinþiul nu a mai avut miniºtri,
nici mari intrãri la masa decidenþilor
de la Bucureºti, iar lucrul acesta se
simte. Lipsa locurilor de muncã ºi a
investiþiilor durabile s-a accentuat,
congruent cu exodul forþei de
muncã în strãinãtate.

Alegerile locale nu vor rezolva
problemele macro ale judeþului.
Fiecare candidat se bate pentru moºia
lui, nimeni nu mai stã sã priveascã
dintr-o perspectivã globalã judeþul.
Consiliul judeþean, ca instituþie, nu
zic cã nu e necesarã dar e încã mult
prea birocraticã ºi idolentã faþã cu
dinamica regresului ºi ecuaþia
generalã, socio-economicã. Nici nu
are instrumentele necesare sã
analizeze fenomenul. Oricum, anul
acesta e cumva pierdut din punct de
vedere al strategiei macro, cãci e
unul efervescent electoral, ºi tuturor
le stã capul doar la cine va ajunge
primar, preºedinte de Consiliu
judeþean sau parlamentar.
Poate din 2017, dupã ce vom avea
un nou guvern, lucrurile vor intra pe
cale, cum se spune, ºi pentru noi.

Scrisoare publicã a co-preºedintilor PNL Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga
adresatã membrilor ºi simpatizanþilor Partidului Naþional Liberal
Bucureºti,
19 aprilie 2016
Iatã cã odatã cu apropierea
zilei de vot pentru alegerile locale,
competitorii noºtri politici constatã,
prin intermediul sondajelor de
opinie ºi prin discuþiile directe cu
cetãþenii, faptul cã proiectul politic
al PNL capãtã un suport tot mai mare
din partea românilor.
Ca urmare a muncii politice depuse
de membrii PNL în ultimele luni, a
procesului credibil de selectare a unor
candidaþi care aduc un suflu nou în
politica româneascã, a impactului în
opinia publicã a Decalogului liberal
(document imitat de alte partide fãrã
niciun succes!), a gestionãrii cu succes
a procesului de fuziune, încrederea
opiniei publice în PNL ºi în candidaþii
propuºi de PNL este în creºtere.
În timp ce toate celelalte partide
politice, fãrã excepþie, sunt tot mai
departe de a transmite un mesaj clar
de profesionalism ºi de desprindere
de practicile nefaste ale corupþiei,
proiectul politic al PNL a cãpãtat
claritate ºi coerenþã. Aºa cum se ºtie,
suntem singurul partid care a depus
un efort neîntrerupt de mai mulþi ani,
fãrã ezitãri, în ceea ce priveºte întãrirea
sistemului legal de luptã împotriva
corupþiei, consolidarea instituþiilor
judiciare ºi protejarea statului de
drept ºi a domniei legii.

Pe de altã parte, se poate uºor
vedea faptul cã adversarii politici
ezitã în a-ºi curãþa propriile partide
de toþi cei asupra cãrora planeazã
suspiciuni de corupþie ºi nu pun
umãrul la atât de necesarul efort de
înnoire a clasei politice româneºti.
Acesta este fondul pe care adversarii
politici duc o campanie electoralã
lipsitã de onestitate ºi de respect
pentru adevãr. Ei pur ºi simplu
inventeazã teme false, precum
pretinsa sensibilitate a unor candidaþi
PNL pentru o linie politicã marginalã
ºi irelevantã în societatea
româneascã, extremismul de dreapta.
Din dorinþa de a curma acum odatã
pentru totdeauna toate aceste calomnii
reafirmãm faptul cã PNL nu a fost, nu
este si nu va fi un partid care sã aibã o
ezitare cât de micã în ceea ce priveºte
susþinerea principiilor fundamentale
ale societãþii libere ºi democratice.
Nu a existat niciun moment în ultimii
26 de ani în care PNL sã fi dat un credit
extremismului,
ºovinismului,
antisemitismului ori xenofobiei. Din
contrã, PNL a condamnat fãrã ezitare
tot ceea ce în istoria României a
însemnat un fel de a face politicã ºi de
a guverna alimentat din urã, extremism
ºi apologia crimei, de la Holocaust ºi
pânã la regimul totalitar comunist.
Ca partid istoric ºi liberal, în toþi
aceºti ani, valorile pe baza cãrora am

construit demersul nostru politic au
fost mereu dialogul, toleranþa,
respectul pentru valorile celorlalþi ºi
pentru democraþie.
Acest lucru este adânc implantat în
genele partidului nostru liberal ºi
acest punct de vedere este împãrtãºit
de toþi membrii PNL, fãrã excepþie, de
la cel mai vârstnic membru, dl Mircea
Ionescu - Quintus ºi pânã la cei mai
tineri ºi mai noi colegi ai noºtri.
Solicitãm tuturor sã nu ignore faptul
cã PNL, tocmai datoritã valorilor pe care
le-a promovat mereu, are cea mai lungã
experienþã în ceea ce priveºte suferinþele
la care a fost supus de reprezentanþi
fanatizaþi ai extremismului de dreapta
ºi, deopotrivã, ai extremismului de
stânga în anii tulburi de la jumãtatea
sec. XX. Lideri istorici de anvergurã ai
PNL au cãzut deopotrivã apãrând
democraþia de loviturile extremei drepte
în perioada interbelicã ºi de avansul
regimului comunist câþiva ani mai târziu.
Începând cu luna ianuarie 1990
PNL a fost mereu susþinãtorul
valorilor societãþii democratice, al
aducerii României la locul sãu de
drept în Europa pentru integrarea în
UE ºi în NATO.
În puþine zile se va finaliza procesul
de depunere a candidaturilor pentru
alegerile locale. Pentru PNL ºi pentru
celelalte partide urmeazã campania
electoralã. În acest moment, mesajul

nostru, al conducerii PNL cãtre toþi
membrii ºi cãtre toþi simpatizanþii
partidului nostru este unul singur: ºi
de aceastã datã, ca ºi la fiecare rând
de alegeri care a trecut din 1990 ºi
pânã acum PNL, prin candidaþii sãi ºi
prin membrii sãi, va susþine deopotrivã
democraþia, statul de drept,
profesionalizarea clasei politice,
combaterea corupþiei, dialogul paºnic,
toleranþa ºi, mai presus de toate,
respectul pentru valoarea ºi pentru
unicitatea fiecãrui om.
Alina Gorghiu, co-preºedinte al PNL
Vasile Blaga, co-preºedinte al PNL
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DAN ZORILÃ candideazã la
Primãria Drobeta Turnu Severin

Anul trecut, pe 17
septembrie, Mircea Geoanã venea la
Drobeta Turnu Severin pentru a pune
bazele, alãturi de Avocatul Nicolae
Bãran, filialei Mehedinþi a Partidului
Social Românesc (PSRO).
Au trecut opt luni de atunci ºi
PSRO Mehedinþi se pregãteºte,
acum, de campania electoralã a
alegerilor locale din luna iunie. În
rândul membrilor au apãrut nume
mai vechi, care au cochetat, o vreme,
cu politica, gen ªtefan Odobleja ºi
Notarul Ilie ªerban, dar ºi Doctor
Inginerul Dan Zorilã, cantautor,
binecunoscut publicului severinean.
Astfel cã în data de 15 aprilie a.c.,
Partidul Social Românesc ºi-a
prezentat oferta electoralã pentru
alegeri, ºi asta pentru cã PSRO crede

într-o nouã regulã a jocului în politicã,
economie ºi societate, fundamentatã
pe cinste, competenþã ºi patriotism,
militeazã pentru “O Bunã Societate”
ºi propune o regândire profundã a
implicãrii statului în problemele cu
aspect social ºi de politicã economicã,
Avocatul Nicolae Bãran, preºedintele
PSRO Mehedinþi, a anunþat cã
lansarea oficialã a candidaþilor se va
face în prezenþa domnului Mircea
Geoanã, pe data de 23 aprilie,
precizând clar: „candidaþii noºtri la
primãriile din Mehedinþi sunt oameni
deosebit de morali, au capacitatea de
a conºtientiza interesele comunitãþii
pe care eventual le vor reprezenta,
sunt cetãþeni care împãrtãºesc
principiile PSRO, ºi anume
profesionalism, probitate, participare,

„Sunt onorat de poziþia în care mã
aflu, am fost curtat de absolut toate
partidele politice, dar puþini au fost
cei care mi-au atras atenþia. Aceastã
formaþiune politicã are, din start, o altã
deschidere faþã de oameni, atât timp
cât tinerii vor sã vinã cãtre noi, dar
vorbim de deschidere ºi faþã de cei
care nu au fãcut politicã. PSRO este
un loc în care ne întâlnim ºi putem
lucra împreunã. Le mulþumesc celor
care s-au gândit la mine, sperãm cã
vom rãmâne împreunã. Îmi doresc
sã schimb acolo unde lucrurile nu
au fost schimbate, acolo unde uºa a
patriotism ºi progres. Deºi suntem o rãmas deschisã cãtre intelectuali ºi
formaþiune politicã apãrutã mai târziu nimeni, niciun partid, nu i-a chemat,
pe eºichierul politic, am canalizat în la modul serios. Sperãm sã fie o
jurul nostru un electorat destul de campanie liniºtitã, din punctul nostru
masiv, prin crearea a 26 de organizaþii de vedere“, preciza Dan Zorilã.
de bazã în Mehedinþi. Sperãm sã
„Mulþumesc celor care mi-au
aducem în jurul nostru o altã parte a acordat încrederea. Situaþia actualã
electoratului, mai cu seamã cã în este foarte gravã, orºovenii au
ultimul timp se observã o migrare scãzut sub 10.000 de locuitori.
masivã de membri ºi oameni politici Neavând altã variantã, sper ca
cãtre alte formaþiuni politice. Nu este împreunã cu colegii de la Orºova,
o oportunitate pentru noi acest care nu au fost implicaþi politic, care
aspect, noi suntem deosebit de nu au fãcut parte dintr-un partid care
verticali, de morali, suntem capabili a distrus Orºova, pentru cã s-au rotit
sã ducem la bun sfârºit realizarea între ei timp de 26 de ani ºi oraºul a
intereselor comunitãþii“.
ajuns într-o situaþie disperatã, din
Pentru Drobeta Turnu Severin ºi toate punctele de vedere, sperãm,
Orºova au fost prezentaþi candidaþii deci, sã aducem Orºova unde a fost
DAN ZORILÃ (DANIEL EUGEN odatã”, declara ºi DORU PETRACHE,
ZORILÃ) ºi DORU PETRACHE.
candidat la Primãria Orºova.

ªcoala Altfel la Muzeu
Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier a organizat în perioada 18-22
aprilie 2016, în cadrul sãptãmânii de
ªcoalã altfel „Sã ºtii mai multe sã fii
mai bun!”, un proiect educaþional
dedicat elevilor din ciclul primar,
intitulat ªcoala altfel la muzeu. Sub
acest generic, s-au desfãºurat pânã
acum, în cadrul Pavilionului
multifuncþional
din
Str.
Independenþei nr. 2 atelierele
„Gherghef fermecat ºi mâini dibace”,
„Motive naþionale la muzeu” ºi
„Cãniþe ºi podoabe de lut” la care
au participat peste 450 de elevi din
ªcolile Gimnaziale „Alice
Voinescu”, “Petre Sergescu”,

“Constantin Negreanu”, „Regele
Mihai I”, nr. 3, nr. 14, dar ºi de la
Colegiul Naþional Pedagogic „ªt.
Odobleja”. Copiii au învãþat câte
ceva din tainele meºteºugurilor
noastre tradiþionale, au colorat, au
pictat, au modelat în lut, dar au ºi
cântat ºi dansat. Programul
continuã ºi în zilele urmãtoare cu
atelierele „Pãpuºi tradiþionale” ºi
„Iatã vine iepuraºul!”.
Pe lângã acest program dedicat
celor mici, muzeul a organizat tot în
cadrul Pavilionului Multifuncþional
Expoziþia „Dantelãrii în piatrã”
organizatã de Secþia ªtiinþele Naturii
ºi Expoziþia de picturã personalã

Teodora Niþu care au avut peste Colegiul Naþional Traian, Colegiul
1.000 de vizitatori pânã acum.
În aceastã perioadã se aflã în
derulare ºi alte proiecte
educaþionale în parteneriat cu
ªcoala Gimnazialã nr. 6, cu

Naþional Þiþeica, cu Serviciul
Judeþean Mehedinþi al Arhivelor
Naþionale, dar ºi cu Inspectoratul
de Poliþie Judeþean Mehedinþi.
 Biroul de presã
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eveniment

ÎNTÂLNIRE LA NIVEL DE
CONFEDERAÞII SINDICALE
ROMÂNO-SÂRBÃ

Vineri 15 aprilie 2016 din iniþiativa
profesorului Ion Nãnuþi, directorul general al
Fundaþiei ,,Gheorghe Þiþeica” din Drobeta Turnu
Severin a avut loc o întâlnire între Confederaþia
Sindicatelor Democratice din România -Uniunea
Teritorialã Mehedinþi, preºedinte prof. Mihai
Dima, Confederaþia Naþionalã a Sindicatelor Libere
din România –Frãþia, preºedinte Costicã Screciu,
Uniunea Sindicatelor Libere din Învãþãmânt
Mehedinþi, preºedinte profesor Ion Zoican ºi
Samostalnih Sindikat Zanatstva, Usluga, I
Preduzetnistva Srbije, Preºedinte Mitar Kostic.
Scopul întâlnirii a fost reluarea relaþiilor dintre
aceste sindicate ºi stabilirea unor posibilitãþi de
colaborare în domeniul educaþiei, culturii,
sportului ºi economiei. Se doreºte o colaborare
între firme de producþie din cele douã zone
Majdanpek-Negotin-Bor-Kladovo- Zajcar ºi
Mehedinþi. Se ºtie cã în trecut între cele douã
zone de pe malurile Dunãrii au existat relaþii de
prietenie, bunã vecinãtate ºi schimburi în toate
domeniile de interes. CNSLR- Frãþia se va ocupa
de gãsirea unor firme producãtoare de bunuri

materiale care sã intre
într-o colaborare cu
firme similare din
Republica Serbia.
Uniunea sindicatelor din
învãþãmânt va stabili, în
urma unor întâlniri cu
partenerii
sârbi,
programul schimburilor
culturale, sportive ºi
ºtiinþifice între ºcoli din
zonele amintite.
Deja în cadrul ªcolii
Postliceale Sanitare
,,Gheorghe Þiþeica” din
Drobeta Turnu Severin, începând cu anul
ºcolar 2011-2012 frecventeazã cursurile
tineri sârbi care se calificã în specializãrile
asistent medical generalist, asistent medical
de farmacie, asistent medical de laborator
ºi asistent medical balneofiziokinetoterapie
ºi recuperare.
O bunã parte dintre aceºti absolvenþi lucreazã în
Serbia sau în þãrile din Uniunea Europeanã.
Diploma conferitã de ªcoala Postlicealã Sanitarã
“Gheorghe Þiþeica” este recunoscutã în comunitatea
europeanã, ºcoala funcþionând dupã o curriculã
care respectã standardele impuse de UE.
Noi i-am ajutat ºcolarizându-i ºi obþinând
aprobarea Ministerului Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, Departamentul Românilor de
Pretutindeni, ca aceºti tineri de origine românã
sã plãteascã taxe de ºcolarizare la nivelul
românilor, nu în regim de cetãþeni strãini.
Pentru recrutarea tinerilor din Serbia am fost
ajutaþi de liderii sindicatelor prin intermediul
domnilor Melenkovic Dorde ºi Sarovic Nikola.
Întâlnirea a decurs într-o atmosferã de respect
reciproc, bunã înþelegere
ºi toþi au fost încântaþi de
organizarea întâlnirii.
De asemenea cei 7
delegaþi din Serbia ºi 5
din România au apreciat
ideea de a colabora întrun mod cât mai concret
ºi periodic sã aibã loc
întâlniri pentru stabilirea
strategiilor ºi evaluarea
realizãrilor.
Prof. Ion Nãnuþi
DIRECTOR GENERAL,
Fundaþia “Gheorghe Þiþeica”
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8 medalii (5 medalii de argint
ºi 3 de bronz), la a V-a ediþie a
Olimpiadei Europene de
Matematicã pentru Fete,
gãzduitã de România
Echi pe l e f em i ni ne de m a te m at i cã al e
României, participante la a V-a ediþie a
Olimpiadei Europene de Matematicã pentru Fete
(European Girls’ Mathematical Olympiad/
EGMO), au obþinut 5 medalii de argint ºi 3 medalii
de bronz. Ca þarã organizatoare, România a avut în
concurs douã echipe, formate din câte 4 eleve, toate
cele 8 componente fiind premiate.
Medaliile de argint au fost cucerite de Ioana
Alexandra Teodorescu (clasa a XI-a), Raluca
Cobzaru (clasa a XII-a), Clara Maria Dima (clasa a
IX-a), Lenca Iarina Cuturela (clasa a IX-a) - eleve la
Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti,
respectiv Doina Chiroiu (clasa a X-a/Colegiul
Naþional de Informaticã „Tudor Vianu” din Bucureºti).
Medaliile de bronz au fost obþinute de Andreea Dima
(clasa a X-a/Colegiul Naþional de Informaticã „Tudor
Vianu” din Bucureºti), Ramona Deaconu (clasa a
XI-a/Colegiul Naþional „Ion Minulescu” din Slatina)
ºi Ana Maria Radu (clasa a X-a/Liceul Internaþional de
Informaticã din Bucureºti).
Competiþia din acest an s-a desfãºurat în
perioada 10-16 aprilie, la Buºteni (judeþul Prahova)
ºi a fost organizatã de Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, în parteneriat cu
Societatea de ªtiinþe Matematice din România,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova ºi Primãria
Buºteni. Au participat 143 de fete din 38 de þãri
din toatã lumea (statele noneuropene au, în general,
statut de invitat). Prezent la festivitatea de premiere,
ministrul Educaþiei, Adrian Curaj, a subliniat: „Mã
bucur cã România a gãzduit aceastã competiþie
internaþionalã ºi sper ca, an de an, iniþiative de
acest gen sã atragã un numãr cât mai mare de elevi
spre ºtiinþele exacte”.
Echipele României au fost coordonate de
Maria Romina Ivan, medaliatã la aceastã
olimpiadã în anii anteriori, actualmente studentã
la Universitatea din Cambridge, Hajnalka Csapó,
profesor la Colegiul „Marton Aron” din Miercurea
Ciuc ºi Sena Azis, profesor la ªcoala Gimnazialã
nr. 56 din Bucureºti.
Olimpiada Europeanã de Matematicã pentru Fete
(EGMO) este un concurs internaþional similar ca structurã
cu Olimpiada Internaþionalã de Matematicã (douã probe
scrise, susþinute în douã zile consecutive). Conform
regulamentului, o echipã este compusã din 4 eleve.
Ediþiile precedente au avut loc în Marea Britanie (2012),
Luxemburg (2013), Turcia (2014) ºi Bielorusia (2015),
rezulatele fetelor din þara noastrã incluzând de fiecare
datã un palmares impresionant (4 medalii).
Imagini de la festivitatea de premiere sunt
disponibile pe pagina de facebook a Societãþii
de ªtiinþe Matematice din România: https://
www.facebook.com/ssmr.ro.
BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE ªI
CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
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Gabriela Dobrotã, candidat PMP Mehedinþi pentru Primãria Severin:

„Prioritatea zero a Severinului – locuri de muncã”

Candidatul Partidului
Miºcarea Popularã Mehedinþi pentru
funcþia de primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin, Gabriela
Dobrotã, spune cã partidul din partea
cãruia candideazã este un partid nou,
format preponderent din tineri ºi unul
care vine cu o altã viziune în ceea ce
priveºte exercitarea actului
administrativ. De asemenea, Gabriela
Dobrotã spune cã PMP Mehedinþi a
propus pe lista de consilieri

municipali pentru Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin candidaþi
tineri, competenþi ºi credibili.
„Lista de consilieri locali a PMP
Mehedinþi pentru Consiliul Local al
municipiului Drobeta Turnu Severin
este formatã din candidaþi tineri,
competenþi ºi credibili, care vor sã
se implice hotãrâtor în problematica
localã. Îi cunosc foarte bine, sunt
tineri cu o mare dorinþã de implicare
pentru a face ceva bun pentru

municipiul Drobeta Turnu Severin. Eu
am încredere în ei, am încredere în
echipa mea de consilieri a PMP
Drobeta Turnu Severin, pentru cã ºtiu
cã sunt oameni cu simþul
responsabilitãþii ºi cu o pregãtire
temeinicã, astfel încât sã facã faþã
exigenþelor cerute de statutul de ales
local”, a declarat Gabriela Dobrotã,
candidatul PMP Mehedinþi pentru
funcþia de primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin.
Gabriela Dobrotã mai spune, tot
în acest context, cã în municipiul
Drobeta Turnu Severin existã
posibilitãþi reale de dezvoltare, iar
locuitorii sãi pot avea un loc de
muncã ºi siguranþa zilei de mâine.
În acest sens, Gabriela Dobrotã
afirmã cã problema majorã a
municipiului Drobeta Turnu Severin
este lipsa acutã de investiþii ºi de
locuri de muncã, situaþie pe care
spune cã doreºte sã o rezolve, dacã
va fi aleasã primar.
„Eu mi-am asumat misiunea de
a contribui la dezvoltarea
municipiului Drobeta Turnu Severin
prin atragerea de investiþii ºi crearea
de locuri de muncã. Am expertiza ºi

experienþa necesarã de a face acest
lucru. Consider cã un ales local, cu
adevãrat responsabil, are rolul de a
gãsi acele posibilitãþi prin care sã
atragã investiþii, cu precãdere în
producþie, þinând seamã de faptul cã
judeþul Mehedinþi este în primele
locuri pe þarã la rata ºomajului.
Municipiul Drobeta Turnu Severin
are nevoie în primul rând de locuri
de muncã. Este pãcat cã avem
oameni pregãtiþi în diverse domenii
de activitate, iar mai ales în Drobeta
Turnu Severin a existat o tradiþie în
domeniul industrial, al prelucrãrii
lemnului, naval, feroviar. Toþi aceºti
oameni pleacã în alte zone din þarã
sau în strãinãtate în cãutarea unui loc
de muncã. Nu mai vorbesc de toate
generaþiile de tineri absolvenþi care
nu se mai întorc în Drobeta Turnu
Severin sau în judeþ. Aceasta trebuie
sã fie prioritatea zero a Severinului –
locuri de muncã pentru severineni.
Trebuie sã facem ceva pentru aceºti
oameni, sã le creãm locuri de muncã
pentru a lucra ºi rãmâne aici, iar astfel
sã dezvoltãm economic municipiul
Drobeta Turnu Severin”, a mai
adãugat Gabriela Dobrotã.

Simpozion Naþional la Casa Corpului Didactic Mehedinþi
Joi, 14 aprilie 2016 s-a
desfãºurat Simpozionul Naþional
„Permanentizarea comunicãrii
interculturale în sistemul de
învãþãmânt actual: cunoaºteremetode-competenþe didactice”,
organizat de Casa Corpului
Didactic Mehedinþi.
Având ca scop promovarea
valorilor istorice naþionale ºi locale
ºi ca obiectiv principal stimularea
comunicãrii interculturale, în
vederea optimizãrii procesului
instructiv-educativ, evenimentul a
reunit cadre didactice din judeþul
Mehedinþi ºi din þarã.
Festivitatea de deschidere a debutat
cu discursul domnului director al
C.C.D. Mehedinþi, prof. Emil Miricã,
iar invitaþii au fost: prof. Delia Iancu –
inspector ºcolar pentru minoritãþi, de
la I.ª.J. Mehedinþi, prof. Paula

Scalcãu –coordonator Cercul de
culturã ºi civilizaþie greacã, de la
ªcoala Gimnazialã „Petre Sergescu”
din Drobeta Turnu Severin, prof.
Florentina Pleniceanu - ºef secþie
„Etnografie ºi folclor”, de la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier din Drobeta
Turnu Severin, prof. Broscãreanu
Lãcrãmioara –consilier ºcolar, de la
C.J.R.A.E. Mehedinþi, directori de
ºcoli partenere.
Programul artistic a inclus melodii
populare româneºti în interpretarea
solistei Andra Nicoleta Iancu de
la Palatul Copiilor din Drobeta
Turnu Severin, îndrumatã de dna
prof. Siþa Pescaru ºi dansuri
populare greceºti interpretate de
membrii cercului de culturã ºi
civilizaþie greacã, „Prietenii lui
Zorba”, îndrumaþi de dna prof.
Paula Scalcãu.

Lucrãrile s-au desfãºurat în plen
ºi pe secþiuni ºi au abordat teme
de interculturalitate specifice
anumitor regiuni din þarã, dar ºi
zonei Mehedinþiului, cu referiri la
cultura minoritãþilor greacã, romã
ºi turcã, fiind rezultat al unor
cercetãri riguroase privind
posibilitãþile de optimizare a

fenomenului
educaþional
contemporan. Expoziþia de
costume populare specifice
fiecãrei comunitãþi, realizatã cu
sprijinul instituþiilor partenere, a
constituit mediul ambiental în care
s-a desfãºurat întregul eveniment.
Profesor-metodist Rodica Teleguþã,

Casa Corpului Didactic Mehedinþi
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Precampania lucrurilor „bine”... fãcute

* Vorbeam în numãrul
trecut despre degringolada
existentã în rândurile partidelor
aºa-zise mari, PSD ºi PNL, cu
numai trei sãptãmâni înainte de
declanºarea campaniei electorale
pentru alegerile locale. A mai trecut
de atunci o sãptãmânã, dar
degringolada, în loc sã se atenueze,
cunoaºte, cum sã zic, noi dezvoltãri.
Candidaþi care dezerteazã din
rândurile partidelor pe care le-au
servit pânã acum, trecând la
adversarul „de moarte”, candidaþi
care, regretând dezertarea, se
reîntorc, spãºiþi, la matcã, în fine,
candidaþi retraºi de pe liste,
candidaþi la fotoliul de primar abia
stabiliþi, cãrora, peste noapte, li se
retrage sprijinul politic. Toate
aceste manevre având ca efect
derutarea (scârbirea etc.)
ireversibilã a electoratului,
îndepãrtarea lui de sensul adevãrat
al luptei democratice pentru putere.
Sã luãm exemplul Mehedinþiului.
Iniþial s-a vorbit de trecerea a doar
doi-trei primari de la PSD la PNL.
Voci, mã rog, bine informate dãdeau
ca sigurã, în acelaºi timp, trecerea
a ºase primari pesediºti la PNL,
pentru ca, brusc, numãrul acestora

sã creascã la doisprezece! În
mediile politice severinene se
vorbea, cu niºte detalii incredibile,
despre disperarea preºedintelui
PSD Mehedinþi, Aladin Georgescu,
de a-ºi aduce înapoi fiii risipitori.
Aºa ceva? Se pare, totuºi, cã
zbaterile lui Aladin Georgescu au
fost, totuºi, cât de cât
convingãtoare, fiindcã, iatã, la
începutul acestei sãptãmâni, Truºcã
de la ªimian a dat-o pe
rãzgândeaua ºi ºi-a retras dosarul
de la circumscripþie depus din
partea PNL, decizând cã e mai bine
sã joace cartea fidelitãþii faþã de
partidul care l-a lansat, nu-i aºa,
pe orbitã. Se aude cã i-ar fi urmat
exemplul alþi doi „fugari”, primarii
de la Iloviþa ºi de la Husnicioara.
O fi profitabil acest du-te –vino,
mãi primarii vieþii?
* În vremea asta, în bãtãlia pentru
primãria Bucureºtilor, liberalii oferã, cu
sau fãrã sprijinul... dezinteresat al
„binomului”, un spectacol mormântal,
reuºind sã-ºi schimbe candidatul de
vreo trei, dacã nu chiar de patru ori
(Buºoi, Orban, Sãftoaica, Marian
Munteanu). Ultimul candidat, gãsit în
afara PNL, Marian Munteanu, nu a
reuºit, pânã acum, decât sã atragã

asupra sa adversitãþi dintre cele mai
diverse ºi mai puternice (inclusiv din
rândul candidaþilor PNL la primãriile
de sector). În momentul în care tastez
aceste rânduri, titluri uriaºe anunþã criza
fãrã precedent din PNL, care ar fi pe
cale sã îl retragã din cursã pe Marian
Munteanu. Mã rog, ce-ºi fac oamenii
cu mâna lor, lucru temeinic, vreau sã
spun „bine fãcut”, se cheamã.
* Câteva cuvinte despre Marian
Munteanu. Nu îl plac. Nu l-am plãcut
nici în 1990, când poza într-un fel
de lider spiritual al aºa-zisului
fenomen Piaþa Universitãþii. Nu-mi
plãceau acele ipostaze (mai exact,
imposturi) christice, nu-mi plãcea
nici radicalismul acela insidios, cu
urme de vendetta politicã, ºi asta
pentru cã atunci, ca ºi acum, de altfel,
România avea, într-adevãr, nevoie de
diversitate, nu însã ºi de dezbinare
sau de rãzboi fratricid. Radicalismul
ºi naþionalismul sãu aveau însã
câteva zone de limpezime, de aer
proaspãt, care, lãrgindu-se, ar fi putut
oferi o speranþã unei þãri pe cale de a
deveni o piaþã de desfacere de rangul
al treilea, cãlãritã la greu de marea
finanþã mondialã. Numai cã, dupã o
tentativã –penibilã, aº zice –de
candidaturã la preºedinþia României,

sub tutela toxicã a ªarpelui cu
Ochelari, Marian Munteanu s-a dat,
cum se spune, la fund, dispãrând
din viaþa politicã ºi ocupându-se
numai Dumnezeu ºtie cu ce, vreme
de peste 15 ani. Aceastã absenþã
prelungitã cred cã i-a fãcut bine,
consolidându-i, într-un fel, faima
câºtigatã în 1990, transformându-l
într-un soi de mit al rezistenþei
anticomuniste. Victimã a mineriadei
din iunie 1990, Marian Munteanu a
ºtiut sã profite inteligent, cu
discreþie, de acest atu, folositor, de
ce sã n-o recunoaºtem, în orice
disputã politicã actualã. Am zis-o de
la bun început: chiar dacã nu am
niciun fel de afinitate cu acest
politician, cred cã PNL a fãcut, cu
el, o alegere inspiratã. Poate cã ar fi
fost chiar cartea câºtigãtoare, dacã
nu, aproape instantaneu, Marian
Munteanu n-ar fi devenit, din eroul
Pieþei Universitãþii, „politicianul
legionaroid, fascistoid”, „antisemit”,
„xenofob” etc., care „stricã imaginea
României în lume”. Culmea este cã,
printre cei care-l atacã la modul
virulent, sunt mulþi dintre cei care-i
fãceau curte sau se dãdeau
apropiaþii lui prin 1990. Nicidecum
feseniºtii, duºmanii lui de atunci.
Poftim de te uitã cum se mai
întoarce roata istoriei! Sã vezi ºi
sã nu crezi!
* Dacã e sã luãm drept valabile
ultimele ºtiri pe surse, urmãtorul
candidat al PNL la Primãria Generalã
a Capitalei ar fi Vasile Blaga.
Bãsescu a declarat, mai zilele
trecute, cã va intra în cursã pentru
Primãria Generalã a Capitalei numai
dacã va candida ºi Vasile Blaga,
fostul lui subaltern ºi, cicã, actual
adversar politic. Pãi sigur cã
Bãsescului, fost fesenist de nãdejde
în anii ‘90, nu i-ar surâde câtuºi de
puþin o confruntare cu Marian
Munteanu. Motivele sunt la mintea
cocoºului. Dar sã nu anticipãm,
pentru cã distribuþiile complete
pentru alegerile din 5 iunie, atât la
Capitalã, cât ºi pe la noi, prin
provincie, sunt departe de a fi
definitivate. Sãptãmâna viitoare,
sigur vom ºti aproape totul...
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Dosar de politician
mehedinþean

Mihai Ghebaurã,
ultimul þãrãnist mehedinþean
Mihai Ghebaurã, fostul preºedinte al
PNÞ-CD Mehedinþi, este printre foarte
puþinii politicieni locali cu adevãrat
morali în politicã. De-a lungul timpului
în PNÞ-CD Mehedinþi s-au perindat
mulþi politicieni. Unii au urmãrit tot felul
de interese, mai ales atunci când
partidul se afla la putere, alþii au crezut
cã pot sã-ºi facã o carierã politicã, sã
obþinã niºte funcþii. Mulþi adevãraþi
þãrãniºti au pãrãsit partidul, fie
dezgustaþi de evoluþia sa, fie din
oportunism, gãsindu-ºi alte variante
politice pe la alte partide. Unii, chiar
preºedinþi ai organizaþiei, au fost
excluºi din partid. Practic, la ora
aceasta, mai sunt în partid doar puþini
din foºtii þãrãniºti care la începutul
anilor ’90 activau în organizaþie. Cu
toate acestea, mai existã un þãrãnist
veritabil în organizaþia mehedinþeanã.
Acesta este Mihai Ghebaurã. Despre
dl. Ghebaurã se poate spune cã a fãcut
unele erori politice în lunga sa activitate
politicã. Pe unele le-a recunoscut
direct, asumânduºi-le ferm, (de pildã
votul pentru alegerea pedeseristului
Constantin Sârbulescu în fruntea CJ
Mehedinþi în vara anului 1996, în
defavoarea liberalului Ion Sârbulescu),
poate, de asemenea, fi acuzat de un

anunþ

politicã localã
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Mihai Ghebaurã – ultimul þãrãnist mehedinþean

Viorel Palaºcã, cel mai tânãr prefect al judeþului Mehedinþi

anume imobilism politic, o anume
pasivitate în acþiunile politice ale
partidului. Dar nu poate fi acuzat cã
nu este þãrãnist în adevãratul sens al
cuvântului. Dl. Ghebaurã crede în
valorile creºtin-democrate, în morala
creºtinã ºi în viitorul acestui partid mai
mult decât toþi cei care s-au perindat
prin organizaþia judeþeanã a PNÞ-CD
Mehedinþi. El este ultimul þãrãnist
mehedinþean care þine sus stindardul
acestui partid. Pentru consecvenþa
politicã de care a dat dovadã pe linie
doctrinarã, Mihai Ghebaurã meritã
toate aprecierile. Sunt foarte puþini
politicieni în politica localã care sã aibã
un crez politic ºi pe care sã-l respecte
cu consecvenþã, aºa cum a fãcut ºi face
Mihai Ghebaurã. Sã mai adaug cã,
deºi nu ºi-a dorit neapãrat funcþia de
preºedinte, Mihai Ghebaurã a fost ºi
preºedintele PNÞ-CD Mehedinþi fie
interimar, fie plin. În anul 2014, dupã
ce Liviu Mazilu a renunþat la funcþia
de preºedinte al PNÞ-CD Mehedinþi
ºi la partid, Mihai Ghebaurã a preluat
funcþia de preºedinte al partidului. A
stat pânã în primãvara acestui an,
când l-a propus ºi susþinut pe
actualul preºedinte al PNÞ-CD
Mehedinþi, Victor Gurbinã. Din
toamna anului trecut, Mihai
Ghebaurã este ºi consilier local al
municipiului Orºova.

SC FLAPS SA Strehaia organizeazã în data
de 20. 05. 2016, ora 1000, concurs pentru
ocuparea a douã posturi de muncitor necalificat, (bãrbaþi ºi femei) sector
salubritate. Relaþii la sediul societãþii sau la tel. nr. 0252 370 299
Director, Ing. dipl. Vasile Vulpaºu

Viorel Palaºcã, cel mai tânãr
prefect al judeþului Mehedinþi
Viorel Palaºcã a fost liberalul
mehedinþean care a obþinut cele mai
multe funcþii alese sau numite. S-a
înscris la începutul anilor ‘90 în PNL
Mehedinþi. La vârsta de 34 de ani a
fost numit prefect al judeþului
Mehedinþi, în anul 1996, când CDR
a câºtigat alegerile ºi a intrat la
guvernare. A stat în funcþie pânã în
anul 2000, când a fost ales
vicepreºedinte al CJ Mehedinþi,
funcþie pe care a deþinut-o pânã la
alegerile locale din anul 2004. Din
anul 2005 a fost numit secretar

general al Ministerului Economiei ºi
Comerþului. La alegerile parlamentare
din anul 2008 a fost ales deputat din
partea PNL Mehedinþi pe Colegiul
uninominal 3 Camera Deputaþilor. La
alegerile din anul 2012 a fost reales
deputat pe acelaºi colegiu, de data
aceasta candidând din partea USL
Mehedinþi.
Din punct de vedere politic, Viorel
Palaºcã a fost un politician cam
inconsistent. Prima datã a
demisionat din PNL Mehedinþi în
anul 2001, înscriindu-se în PD
Mehedinþi. A stat foarte puþin timp
în acest partid, în cele din urmã
revenind în PNL Mehedinþi, unde a
deþinut de-a lungul anilor funcþii în
conducerea sa. A candidat o singurã
datã pentru funcþia de preºedinte al
PNL Mehedinþi, în anul 2009, fiind
învins de preºedintele liberal în
funcþie la acea datã, Liviu Mazilu. În
vara anului 2014 a pãrãsit PNL
Mehedinþi, fiind numit coordonatorul
nucleului de constituire în judeþ a PLR
Mehedinþi. Ulterior a fost numit
preºedinte al PLR Mehedinþi. În
prezent este preºedinte al ALDE
Mehedinþi, alianþã formatã din
PNL Mehedinþi ºi PC Mehedinþi.
 Mircea Popescu

Sprijinim performanþa, rãsplãtim rezultatele:
CEZ Distribuþie susþine derularea Olimpiadei de
limba englezã – etapa naþionalã la Târgu Jiu
CEZ Distribuþie este alãturi de cei 252 de elevi din toatã þara, în perioada 18
–22 aprilie, la Târgu Jiu, locul unde vom cunoaºte olimpicii naþionali la limba
englezã, de anul acesta. Cei 252 de elevi din clasele IX –XII se vor strãdui sã
ocupe un loc pe podiumul Olimpiadei de limba englezã –ediþia 2016, sub
supravegherea a 43 de cadre didactice ºi suportul a 35 de membrii din comisiile
de evaluare. Etapa naþionalã la limba englezã va fi organizatã la Târgu Jiu de
cãtre Inspectoratul Judeþean Gorj, cu sprijinul CEZ Distribuþie.
De 10 ani, CEZ Distribuþie se implicã în viaþa comunitãþilor locale ºi continuã
sã dãruiascã energie pentru bine, sprijinind evenimentele care au ca scop
dezvoltarea personalã a tinerei generaþii.
Mergând mai departe în sprijinirea educaþiei, CEZ Distribuþie susþine în calitate
de partener Olimpiada de limba englezã - etapa naþionalã ºi încurajeazã
participanþii care vor susþine atât o probã scrisã, cât ºi una oralã în drumul lor
cãtre etapa internaþionalã.
Judeþele în care CEZ Distribuþie îºi desfãºoarã activitatea sunt reprezentate la
aceastã etapã de: 5 elevi din Gorj, 6 elevi din Argeº, 6 elevi din Dolj, 3 elevi din
Mehedinþi, 6 elevi din Olt, 6 elevi din Teleorman ºi 6 elevi din Vâlcea.
CEZ Distribuþie rãmâne partener fidel evenimentelor ce promoveazã
educaþia ºi performanþa tinerei generaþii ºi se declarã onorat sã ia parte la
celebrarea performanþei.
Departamentul Relaþii Publice, Brand ºi Marketing CEZ România
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„Ai sã dai seamã”, domnule!

Cît timp vor avea cuirasa
imunitãþii pe umeri, tãiºul legii nu-i va
atinge pe unii nelegiuiþi cãrora le
doresc cît mai multe mandate! Nu
legislative, ci de la D.N.A.! ªtim cã
pãlãria preºedinþiei e prea mare pentru
capul lui Klaus Iohannis, însã, chiar
dacã nu a realizat nimic concret ºi de
folos progresului României ºi
cetãþenilor ei, cinstit ºi „nemþeºte” ar
fi sã nu se aventureze în formule
algebrice de combinãri, aranjamente
ºi permutãri diplomatice ºi sã lase
deoparte nepotismul care þine de speþa
conflictului de interese (art. 301- Cod
Penal). În aceeaºi notã de profund
dispreþ faþã de cetãþenii României,
Iohannis este generos cu vechii prieteni
ºi cu cei cãrora le datoreazã… De aici,
probabil, cele douã numiri
controversate pentru posturile de
ambasador. Unul, în Anglia, pentru
consilierul Mihalache, cel vãzut în
fotografii cum îndoise spãtarul
scaunului dormind cu gura cãscatã la
Bruxelles, altul, în Danemarca, pentru
fiul lui Ilie Gigacalorie (prieten vechi
al lui Iohannis în primãria Sibiu), pe
numele sãu, Mihai Alexandru
Grãdinar. Ilie Gigacalorie (alias Ilie
Grãdinar –afacerist sibian, aflat în
topulTop Forbes cu o avere estimatã
la 7-8 milioane de euro) a condus
compania S.C Energie Termica S.A.
Sibiu, pe vremea cînd Iohannis era
primar ºi asta spune tot. În 2014, Ilie
Grãdinar figureazã ºi ca membru în
Consiliul de Administraþie al S.C. Pieþe
Sibiu S.A., ambele companii fiind în
subordinea Primãriei Sibiu. Acelaºi Ilie
Gigacalorie a achiziþionat, în 2006,
complexul turistic balnear Staþiunea
Ocna Sibiului (una dintre marile surse
ale averii sale), pe care, în 2011, l-a
scos la vînzare pentru 90 de milioane

de euro, ca, mai apoi, potrivit
publicaþiei „Turnul Sfatului”, Staþiunea
Ocna Sibiului sã intre în insolvenþã ºi
apoi în faliment. La fel s-a întîmplat
cu Staþiunea Bãile Herculane, cu o
istorie de 2.000 de ani, cumpãratã ºi
devalizatã de gruparea de crimã
organizatã a deputatului penalul, Iosif
Armaº. Mai este ceva la locul lui în
Þarã? A mai rãmas ceva în picioare
pentru români? Nu. Totul a fost împãrþit
între oamenii Puterii ºi clientela
politicã (miliardarii acestui sfert de
veac politic odios), apoi, vîndut sau
lãsat în paraginã.
Extrem de grav pentru un
preºedinte de stat
Revenind la proaspãt numitul
ambasador Mihai Grãdinar, acesta a
declarat în presa sibianã despre Klaus
Iohannis: „Suntem prieteni buni, de
familie”. Potrivit aceleaºi surse, Ilie
Grãdinar „este cea mai mare
vulnerabilitate a lui Klaus Iohannis în
Sibiu”. Dacã generaþia feisbucului,
care l-a susþinut în alegeri, e ocupatã
cu laicurile pentru ceºti de cafea,
pãsãrele, animãluþe ºi unghii pictate,
cum sã aibã cunoºtinþã despre faptul
cã o casã deþinutã prin fals e o situaþie
extrem de gravã pentru un preºedinte
de stat, cu atît mai gravã cu cît a
beneficiat de dreptul de „uzufruct”, în
cuantum de ºaizeci de mii de euro
anual, din chiria pe imobil. Aceasta
fiind a doua casã pe care Iohannis o
pierde în instanþã. Într-un caz aproape
similar, preºedintele Germaniei,
Christian Wulff, care a pierdut, pe
fondul acuzaþiilor de corupþie ºi al
traficului de influenþã formulate la
adresa sa, atît imunitatea, cît ºi
încrederea publicului, ºi-a dat demisia
în 2010. Procuratura din Hanovra a
solicitat Bundestagului ridicarea
imunitãþii preºedintelui Wulff pentru a
permite o anchetã judiciarã. În
România, legiuitorilor, ºtiindu-se cu
musca pe cãciulã, le tremurã pantalonii
în faþa circarilor vremelnici.
Guvernul taie sporurile, diurnele ºi
alte drepturi salariale cuvenite
Lui Klaus Iohannis contextul nu-i
mai este deloc favorabil. Poziþia de

integritate moralã pe care o clama
la începutul mandatului sãu s-a dus
pe apa sîmbetei. Hai sã ne amintim
cum spunea, setos de putere,
arãtînd cu degetul ºi scrîºnind din
mãsele: „P.S.D. trebuie sã tremure”!
A nu se înþelege cã sînt pesedistã!
Eu nu am culoare politicã! Politica
mea este adevãrul. Ei, acum, situaþia
stã cam aºa: cine tremurã la urmã,
tremurã mai gros! Vorba lui
Lãpuºneanu: „Ai sã dai seamã”,
domnule! Sã nu uitãm cã Iohannis
a girat acest guvern de tehnocraþi, o
pacoste impusã de Bruxelles ºi
F.M.I., guvern care taie ºi spînzurã
sporurile, diurnele ºi alte drepturi
cuvenite profesorilor, medicilor,
promiþînd majorãri cu þîrîita, niºte
firmituri, hãt, în 2020. Pe fondul
falsei informãri cã nu existã bani nici
pentru salarii ºi pensii, nici pentru
a eradica sãrãcia ºi a creºte nivelul
de trai al românului, de fapt, Julien
Cioloº pregãteºte terenul pentru un
nou împrumut de la F.M.I. pentru a
plãti noile dobînzi la dobînzile
vechi… Dacã România mai ia un
alt împrumut, salveazã F.M.I. de la
pierzanie, gest la care vechiul
premier hulit de preºedinte nu
a cuplat ºi s-a ajuns „sã moarã
oameni…”.
Lista paradisurilor fiscale ale lumii
Aºa cum a pierit comunismul cu
toþi activiºtii lui, deºi aceºtia nu aveau
nici vile, nici maºini de lux, nici
miliarde în offshor-uri, tot astfel
trebuie sã piarã aceastã democraþie
de junglã, implementatã anume de
marile puteri ale lumii chiar în acest

scop al îmbogãþirii la vîrf ºi al
exploatãrii turmei! Exemplul elocvent
fiind afacerea „Panama Papers”, unde
marii escroci ºi criminali financiari ai
lumii ºi-au depus ouãle de aur, banii
nevãzuþi, furaþi ºi spãlaþi! Sã nu uitãm
cã ºi Europa are paradisurile ei
fiscale! Pe cînd o raitã prin
Luxemburg, Austria, Andorra,
Liechtenstein, Guernsey ºi Monaco?
Dar iatã o listã a paradisurilor fiscale,
incompletã, oricum, fãcutã publicã la
summitul G-20: S.U.A.: Delaware,
Wyomingm Nevada, Anguilla, Antigua
ºi Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belize, Bermuda, Insulele Virgine
Britanice, Insulele Cayman, Grenada,
Montserrat, Panama, Sfantul Vicentiu
ºi Grenadinele, Sfantul Cristofor ºi
Nevis, Insulele Turks ºi Caicos,
Insulele Virgine Americane; Africa:
Liberia, Mauritius ºi Seychelles;Asia:
Brunei, Hong-Kong ºi Maldive;
Oceania: Insulele Cooks, Nauru, Niue,
Insulele Marshall ºi Vanuatu. Cît
priveºte scandalul Kövesi-Mossad,
citez din Europa Liberã, „este un
scenariu perfect pentru un film
comunist de mâna a doua în care
binele de partid ºi de stat triumfã”.
Deºi nu mai cred în Europa Liberã
pentru cã a manipulat în cazul loviturii
de stat din 1989, cred cã în speþã are
dreptate, avînd în vedere cã Köveºi îºi
contrazice propriile declaraþii, dar ºi
pe cele ale DIICOT. Majoritatea celor
de la vîrful Puterii suferã de scenaritã
cronicã. ªi, sã fereascã Dumnezeu sã
fie împinsã spre funcþia de preºedinte
al României în 2019!
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Democraþia de sub scoarþã
Nu cred cã existã o altã þarã
în care cetãþenii sã fie umiliþi,
batjocoriþi ºi sãrãciþi în aºa hal. Nu
existã o þarã în care multinaþionalele,
bãncile, companiile ºi alte grupuri de
interese sã aibe întâietate în faþa
intereselor comune ale cetãþeanului.
Nu cred cã existã o clasã politicã mai
slabã ºi mai coruptã pe vreun alt
continent. O þarã care dispundea de
atâtea resurse ºi pe care nu le mai
deþine. O þarã care a fost feliatã între
cine a vrut din afara ei ºi între cine a
vrut din interiorul ei. Nu se mai ºtie
cine conduce România ºi dacã cei pe
care îi votãm sunt cu adevãrat liderii
noºtri sau doar niºte executanþi care
nu au nicio legãturã cu democraþia ºi
cu modul în care este exercitat votul.
Democraþia româneascã pare sã
aibe aºezatã pe deasupra o scoarþã sub
care respirãm cu toþii. Deasupra
noastrã sunt câþiva care au acces la
sferele de putere ºi nimeni nu poate
penetra scutul puterii. Partidele sunt
extrem de selective ºi nu numai cã nu
s-au reformat, dar s-au strâns ºi mai
mult, ca un arici, ºi nu au dat voie
sângelui proaspãt sã pãtrundã ºi sã
reformeze organizaþiile respective.
Parese cã este doar un schimb de
sceptru sau nici mãcar aºa, când
votãm. Nu se schimbã nimic.
Democraþia are punga bãgatã pe cap.
Partidele româneºti, corupte ºi palide,
aºa cum sunt ele, au aruncat mãnuºa,
ca lovite de amnezie ºi nu mai ºtiu ce
rol au în conducerea statului.
Avem în prezent de-a face cu un
guvern fãrã agendã publicã, fãrã
interese dezvãluite ºi fãrã oameni pe
care sã îi putem citi. Poate cã cineva

spunea cã Iohannis doarme. Da, este
adevãrat, dar a avut un moment în care
s-a trezit ºi a fãcut jocul cu Cioloº.
Adicã, partidele ciocul mic pânã la final
de an, pentru cã sunt pline de corupþi
ºi nereformate. Pe undeva premisa este
adevãratã. A fost lãsat rãgaz de un an
ºi ceva ca liderii politici sã vinã cu ceva
nou ºi cei vechi ºi pãtaþi sã facã unpas
în spate. În tot acest timp, un guvern
de neisprãviþi pare cã se încurcã în legi
ºi în administraþie ºi pare cã stã sã ia
decizii majore, dar încã nu a primit OKul. Decizii majore pentru alþii ºi
devastatoare pentru români. Nu s-a
simþit nimic din adierea tehnocraþiei
în buzunarele românilor. Mai mult
decât atât, umblã vorba cã tehnocraþii
sunt puºi pe tãieri ºi îngheþãri de
venituri, mai rãu ca pe vremea lui
Bãsescu. Nici un acord de împrumut
cu organismele financiare
internaþionale nu este departe de
semnat. România nu mai este stãpânã
pe ea. Românii par cã nu îºi mai decid
soarta ºi nu mai sunt stãpâni pe
situaþie. Sãrãcia apare la orizont ºi deja
pentru un 4,2 milioane de români este
una extremã. Potrivit barometrelor UE,
peste 4 milioane de români nu au bani
suficienþi sã îºi achite facturile lunare,
sã îºi plãteascã gazele iarna sau nu mai
merg mãcar o sãptãmânã în concediu.
Ne îndreptãm sã consumãm
rãdãcini, precum nord-coreenii? De
fapt, pe undeva suntem acolo, pentru
cã se ºtie foarte bine cã primãvara ºi
vara meniul familiilor sãrace, din
mediul rural în special, constã în
ciorbe de buruieni, legume ºi fructe.
România a fost transformatã într-o þarã
de sclavi ºi de nestãpâni. Fiecare a

fãcut ce a vrut ºi aceastã þarã. Este
vorba de cei puternici ºi cu bani. Statul
român a fost atât de slab, încât a
vândut toate companiile, resursele ºi
domeniile sale. Cei care sunt acum la
guvernare nu fac altceva decât sã
desãvârºeascã ce au început alþii. Este
nevoie de o mânã forte care sã apere
ultima redutã care a mai rãmas din
statul român. Este vorba de bogãþia sa
cea mai de preþ: unitatea naþionalã. Nu

început sã decãdem în toate
domeniile. Tot ce a fost mai bun a
plecat ºi copiii pleacã în continuare.
Deja este prea târziu sã se mai
întâmple ceva bun pentru România
–o þarã þinutã în viaþã doar pentru a
cumpãra din mall-uri ºi din
supermarketurile altora. Atât
valoreazã România, cât consumã. Am
dat tot. Ne-am vândut ºi pe noi ºi
sufletele noastre ºi pe cele ale cãror

suntem departe, la cum a fost condusã
România, de o separare þãrii în mai
multe provincii sau chiar în mai multe
þãri. Ardealul a început oricum sã se
separe economic de România ºi
Bucureºtiul e înainte pentru cã acolo
se colecteazã banii din toatã þara.
Chiar au adormit toþi ºi nu vãd cã
ne îndreptãm cãtre o enclavizare a
þãrii? Avem cele mai multe regiuni
sãrace din Uniunea Europeanã, deºi
sunt pline de pãduri, ape ºi terenuri
agricole!! Oamenii au ajuns sã nu mai
aibe ce mânca de la o zi la alta. Am

au murit în trecut pentru patrie. Patria
pare în zilele noastre ceva care se
apropie de sfârºit. Cine ºtie în câte
þãri se va vorbi limba românã în viitor
ºi asta nu ar trebui sã ne bucure.
Oricum românii s-au despãrþit,
plecând 4 milioane din þarã. Sã nu
avem nevoie de paºaport sã trecem
munþii. În România a fost comis jaful
perfect. Nimeni nu a fost prins, deºi
a fost furatã o þarã întreagã, la lumina
zilei. Cine conduce România? Cine
vinde România? Ultima strigare.
 ªtefan Bãeºiu
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Concursul Judeþean de Informaticã
“ªTEFAN BOJINCÃ”, ediþia a XI a
ªcoala Altfel i-a adus alãturi
pe elevi i pasi onaþi de noil e
tehnologii IT din judeþul Mehedinþi,
î n dat a de 19 apri l ie 2016,
începând cu orele 10, la Colegiul
Tehnic „Domnul Tudor”, unde a
avut loc cea de a XI-a ediþie a
Concursul ui
Judeþ ean
de
Informaticã “ªTEFAN BOJINCÃ”.
Concursul a fost adresat elevilor
de liceu care au putut participa cu
proiecte informatice, fiind structurat
pe cinci secþiuni: Soft educaþional,
Soft utilitar, Pagini web, Artã digitalã
(graficã digitalã, fotografie digitalã,
afiºe/postere), Multimedia (scurt
metraje, spot publicitar, aplicaþii
pentru telefoane mobile). Toþi
participanþii au demonstrat cã
informatica este arta momentului, iar
dacã pui pasiune totul poate tinde
spre perfecþiune.
Concursul este organizat în
memoria domnului profesor ªtefan
Bojincã, un om cu suflet mare, care a
pus bazele învãþãmântului informatic
în judeþul nostru.
ªtefan (Doru) Bojincã s-a nãscut la
Severin, 07.03.1942, singurul copil
la pãrinþi. Mama i-a fost rãpusã
timpuriu de o boala necruþãtoare, pe
când copilul avea doar 7 ani. Câþiva

ani mai târziu se stinge din viaþã ºi
tatãl sãu, astfel cã în pragul
adolescenþei Doru era deja orfan.
A fost un elev strãlucit, mereu
premiant, nu foarte sociabil însã ºi
þinându-se deoparte de larma ºi
veselia pauzelor, probabil simþind de
pe atunci prãpastia dintre el ºi
„ceilalþi”. Altfel mult mai târziu, pe la
50 de ani, când cineva din jur îl
nemulþumea cita din Sartre “Lenfer
c’est l’autre” („Infernul sunt ceilalþi”).
Ca adult rememora viaþa de liceu
(a absolvit cursurile liceale la
actualul Colegiu Naþional Traian) ºi
îºi amintea cu plãcere de profesorii
de matematicã Bazacov ºi Oprica.
Chemarea certã, vocaþia pentru
studiul matematicii l-a determinat sã
abandoneze ªcoala de ofiþeri de
poliþie din Craiova, la care se
înscrisese la insistenþele unchiului,

Olimpiadele ºcolare- Perspective pentru
dezvoltarea profesionalã ºi personalã
În perioada 19 - 21 aprilie 2016 Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi are onoarea ºi bucuria de a gãzdui faza naþionalã a Olimpiadei
la disciplinele din aria curricularã Tehnologii, domeniul Protecþia
mediului. Evenimentul marcheazã ºansa de a rãspunde cu recunoºtinþã
încrederii cu care am fost creditaþi ºi ocaziei de a confirma rezultatele
obþinute de elevii mehedinþeni la Olimpiadele interdisciplinare tehnice.
Ne bucurãm atât de prezenþa a 53 de elevi merituoºi, veniþi aici din 34 de
judeþe pentru a-ºi consolida vocaþia profesionalã, cât ºi de vizita unor cadre
didactice de specialitate, al cãror prestigiu este recunoscut prin cultivarea în
rândul elevilor a abilitãþilor practice ºi competenþelor profesionale.
Din judeþul nostru participã doi elevi de la Colegiul Tehnic „Decebal”,
Paloº Adrian Valentin clasa a XI-a ºi Bârlogeanu Andreea clasa a XII-a.
Festivitatea de deschidere a evenimentului a avul loc luni, 18 aprilie, la Palatul Cultural
„Teodor Costescu”, urmând ca în perioada 19 - 21 aprilie sã se desfãºoare proba scrisã
ºi proba practicã din cadrul Olimpiadei interdisciplinare tehnice.
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 21 aprilie în sala de
festivitãþi a Colegiului Tehnic „Decebal”.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi mulþumeºte cadrelor didactice care
s-au implicat în organizarea ºi desfãºurarea acestui eveniment.
Inspector ºcolar, Prof. Monica Ponea

ºi sã dea examen la Facultatea de
Matematicã din Bucureºti, unde a fost
admis printre primii. Din acea perioadã
dateazã prietenia cu domnul profesor
universitar Radu Dan. Dupã absolvirea
facultãþii, domnul Bojincã a rãmas în
Bucureºti, ca asistent universitar la
Politehnicã ºi în acelaºi timp
implicat în activitatea de cercetare.
Îºi vizita de câte ori avea prilejul rudele
din Severin, pe care le-a considerat
întotdeauna familia lui.
În aprilie 1989, în urma unei întâlniri
la Severin, cu domnul profesor
Bunoiu, s-a lãsat convins sã se
întoarcã în oraºul natal. Revenit printre
ai sãi, la Severin, a profesat o perioadã
la ªcoala Gimnazialã nr. 15, apoi la
actualul Colegiu Naþional Traian. Aici
a predat ºi matematica ºi informatica,
dar la vremea respectivã era probabil
dascãlul cu cea mai mare prizã la elevi,
pe care ºtia sã îi atragã, sã îi îndrume
ºi sã îi formeze în acest miraculos
univers al celor douã ºtiinþe.
Spiritual ºi inteligent, cu un simþ al
umorului aproape moromeþian,
uneori cu o ironie bonomã, alteori
maliþios, domnul profesor „comitea”
replici memorabile, rãmase celebre
printre prieteni ºi cunoscuþi. Colegii
domniei sale de matematicã de la
“Traian” au fost cei care au numit
generic toate aceste replici în doi peri
sau acide drept “bojincãrii”.
Fãrã sã fie deloc un profesor
îngãduitor, un „lasã-mã sã te las” în
mod aproape paradoxal, elevii îl
idolatrizau, simþind probabil în
domnia sa nu doar dascãlul de certã
calitate, ci ºi sufletul cald ºi
nepervertit de copil, simþul valorii ºi
dorinþa de a face atât cât omeneºte
era posibil pentru binele lor. Venise
în 1989 la Severin. În 1990, primul
premiu naþional al judeþului Mehedinþi

la olimpiada de informaticã l-a adus
Mihai Rotaru, elev al domnului
profesor Bojincã. Nu s-a oprit aici,
iar Balcaniada de Informaticã i-a adus
ºi un premiu internaþional.
Destinul ni l-a adus câþiva ani
mai târziu la catedra de informaticã
de la Colegiul Tehnic „Domnul
Tudor”. Pe aici pãrea sã-ºi fi gãsit
locul înconjurat de un colectiv
cald, de colegi dintre care unii îi
f u se se rã e l e vi º i cu c ar e se
mândrea; era sprijinit mereu de
bu nu l ºi v ec hi ul s ãu p ri et en
prof esorul Cos t ea Ni col ae. A
pr ed at º i ma t e ma t i ca º i
i n f o rm at i c a ar ãt ân d ac ee aº i
pasiune ºi dãruire, chiar dacã
boala care îl mãcinase în ascuns
începuse sã-ºi arate colþii.
Puºtimea îl respecta (nu era vorba
de acel respect impus prin catalog) ºi
mulþi dintre elevi îl cãutau în afara orelor
de curs pentru o lãmurire, informaþii
suplimentare, receptivi la ideile
domnului profesor de a lucra mai mult,
de a sugera sã abordeze ºi domenii
mai puþin cunoscute ale informaticii.
Sã vorbeºti cu voce impersonalã
despre ªtefan (Doru) Bojincã este un
demers anevoios, pentru cã domnia sa
a fost un om complex ºi complicat, cu
umbre ºi lumini „cu suiºuri ºi
coborâºuri, ca viaþa înseºi. Un „copil
teribil”, „personaj” imposibil de ignorat
sau de trecut cu vederea, în indiferent
ce mediu ar fi evoluat, pentru cã
întrunea toate acele trãsãturi care
detaºeazã un ins dintr-o mulþime, ºi-l
face memorabil pentru toþi cei care, întro ipostazã sau alta, ºi-au intersectat
vieþile cu a lui: rude, prieteni, colegi,
elevi, vecini sau simple cunoºtinþe.
Catedra de informaticã
Colegiul Tehnic „Domnul Tudor”
Drobeta Turnu Severin

actualitate
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Conferinþa Internaþionalã ABA

În perioada 8-10 aprilie anul
curent, specialiºtii Centrului de zi
pentru copilul cu autism din cadrul
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi, au participat la
Conferinþa Internaþionalã ABA,
organizatã la Universitatea RomânoAmericanã din Bucureºti.
Ajunsã la a cincea ediþie, Conferinþa
Internaþionalã ABA este, ºi în 2016,
principalul eveniment dedicat
cercetãrii ºi teoriei în Analizã Aplicatã
a Comportamentului din România.
Evenimentul, organizat de Asociaþia
de Terapie Comportamentalã Aplicatã
(ATCA) ºi Asociaþia Help Autism, a
reunit în jur de 500 de participanþi din
þarã ºi din strãinãtate –psihologi,

medici, cadre didactice, studenþi sau
pãrinþi ai copiilor cu autism, lectori de
top în terapia ABA din Statele Unite,
Marea Britanie, Norvegia, care au
vorbit despre ultimele noutãþi la nivel
internaþional în domeniul autismului.
De asemenea, s-a discutat despre
integrarea în ºcoli ºi grãdiniþe a
copiilor cu autism, dar ºi despre
decontarea terapiei acestora prin
sistemul public de asigurãri.
Participarea specialiºtilor direcþiei
la Conferinþa Internaþionalã ABA a fost
posibilã la iniþiativa ºi sprijinul
directorului Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, domnul
Valentin POPESCU.
Ofiþer de presã, Daniela ARICIU
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Jandarmeria Mehedinþi,
alãturi de elevi în cadrul
programului “ªcoala Altfel”
Sãptãmâna“ªcoala altfel - Sã
ºtii mai multe sã fii mai bun!”, dedicatã
activitãþilor educative extracurriculare
ºi extraºcolare, constituie un bun prilej
pentru jandarmi, de a le prezenta
elevilor aspecte legate de activitatea
Jandarmeriei Mehedinþi.
În cadrul acestui proiect naþional, în
perioada 18-22 aprilie, jandarmii se
vor întâlni cu elevi ºi cadre didactice
din instituþii de învãþãmânt aflate în
responsabilitate, în scopul prevenirii
ºi combaterii faptelor antisociale în
mediul ºcolar ºi menþinerii unui
climat de ordine socialã necesar
desfãºurãrii în condiþii optime a
procesului de învãþãmânt.
Astfel, prima activitate informativeducativã s-a desfãºurat luni, 18
aprilie a.c., la ªcoala Gimnazialã
“Regele Mihai I”, ocazie cu care, elevii
au aflat de la jandarmi cum trebuie
sã se comporte pentru a nu deveni
victime ale comportamentelor
antisociale, atât la ºcoalã cât ºi în
timpul liber ºi cum pot fi traºi la

rãspundere în faþa legii, în cazul
comiterii de contravenþii ºi infracþiuni,
chiar dacã sunt minori. De asemenea,
au fost purtate discuþii pe linia
prevenirii absenteismului ºcolar, care
sunt cele mai întâlnite forme de
violenþã în zona instituþiilor de
învãþãmânt, în scopul conºtientizãrii
ºi educãrii elevilor pe baza respectului
ºi comportamentului civilizat în
ºcoalã ºi societate.
Elevii au vizionat un film de
prezentare a principalelor misiuni ale
Jandarmeriei, iar la finalul întâlnirii,
au primit pliante informative ºi sfaturi
utile pentru o vacanþã în siguranþã.
Activitãþile în cadrul programului
,,ªcoala Altfel”, continuã toatã
sãptãmâna în instituþiile ºcolare din
municipiile Drobeta Turnu Severin ºi
Orºova precum ºi în oraºele Baia de
Aramã, Strehaia ºi Vânju Mare.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul

APIA a început autorizarea ºi efectuarea plãþilor finale aferente cererilor unice de platã – Campania 2015
COMUNICAT DE PRESÃ
Respectând calendarul stabilit ºi
obiectivele asumate, Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã începând cu data de 07
aprilie a început autorizarea iar în data
de 08 aprilie, a început efectuarea
plãþilor finale aferente cererilor unice
de platã –Campania 2015.
În data de 08.04.2016 erau pregãtite
pentru platã 536.160 cereri unice în
sumã totalã estimatã de 300 milioane
euro. Dintre acestea, o primã tranºã
de 27.273 cereri, în sumã totalã de
13.687.915 euro au fost plãtite în
cursul zilei de 08.04.2016.
Aceste prime plãþi sunt efectuate
cãtre fermierii care au solicitat plata
pentru schemele din sectorul vegetal.
Este important de reþinut cã plãþile
se efectueazã progresiv, pe mãsurã
ce dosarele fermierilor sunt procesate
ºi validate pe tot fluxul de lucru din
cadrul sistemului informatic, pentru
fiecare schemã de platã pentru care
s-a fãcut solicitarea.
Funcþionarii APIA împreunã cu

specialiºtii consorþiului condus de
SIVECO România depun toate
eforturile în vederea respectãrii cu
stricteþe a termenelor planificate ºi
comunicate, astfel încât fondurile sã
ajungã cât mai repede la fermieri.
Pentru atingerea acestor obiective a
fost necesar un efort susþinut al
ambelor echipe.
Precizãm cã funcþionarea modulului
care asigurã plãþile finale valorificã
activitatea laborioasã de dezvoltare ºi
implementare a tuturor celorlalte
module care susþin fluxurile
operaþionale ale APIA.
Nu în ultimul rând, încadrarea în
termenele asumate faþã de dl.
Achim
Irimescu,
Ministrul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, se
datoreazã implicãrii funcþionarilor
APIA din teritoriu care, alãturi de
cei de la sediul central, în program
prelungit, au operat ºi prelucrat cu
maximã responsabilitate datele în
sistemul informatic.
Pânã la acest moment, schemele
care se autorizeazã la platã sunt

urmãtoarele:
- Schema de platã unicã pe suprafaþã
în cuantum de 79,73 euro/ha;
- Plata redistributivã:
·primul interval: 1 - 5 ha inclusiv în
cuantum de 5,00 euro/ha;
·al doilea interval peste 5 ha ºi pânã
la 30 ha inclusiv în cuantum de 51,07
euro/ha.
- Plata pentru tinerii fermieri în
cuantum de 19,93 euro/ha;
- Plata pentru micii fermieri care au
pânã la 7 ha în cuantum de maxim
1.250 euro;
- ANT 1 (Schema de ajutoare
naþionale tranzitorii pentru culturi pe
teren arabil, decuplatã de producþie)
în cuantum de 19,19 euro/ha.
Plãþile se efectueazã în lei, la cursul
de schimb stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de 30
septembrie 2015 ºi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C,
nr. 323 din 01 octombrie 2015,
respectiv 4,4176 lei pentru un euro.
Pe mãsurã ce dezvoltarea
sistemului informatic va permite,

APIA va autoriza ºi plata celorlalte
scheme de plãþi directe, ajutoare
naþionale tranzitorii ºi mãsuri de
dezvoltare ruralã.
Reamintim cã, în ceea ce priveºte
Campania 2015, APIA a efectuat plãþile
în avans pe suprafaþã autorizând la
platã suma de 255,4 milioane euro
pentru un numãr de 602.159 fermieri.
Diferenþa de platã de 1,34 mld euro
aferentã plãþilor directe pe suprafaþã,
pânã la plafonul financiar alocat
României în Campania 2015 care este
în valoare de 1,59 mld euro, se va
efectua în conformitate cu prevederile
regulamentelor comunitare, pânã la
data de 30 iunie 2016.
Schemele/mãsurile de sprijin pe
suprafaþã sunt finanþate din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA) ºi din Bugetul Naþional (BN),
prin bugetul Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR).
La nivelul Centrului Judeþean
Mehedinþi au fost autorizaþi la platã
pânã la aceastã datã un numãr de
aproximativ 13.000 fermieri.
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Marius Screciu:
Crearea Parcului Industrial ºi Logistic Severin va conduce la
crearea de locuri de muncã

- Domnule Marius Screciu aþi
anunþat recent un alt mare proiect,
dupã cel cu preluarea portului ºi
anume, crearea unui parc
industrial. Ce ar însemna acest
lucru pentru Severin?
- Ordinea proiectelor pe care eu
le prezint severinenilor nu este
întâmplãtoare.
Am început cu dorinþa de a prelua
portul Drobeta de la societatea din
Giurgiu care îl administreazã, pentru
a-l moderniza ºi reda circuitului
comercial ºi turistic, deoarece astfel
se pot crea numeroase locuri de

muncã. Mai mult decât atât, el este
legat de proiectul dezvoltãrii Parcului
industrial ºi logistic, pentru cã odatã
modernizatã infrastructura portuarã
de încãrcare – descãrcare a
mãrfurilor, companiile care vin sã
investeascã aici îºi pot transporta
producþia pe cea mai ieftinã cale de
transport, cea fluvialã. Iatã de ce,
cele douã proiecte sunt corelate ºi
strategia de dezvoltare a Severinului
pe care o propun este una realistã,
bazatã pe lucruri concrete. Am
declarat cã prioritatea mea
numãrul unu o reprezintã crearea

“Un erou, o floare”
COMUNICAT DE PRESÃ
Joi, 21.04.2016, în garnizoana
Drobeta Turnu Severin, se va organiza
cu începere de la orele 1000 la Parcela
eroilor din cimitirul ortodox “Sf.
Gheorghe” ºi 1100 la Monumentul
Eroilor (Parcul Rozelor), pentru
comemorarea ºi pãstrarea memoriei
eroilor cãzuþi pentru þarã, activitãþi de
îngrijire a obiectivelor comemorative
de rãzboi, cu prilejul împlinirii a 100
de ani de la intrarea României în
Primul Rãzboi Mondial.
Activitãþile se încadreazã în
proiectul “Un erou, o floare”, care
se deruleazã concomitent cu
programul Ministerului Educaþiei

Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
“Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!”,
ºi au o importantã componentã
educativ-comemorativã,
participanþii fiind, în general, elevi
de ºcoalã generalã ºi liceu.
La activitãþi alãturi de elevii
ºcolilor gimnaziale nr. 6, 7, 11 ºi
Colegiul Naþional Pedagogic
“ªtefan Odobleja” din municipiul
Drobeta Turnu Severin, vor
participa reprezentanþi ai Centrului
Militar Judeþean Mehedinþi ºi ai
Asociaþiei Naþionale a Veteranilor
de Rãzboi filiala Mehedinþi.
OFIÞER DE INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Locotenent colonel Cristian CIONTU

locurilor de muncã ºi voi depune
orice efort pentru a reuºi sã ne
atingem acest obiectiv.
- Ce câºtigã comunitatea
severineanã din acest proiect?
- Realizarea unui Parc Industrial
ºi Logistic are un dublu impact :
reprezintã un semnal pentru
investitori cã a fost creatã
infrastructura de afaceri pe care ei
sã dezvolte capacitãþi de producþie
ºi ceea ce este mai important,
reducem rata ºomajului prin
crearea de locuri de muncã.
Am fost zilele acestea sã vizitez
Parcul Industrial Craiova (18 ha),
unde îºi desfãºoarã activitatea în
prezent peste 1000 de angajaþi.
Aceasta demonstreazã cã nu departe
de Severin alþii au reuºit, lucru pe
care îl poate face viitorul primar ºi
echipa lui, indiferent care va fi acela.
Peste 35 de companii, de la fabrici
de mezeluri, componente auto,
vehicule electrice, produse de
panificaþie, mobilier farmaceutic,
hoteluri, au ales sã investeascã la
Craiova, ceea ce îmi dã încã o datã
convingerea cã este nevoie sã
realizãm cât mai rapid Parcul
Industrial ºi Logistic Severin.
De altfel, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, domnul Ion
Prioteasa, m-a asigurat de întreg
sprijinul consultativ al instituþiei pe
care o conduce, în dezvoltarea unei
astfel de platforme economice, care
poate genera numeroase locuri de
muncã pentru oraºul nostru.
- Ce avantaje au investitorii pe
care-i veþi atrage în Parcul
Industrial ºi Logistic Severin?
- Legislaþia actualã permite
acordarea de numeroase facilitãþi,
printre cele mai importante fiind
tarifele de concesiune foarte
atractive (aproximativ 1 euro / an
/ mp), acces la toate utilitãþile reþea de alimentare cu apã ºi
canalizare energie electricã,
energie termicã, reþea de drumuri
interioare, reþele de comunicaþii
sau scutiri de la plata impozitului

pe terenurile, construcþiile ºi
clãdirile din Parcul Industrial.
Alte avantaje sunt accesul la trei
cãi de transport: rutier, feroviar ºi
naval (cea mai ieftinã cale de
transport) ºi poziþionarea strategicã
la graniþa cu Serbia. Toate condiþiile
ºi facilitãþile pe care le vom oferi
investitorilor care vor dori sã
deschidã companii în Drobeta
Turnu Severin vor fi stabilite prin
hotãrâri ale Consiliului Local.
- Cum veþi face sã aduceþi
investitorii în oraºul nostru?
- Este o întrebare pe care o pun
foarte mulþi severineni, cu care mã
întâlnesc zi de zi ºi care nu mai cred
în promisiunile politicienilor.
Cine spune cã odatã creat Parcul
Industrial ºi Logistic ne vor bate
investitorii la uºã de a doua zi, se
înºealã sau încearcã sã pãcãleascã
severinenii. Este nevoie de o
strategie complexã, care sã
cuprindã toate mijloacele prin care
sã ajungem la scopul final,
respectiv atragerea de investiþii.
Imediat ce vom avea toate avizele
necesare ºi vom demara execuþia
Parcului Industrial ºi Logistic
Severin, în paralel vom prezenta
proiectul cãtre companii
internationale, ambasade, misiuni
economice ºi diplomatice, la târguri
ºi expoziþii interne si internationale,
fonduri de investitii ºi companii de
consultanþã, în ziarele economice
–pentru a atrage investiþii.
Mai mult, vom afilia Parcul
Industrial ºi Logistic Severin la
Asociaþia Parcurilor Industriale,
Tehnologice, ªtiinþifice ºi a
Incubatoarelor de Afaceri din
România (A.P.I.T.S.I.A.R.),
asociaþie ce are drept scop
promovarea ºi dezvoltarea
afacerilor în astfel de parcuri.
Este nevoie de o muncã
permanentã, de o capacitate ºi o
experienþã administrativã pe care eu
sunt gata sã mi le asum, pentru ca
Severinul sã cunoascã o schimbare
în mai bine.
 Reporter
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Horoscop

Zodia Berbec

Horoscop

Revine în atenþia ta dorinþa de a te lupta cu orice
preþ pentru supremaþie. Adãugat, de aceastã datã,
este nevoia de a descoperi înþelesuri subtile ale celor
pe care le observi, fie ele idei, fie ele fapte. Vei avea
nevoie de sfatul unei persoane care îþi este foarte
apropiat sufletului. Banii încep sã vinã în portofelul
tãu, de parcã ar avea aripi. O sãptãmânã în care vei
ajunge la multe concluzii, fiind posibil a lua decizii
al cãror efect va dura pe termen lung. Poate cã la
sfârºitul sãptãmânii vor apãrea anumite complicaþii
în relaþia de cuplu, însã totul se va rezolva rapid. În
bine.

( 21 - 27 aprilie 2016)

(21 Martie - 20 Aprilie)

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Nimic nu te mai poate þine pe loc. Nu mai ai niciun
motiv sã rãmâi în urmã. De îndatã ce Soarele va
accesa energiile semnului tu solar - este posibil sã
simþi nevoia a cãuta/gãsi/avea perfecþiunea.
Evenimentul de Lunã Plinã din aceastã sãptãmânã
ar putea sã coincidã cu descoperirea unor prieteni
falºi, a unor conexiuni greºite. Eºti în conexiune
directã cu ceea ce simþi, deci vei ºti ce anume vrei
de la o relaþie, de acum încolo. Evitã certurile cu cei
cu care au ceva de împãrþit cu tine. ªi, deºi nu
suporþi compromisurile, ai putea face o excepþie, în
aceastã sãptãmânã, doar de dragul pãstrãrii unor
relaþii bune.

Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)
Începi sã înþelegi care sunt fenomenele care
au stat la baza întâmplãrilor din ultimele douã
luni. Bazeazã-te pe intuiþia de care ai parte, fiind
foarte mari ºansele de a vedea dincolo de
aparenþe, dincolo de valul strãveziu al vieþilor
ascunse. Dacã ºtii ce vrei ºi ce anume ai nevoie
sã faci, ai parte de o perioadã de timp în care te poþi
înrãdãcina pentru mult timp în zona în care te afli,
în situaþia în care te afli... ªi, deºi nu îþi dai seama,
cineva, acolo sus, te iubeºte. Este vorba despre o
persoanã de sex feminin, poate chiar cineva mai în
vârstã decât tine; aceasta îþi va oferi protecþie, fãrã
ca tu sã ºtii.

Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)
Probabil cã ai motivele tale sã fii suspicios.
Mai ales în ceea ce o priveºte pe acea persoanã
care dragã îþi este. Pluto se va afla la staþie
directã, urmând a “da startul” mersului
retrograd în aparenþã, la începutul acestei
sãptãmâni, ceea ce va coincide cu o posibilã
stare a ta de a descoperi tot ceea ce se aflã în
sufletul acestei persoane iubite. Se stabilizeazã
relaþiile tale cu persoanele mai în vârstã, de la
locul de muncã, în acelaºi timp ºi loialitatea
celorlalþi fiindu-þi demonstratã. Nu le cere
celorlalþi sã se sacrifice pentru tine, atât timp
cât tu nu ai de gând sã le returnezi serviciul, în
aceeaºi manierã.

Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Sãnãtatea ta ºi rutina zilnicã revin în atenþie,
principala prioritate pentru tine, în aceastã
sãptãmânã. Este o perioadã perfectã pentru a
cãuta în sufletul tãu ce anume trebuie schimbat,
ce nu te mai mulþumeºte, ce anume te face
nefericit sau trist. Probabil cã vei asocia iarãºi
dragostea cu datoria, deloc indicat a face aºa
ceva, de altfel. Oferã ceva gratuit ºi fã o faptã
bunã, necondiþionat, de altfel, pe 24 aprilie, o
zi în care ai ocazia de a fi vãzut într-o luminã
mai bunã decât se întâmplã de obicei. De altfel,
întotdeauna este loc pentru “mai bine”...

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)
Era momentul pentru liniºte. O clipã de
bucurie, alãturi de un zâmbet al infinitului, fac
din aceastã sãptãmânã o încântare pentru sufletul
tãu. Primãvara se simte ºi în planul astral, în primele
zile având loc ingresul Mândrului Soare în semnul
Taur. Indulgenþa ºi desfãtarea simþurilor iau locul
atenþiei concentrate într-un singur punct, pe un
singur scop. Confortul personal, dar mai ales cel
psihologic, revin în topul preocupãrilor, iar calitatea
mult mai necesarã decât cantitatea. Planurile de viitor
(inclusiv cele de vacanþã) încep sã se contureze
frumos pentru tine. Succesul nu-þi lipseºte, se
pare...

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Cu cât îþi petreci mai mult timp pe afarã, în
naturã, cu atât mai bine pentru starea ta
interioarã. Ajutorul din partea celorlalþi nu
conteneºte a veni, la fel ºi resursele din partea
persoanei iubite; aceasta împarte totul cu tine,
oferindu-þi un sentiment de siguranþã de care
de mult timp nu ai mai avut parte. Bazeazã-te pe
ceea ce simþi, în detrimentul sfaturilor celor din
jur. Ai nevoie de transformare la nivel personal,
mai mult decât de obicei. Aminteºte-þi cã nimic
nu este permanent.
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Se poate ca secrete bine tãinuite pânã acum propriile-þi secrete, adicã - sã fie expuse atunci când
îþi este lumea mai dragã. În principiu, este vorba de
a-þi gãsi puterea pentru a-þi înfrunta propriile temeri
ºi de a-þi gãsi liniºtea interioarã, mulþumindu-te cu
mai puþin, chiar dacã trebuie sã munceºti de douã
ori mai mult pentru acestea. Planul psihologic este
cel mai ameninþat în aceastã sãptãmânã, deci
pãstreazã-þi serenitatea ºi fii temperat. Aspectul
dinamic format de Venus împreunã cu Pluto,
asemeni unui dans în care cineva a pierdut ritmul,
ar putea coincide cu nevoia de a controla ceea ce
nu poate fi stãpânit. Nu te grãbi sã concluzionezi
fãrã a avea toate datele problemei la dispoziþie.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)
“Dragostea cea veche îþi ºopteºte la ureche”....
(titlul unei cãrþi excelente, de altfel). În principiu,
se poate spune cã tentaþia de a te îndrãgosti subit
de o persoanã cu care în aceastã sãptãmânã te
vei întâlni existã. Amplificatã, chiar, de aspectele
formate de Venus pe rând cu Saturn (dispozitorul
tãu solar) ºi apoi cu Pluto (prezent în semnul tãu
solar de câþiva ani, deja). Este timpul pentru
regenerare ºi transformare, dar, în acelaºi timp,
ºi pentru a-þi analiza sentimentele ºi pentru a
descoperi ce anume ar trebui sã schimbi la modul
tãu de a percepe ºi înþelege Iubirea.

Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)
Poate cã nu þi-ar strica dacã ai face puþinã terapie
prin “shopping”. Sau dacã ai fi mai atent la cum se
simt pe piele texturile materialelor pe care abia le-ai
achiziþionat. Ori dacã ai învãþa cum sã spui “nu”.
Dar, decât sã te ridici în sferele înalte, nepãsându-þi
de cei din familia ta, poate cã þi-ar fi mai bine dacã ai
participa activ la viaþa cãminului, dând dovadã de
creativitate ºi demonstrându-le tuturor cã în sufletul
tãu se aflã un copil perfect. Este momentul sã îþi
consolidezi relaþiile de familie, transformându-te în
cea mai agreabilã companie pentru ceilalþi. Eºti
inspirat ºi poþi comunica foarte uºor cu cei din jurul
tãu, foloseºte atu-ul acesta cu iscusinþã.

Zodia Peºti

Zodia Scorpion

(19 Februarie - 20 Martie)

Se pare cã te aºteaptã întâlniri importante în
aceastã sãptãmânã. Importante pentru starea ta
de bine, pentru starea ta de spirit ºi pentru felul
în care alegi sã îþi continui drumul ºi sã îþi
onorezi responsabilitãþile faþã de persoana
iubitã. Chiar dacã simþi cã tot ceea ce vine din
exterior este ameninþãtor pentru tine, s-ar putea
sã ai surpriza cã ceea ce þi se spune chiar sã îþi
fie de folos. Dar, doar maleabilitatea de care ai putea
da dovadã, însã, þi-ar deschide uºile bine ferecate.
Înlocuieºte anxietatea cu iubirea ºi teama cu calmul,
eliberându-te, astfel, de greutãþi.

Bine ar fi dacã ai putea folosi influenþele
energetice ale acestei sãptãmâni stabilindu-þi noi
þeluri ºi gândind noi strategii pentru anul în curs.
Inovaþia, geniul ºi unicitatea ideilor îþi aparþin acum,
deci profitã ºi pune bazele unui nou viitor personal.
Însã, fie cã este vorba de cãlãtorii pe distanþe scurte,
fie cã este vorba de educaþie sau studii noi ori de
comunicarea cu cei dragi, a fi prevãzãtor ºi a judeca
la rece situaþiile intervenite reprezintã cea mai bunã
strategie pe care o poþi adopta. Încã poþi primi
daruri neaºteptate, dar cel mai frumos cadou va fi
momentul în care vei realiza cã nu eºti singur pe
acest pãmânt, fiind iubit ºi protejat de Divinitate.

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
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La finala Campionatului Naþional
de Judo, Dalia Alexandra Robu a
reuºit sã urce pe podium la
Judo
Miercurea-Ciuc
Aproximativ 400
de Judoka U14 ºi-au
disputat meciurile pentru
a putea urca pe podium
la aceastã finalã, de astfel
foarte aglomeratã. Palatul
Copiilor - Filiala Strehaia
a participat la acest
concurs cu doi sportivi.
Dacã Judoka Riciu
Marian, care a participat
în primul an la acest
concurs, nu a reuºit o
urcare pe podium ºi care
a promis cã anul viitor nu
va mai rata, colega lui
Dalia putea fi campioana categoriei
în maniera în care a luptat. Ea a
reuºit sã obþinã totuºi medalia de
bronz în urma câºtigãrii a patru
meciuri la ippon ºi pierzând un
singur meci la puncte. Îi urãm

succes în continuare ºi cât mai
multã putere de muncã, întrucât
urmeazã alte trei concursuri destul
de tari, douã de Judo la Drãgãºani
ºi Vâlcea ºi unul de Unifight
la Tamboieºti.
 I.G.M.

Noi succese pentru
Karate-ul mehedinþean

Ka r a t e

Pe 16
aprilie 2016
karate-ka
(practicanþii de
Karate) clubului
GrifonisWadokai
au
participat la Cupa
Banatului, ce s-a
desfãºurat în
localitatea
Ciacova, judeþul
Timiº, concurs
internaþional la
care au participat
peste 25 de
cluburi
din
România ºi din
spaþiul ex-iugoslav. Karate-ka
severineni s-au remarcat prin
obþinerea a 4 medalii de aur, o
medalie de argint ºi 3 de bronz,
merituoºii medaliaþi fiind: Bianca
Breazu, juniori individual Kata

Euro þinteºte cãtre 4,50 lei

Perechea euro/leu are o
tendinþã apreciativã, fiind înregistrate
cinci creºteri zilnice consecutive ale
cursului, evoluþie care a fost însoþitã
de ieºiri de capital strãin de pe piaþa
titlurilor de stat româneºti.
Deprecierea leului este cauzatã de
incertitudinile legate de Legea „Dãrii
în platã”, care va afecta provizioanele
bãncilor la creditele în valutã, dar ºi
de eventualele derapaje fiscale care pot
apare în cursul acestui an electoral. În
aceste condiþii existã posibilitatea ca
moneda unicã sã se apropie de pragul
de 4,50 lei, care nu a mai fost atins
din data de 5 februarie.
Deputaþii au hotãrât cã Legea nu se
va aplica programului „Prima Casã” ºi
au majorat plafonul creditelor care intrã
sub incidenþa acestui act normativ de
la 150.000 la 250.000 de euro. Aceastã

formã ar putea obliga bãncile sã asigure
provizioane suplimentare în valutã, ceea
ce ar putea crea presiune asupra leului.
Media euro a crescut de la 4,4715
la 4,4854 lei, curs care reprezintã
maximul ultimelor douã luni, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat
între 4,4790 ºi 4,4880 lei, cu
închiderea la 4,4780 –4,4810 lei.
Cursul dolarului american a scãzut
de la 3,9727 la 3,9434 lei, la finalul
perioadei, într-o ºedinþã în care
cotaþiile din piaþa valutarã au fluctuat
între 3,936 ºi 3,95 lei.
Cursul monedei elveþiene, care a
fluctuat pe pieþele internaþionale între
1,087 ºi 1,094 franci/euro, a fluctuat
între 4,1027 ºi 4,1085 lei, media de
la finalul intervalului fiind stabilitã
la 4,1047 lei.
Perechea euro/dolar a crescut de la

Partidul Social Românesc, Filiala Judeþeanã
Mehedinþi, are deosebita plãcere de a vã invita
sâmbãtã, 23 aprilie 2016, ora 15:00, în incinta
Hotelului Continental din Drobeta Turnu Severin, la lansarea candidaþilor
primãriilor, consiliilor locale ºi consiliului judeþean din Mehedinþi în
prezenþa Preºedintelui Partidului Social Românesc - Domnul Senator
Mircea Geoanã.
Vã mulþumim ºi vã aºteptãm!
Preºedinte P.S.RO. Mehedinþi, Avocat Nicolae Bãran

21 - 27.04. 2016

1,1235 dolari, la începutul perioadei,
la 1,1379 dolari, la finalul acestuia.
Investitorii aºteptau reuniunea de
politicã monetarã a conducerii BCE,
care se va desfãºura astãzi. Analiºtii nu
anticipau o schimbare a nivelului
dobânzii sau a sumei lunare pe care
BCE o injecteazã în economie zonei
euro, prin achiziþia de obligaþiuni
suverane sau ale companiilor.
Dupã ce a cochetat cu pragul de
2.000 de dolari, uncia de aur a intrat,
pentru circa trei ani, pe o pantã
descendentã, care s-a întrerupt în
2015 dupã problemele cu care se
confruntã economia Chinei ºi cu
înmulþirea bãncilor centrale care au
recurs la folosirea dobânzilor negative,
în principal BCE ºi Banca Japoniei.
În aceste condiþii, preþul aurului a
crescut în primul trimestru din acest an
cu 16%, ceea ce echivaleazã cu cea mai
bunã performanþã din ultimii 30 de ani.
În piaþa specializatã de la Londra,
London Bullion Market, preþul unciei
de aur a fluctuat în perioda analizatã,
la cele douã fixinguri zilnice, între
1.227 ºi 1.250 dolari, maximul
acestui an fiind de 1.277,50 dolari.
Analiza cuprinde perioada 14 –20
aprilie.
 Radu Georgescu

medalie de bronz, iar la proba de
kumite fiind medaliatã cu aur în
cadrul categoriei -55kg; Ghelner
Mircea Mihai kata individual
masculin, copii 10-11 ani, medalie
de aur; Bobocica Eduard Cristian
kata individual masculin 8-9 ani,
medalie de bronz; Bobocica Maria
Alexandra medalie de argint la Kata
individual feminin copii 10-11 ani,
kumite individual feminin 10-11
ani, medalie de bronz la categoria
-33 kg; Schintee Sebastian Kata
individual masculin copii 12-13 ani
medalie de aur, iar la kumite copii
12-13 ani a obþinut, de asemenea,
medalia de aur.
Sportivii au fost însoþiþi de
Sensei Ion Popa, 4 Dan Wado-Ryu,
cel ce continuã munca regretatului
Sihan Dan-Cãtãlin Puicea (8 Dan
Wado-Ryu), iniþiatorul ºi
fondatorul clubului GrifonisWadokai, sub conducerea cãruia
Severinul a fost pus pe harta
Karate-ului românesc.
Totodatã Sensei Ion Popa a
anunþat intenþia miºcãrii de Karate
din Drobeta Turnu-Severin de a
organiza pe 17.09.2016
concursul memorial „Shihan
Dan-Cãtãlin Puicea”, concurs la
care ºi-au anunþat prezenþa ºi
co ndu cãt orii
Fe deraþi ei
Române de Karate (WKF).
 Biroul de presã
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Strehaia pierde dramatic
l
fotba
ºi pãrãseºte podiumul
Deºi a condus cu 2-0 la pauzã ºi a a fost învinsã cu 4-2 de
dominat jocul timp de 75 de minute, CS Strehaia Pandurii Cerneþi. În
inferioritate numericã,
Liga a IV-a
liderul a marcat toate
Etapa a XX-a
golurile în ultimul sfert
CS Strehaia –Pandurii Cerneþi
2-4
de orã al derby-ului din
Viitorul ªimian –AS Corcova
0-1
etapa a XX-a a Ligii a
Coºuºtea Cãzãneºti –Viitorul Cujmir 0-0
Recolta Dãnceu –Dunãrea Gruia
3-0 (N) IV-a ºi a aruncat echipa
antrenatã de Dan ªurlãu
Clasament
în afara podiumului.
1. Cerneþi
20 17 2 1 66-18 53 Costinel ªotea (‘6) ºi
2. Dãnceu
20 12 2 6 59-38 38 Mãdãlin Barbu (‘27) au
3. Corcova
20 11 4 5 47-31 37
marcat pentru gazde, în timp ce Alin Lãpãdat
4. Strehaia
20 10 5 5 51-30 35
5. Cujmir
20
7 2 11 32-39 22 (‘77), Andrei Enea (‘81, ‘85) ºi Mãdãlin
6. Cãzãneºti 20
4 4 12 30-70 16 Mãtãsãreanu (‘86) au adus a ºasea victorie
7. ªimian
20
4 2 14 21-54 14 consecutivã a Cerneþiului, care s-a distanþat la
8. Gruia*
20
4 1 17 22-48 13 16 puncte în fruntea clasamentului. Cu un
*S-a retras din campionat ºi va pierde restul singur succes în aceastã primãvarã, Strehaia a
jocurilor cu 3-0

fotba

l

Hinova
relanseazã
lupta
pentru
titlu

Liga a V-a - Etapa a XIX-a
Dunãrea Hinova - Real Vânju Mare
Dunãrea Pristol –Viitorul Floreºti
Inter Salcia –AS Ghiciulescu Hinova
AS Corlãþel - ªtiinþa Broºteni
Inter Crãguieºti –Voinþa Opriºor
Speranþa Punghina –Unirea Gârla Mare
Voinþa Vrata –a stat

1-0
4-0
8-1
5-0
3-0 (N)
0-3 (N)

Clasament
1. Vânju Mare 18 15 1 2 68-20
46
2. D. Hinova 17 14 2 1 64-25
44
3. Crãguieºti 18 11 2 5 67-31
35
4. Vrata
17 10 1 6 49-31
31
5. Floreºti
17 10 0 7 39-35
30
6. Gârla Mare 18
8 2 8 39-41
26
7. Salcia
17
8 1 8 46-36
25
8. Corlãþel
18
8 1 9 36-35
25
9. Pristol
18
7 4 7 35-39
25
10. Opriºor 17
7 0 10 28-51 21
11. Broºteni 18
4 1 13 33-74 13
12. G. Hinova 18
3 0 15 28-65 9
13. Punghina* 17
1 1 15 16-65 4
*S-a retras în iarnã din campionat ºi va pierde
toate meciurile din retur cu 3-0

În derby-ul Ligii a Va, AS Dunãrea Hinova
a trecut cu 1-0 de AS
Real Vânju Mare, prin golul
lui Iulian Stãiculescu, din
minutul 34. Oaspeþii n-au
avut la acest meci nicio
rezervã ºi, în partea secundã
au jucat în 10 jucãtori, dupã
ce, la pauzã, unul dintre
componenþi n-a mai putut
continua meciul!
Dupã acest succes,
Dunãrea Hinova s-a apropiat
la 2 puncte de Real Vânju
Mare ºi poate trece pe primul
loc etapa viitoare, când
liderul va sta. Având un meci
mai puþin disputat, actuala
ocupantã a locului secund va
juca, în deplasare, la Gârla
Mare, ºi în cazul unui
succes, va prelua ºefia
ultimului eºalon fotbalistic
din Mehedinþi.  M. O.

coborât, dupã acest nou eºec, douã locuri în
clasament, fiind depãºitã atât de Recolta Dãnceu,
care a câºtigat la “masa verde” jocul cu defuncta
Dunãrea Gruia, cât ºi de AS Corcova, care s-a
impus cu 1-0 la ªimian, prin golul lui Gheorghe
Truºconiu, din minutul 67.
 M. O.

lup t e
Turneu
util, în Polivalentã

Cea de-a VI-a ediþie a Cupei Drobeta la lupte libere a adus
nu mai puþin de 14 medalii, dintre care 8 de aur, pentru secþia
coordonatã Marin Dobrescu. La competiþia din Sala Polivalentã
au concurat peste 200 de sportivi, din 18 judeþe, iar luptãtorii de la
CSM Drobeta s-au înghesuit ºi anul acesta pe podiumul de
premiere. Astfel, la copii, Oana Vânturache (34 kg), Georgiana
Zarescu (37 kg), Cristina Ungureanu (52 kg) ºi Mihai Mãrgãrit (38
kg) s-au impus la categoriile respective de greutate, Larisa Cercel
(44 kg) s-a clasat pe locul secund, iar Patricia Manofu (44 kg),
Andrei Bãrbulescu (32 kg), Darius Ungureanu (47 kg) ºi Sabin
Stegaru (57 kg) au încheiat concursul pe treapta a III-a. La cadeþi
s-au impus Adina Giura (56 kg), Valentina Ungureanu (60 kg),
Roxana Dinicã (65 kg) ºi Andrei Seimeanu (100 kg), iar Elena Buºoi
(43 kg) s-a clasat pe locul al II-lea. “Deºi are caracter amical, turneul
a fost ca o finalã de campionat naþional. Au fost sportivi din 18 judeþe,
iar competiþia s-a desfãºurat la douã categorii de vârstã, copii ºi
cadeþi. Sportivii de la CSM Drobeta au demonstrat cã sunt bine
pregãtiþi, câºtigând 8 de aur, 2 de argint ºi 4 de bronz”, a spus
antrenorul severinean Marin Dobrescu.
 M. O.
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Severinul, între romanii lu nea Cîrjan, cetatea lu nea Budulan,
oboseala lu nea Pisoi ºi naveta lu nea Drãghiea pin prefecturã

Muicããã, nici nu începu bine
campania, cã se deterã gata toate
promisiunile posibile. Curge numai
lapte ºi miere ºi gata, gãsi nea Cîrjan
proiectu salvator pentru Severin. Fãcu
un concurs de proiecte ºi-l aleasã pe
cel mai bun. Aleasã pãnã culeasã,
cum ar zice Marghioala lu Fleaºcã,
din capu Schelei. Cicã, dupe
candidatu liberalilor, sã iau cinci-ºase
strãjeri de pe vremea romanilor, sã
pun lângã sensu giratoriu de la picioru
podului lui Traian ºi gata, dau
investitorii buluc, avem locuri de
muncã ºi oraºu înfloreºte. Mã
nepoate, unii ne iau chiar de fraieri ºi
alþii de proºti. Pã decât sã vii cu de-

alde astea de speriat copiii, dupe ce
ai stat fãrã atribuþii pin birou din
primãrie, mai bine te duci ºi te
odihneºti, te trezeºti mai bine ºi poate
îþi vezi de treburi la care te pricepi.
Corect, elegant, cât de cât, decât sã
baþi câmpii pe maidanele Severinului,
în cãutare de voturi lipsã. Da aºa-i
când te mânã di la spate un nene de

mirosea a petrol ºi altu de abia ar
aºtepta sã sã întoarcã sã mânuiascã
bugetu judeþului. Numai cã una e sã
vrei ºi alta e sã mai vrea ºi electoratu.
Da sã trecem la lucruri mai serioase,
cã sã plictiseºte naºu Pantelicã.
Mã fraþilor, dupã marea vânzolealã
cu cine, cum ºi de unde candideazã,
începu bãtãlia consilierilor. Fiecare
încearcã sã mai creascã, sã sã mai
vadã, prin diverse mijloace, care mai
de care. Ete, spre exemplu, nea
Budulan, consilier din partea cui a
apucat, sã urcã pe ruinele Cetãþii
Medievale ºi striga la nea Gherghe
cã cicã obiectivul e un pericol pentru
copii ºi în plus nici nu sã vede undeva
scris care ar fi istoria edificiului. Îl ºtiþi
pe nea Budulan, cã ‘mnealui e tipu
de la Clipa, cãruia nea Lumineanu ia luminat probabel calea ºi zisã cã
trebuie sã-l bage lumea în samã, aºa
cã sãri la atac. ªi dã-i ºi luptã, cu
istoria în mânã, cã e bine sã înveþi
pãnã la adânci bãtrâneþi istoria, cã nu
sã ºtie niciodatã cum sã terminã.
Acuma, nu-i bai, cã dacã nu o sã iasã
un post de consilier, ceva, o sã sã
ocupe de cazãri, în continuare, cã
probabel sunt mai bãnoase. Unde mai
pui cã cicã începu candidatu sã sã
mãsoare singur, cam aºa cum
mãsura preþurile pin Piaþa Sârbilor,
de pãnã la urmã sã lãsã pãgubaº.
Mã nepoate, da ºi la Orºova începurã
sã-ºi depunã candidaturile ºi primii
furã ãi di la PND, ai lu nea Cican. Sucã
zâce cã e bine cã depusãrã primii, ca
sã aibã ultimu loc asigurat la final. Sã
nu sã ocupe, ºtii, sã nu sã ocupe, cã
ar fi pãcat. De ce sã-þi ia altu ultimu
loc, când poþi sã-l ocupi tu?!

Da acuma io stau strâmb ºi judec
drept, vã mai amintiþi dumneavoastrã
de nea Pisoi, fostu vice, care acuma
sã avântã la luptã, ca sã candideze
pentru Primãria Severin?! Numai cã
începu în forþã, da în ultimele zile o
lãsã mai uºor, o fi obosit probabel.
ªi-o fi luat un avânt prea mare ºi o fi
obosit, o mai sta o turã sã-ºi mai
revinã. Cã ete, unii mai stau, iarã alþii
n-au stare. Pã stai sã vezi.
Când ziceau cã nea Drãghiea a
dispãrut din peisaj, îl vãzu Tanþa lu
Pecingine, cum stetea pi la uºi pin
instituþia pe care a condus-o, probabel
în cãutarea unui birou, unde sã mai
priveascã de sus oraºu. Da oamenii
s-au obiºnuit, cã ºi aºa zicea cã nu
pleacã din prefecturã, probabel cã
vrea sã se þinã de cuvânt. Unii, mai
prevãzãtori, cum îl vãd cum dau cu
cheia la birouri, sã încuie ºi pe
dinãuntru, numai sã nu li sã ocupe
biroul degeaba.
Mã fraþilor, da toate-s la locu lor, cã

începurã ºi traseiºtii sã sã întoarcã,
deºi n-ar fi exclus sã sã mai
rãzgândeascã de fro câteva ori, cã mai

au câteva zile la dispoziþie, poate pãnã
la urmã aflã ºi alegãtorii cu cine au
de-a face. Dacã nu, le mai povestim
ºi data viitoare, cã sã întoarce Veta di
la Bucureºti ºi are noutãþi.
Da pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!
 nea Mãrin

