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Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi vor asigura joi, 5 mai ac., mãsuri de ordine
specifice pentru ca manifestãrile religioase ocazionate de
prãznuirea Hramului Catedralei Episcopale “Învierea
Domnului” ºi “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, sã se
desfãºoare în condiþii depline de siguranþã.
      Începând cu ora 8.30, jandarmii vor fi prezenþi în zona
Catedralei ºi vor acþiona pentru protecþia participanþilor la
procesiunea religioasã pe timpul deplasãrii precum ºi pe
traseele de afluire/defluire cãtre locul de închinare,
prevenirea faptelor de naturã infracþionalã ºi

Jandarmii mehedinþeni asigurã ordinea publicã la Hramul Catedralei Episcopale
contravenþionalã, fluidizarea traficului auto ºi pietonal.
   Pentru asigurarea climatului de liniºte ºi siguranþã,
precum ºi pentru evitarea apariþiei unor situaþii conflictuale
de naturã sã tulbure ordinea ºi liniºtea publicã,
Jandarmeria Mehedinþi recomandã credincioºilor sã
manifeste calm, înþelegere,  sã respecte indicaþiile forþelor
de ordine, sã evite implicarea în conflicte de orice naturã,
sã adopte un comportament civilizat faþã de ceilalþi
participanþi, sã evite consumul de bãuturi alcoolice în
zona lãcaºului de cult ºi sã supravegheze permanent
bagajele ºi bunurile personale.

Zorilã Daniel
Eugen,

candidatul PSRO la
Primãrie - prezent
la Ziua Veteranilor
de Rãzboi

Învierea Domnului, Sãrbãtoarea sãrbãtorilor pentru tot creºtinul, a fost ºi în acest an un prilej
de bucurie ºi împlinire pentru sutele de credincioºi prezenþi la Catedrala Episcopalã pentrua
primi LUMINÃ de la IPS Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
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Una dintre cele mai
consistente dezamãgiri ale acestei
perioade este legatã de componenþa
ºi mai ales de prestaþia guvernului
Cioloº, guvern ce a reuºit într-un
timp record sã compromitã pentru
mult timp de acum încolo ideea de
guvern tehnocrat. Nu mai punem la
socotealã ºi dezamãgirea legatã de
preºedintele Johannis, palidã umbrã
a ceea ce mulþi dintre noi sperau sã

Eºecul aventurii tehnocrate
fie. De România lucrului bine fãcut
s-a ales praful iar mitul tehnocraþilor
care se ridicã deasupra zumzãielii
poliþianiste sterile ºi rezolvã s-a
destrãmat.
   Cei care îºi freacã palmele, plini de
satisfacþie în faþa acestui eºec lipsit
de glorie sunt chiar politicienii. Ei ºtiu
foarte bine cã situaþia e în favoarea
lor ºi cã din toamnã încolo, dupã
alegerile parlamentare, vor reveni la
butoane, în vreme ce „tehnocraþii” lui
Cioloº se vor reîntoarce în
anonimatul cãldicel din care au þâºnit
la un moment dat prin voia sorþii ºi
pe fondul nemulþumirii sociale.
   Ce spune analistul Bogdan Chiriac
ni se pare foarte just: „Compromiterea
la sânge a guvernului Cioloº este cea
mai bunã rãzbunare pentru palmele
încasate de politicieni de la opinia

publicã. Întrebarea este, însã, ce mai
face Cioloº azi în România. Din cauza
prestaþiei sale, preºedintele Iohannis
s-a prãbuºit în sondaje, iar PNL-ul este
la aproape jumãtate din cât are PSD-
ul. Teoretic, ar trebui ca Cioloº sã treacã
la ajustãrile economice ºi
dezamorsarea bombelor lãsate în urmã
de guvernul Ponta. Vorbim despre
nivelul nesustenabil al salariilor unor
bugetari ºi al unor pensii speciale. În
corul de blesteme care-l însoþeºte deja,
ar fi singurul lucru - nepopular, dar
necesar - pe care l-ar mai putea face
actualul executiv. Probabil cã nu se va
întâmpla nici asta. Gaura pe care Cioloº
o face României se va lãrgi
considerabil în urmãtoarele 6 luni ºi
fiecare va pleca la treaba lui. Mulþi
dintre membrii cabinetului se vor
întoarce în mediocritatea lor bine

plãtitã, iar dl. Cioloº se va îndrepta
spre o sinecura ONU”.
   Acest scenariu ni se pare foarte
plauzibil. Cine sunt principalii
perdanþi ai aventurii tehnocrate
numite Cioloº? Pãi, în primul rând e
vorba de Johannis, care prin guvernul
Cioloº pe care l-a susþinut ºi-a
dovedit cu brio totalã nepricepere în
câmpul miºcãrilor politice.
Neinspirat ºi molatic, preºedintele e
în faþa unui eºec ce îi anunþã deja
finalul de mandat, ultimul din cariera
sa scurtã ºi neclarã.
   Dar nu preºedintele Johannis,
jucãtor solitar ºi nesigur, e marele
perdant, ci PNL, ale cãrui speranþe
de reviriment erau legate de acþiunile
guvernului Cioloº, acþiuni ce ar fi
trebuit sã punã în umbrã pe cele ale
guvernelor precedente, mai ales pe
ale guvernului Ponta. PNL se vede
ieºit din aceastã aventurã tehnocratã
mai mult în pierdere, cãci e cumva
asimilat ºi lui Johannis ºi lui Cioloº,
fãrã a fi efectiv la butoane.  Guvernul
Cioloº nu poate nici sã percuteze
instant la aºteptãrile PNL, dupã cum
nu poate nici sã le ignore. Una peste
alta, Cioloº e în faþa unei realitãþi
care-i alunecã printre degete ºi din
care nu pare a înþelege mare lucru.
Noroc cã vin, la toamnã, alegerile
parlamentare, ºi lucrurile vor reintra
în dulcea balcanica normalitate, cu
guverne eminamente politice. Ne
întoarcem de unde am pornit.

  Vineri, 29 aprilie a.c., la
Monumentul Eroilor din Parcul
Rozelor, s-a desfãºurat un
ceremonial militar religios cu prilejul
ZILEI VETERANILOR DE RÃZBOI,
eveniment care a debutat cu

PSRO - prezent la Ziua Veteranilor de Rãzboi

prezentarea onorului de cãtre garda
de onoare, intonarea Imnului
Naþional, oficierea serviciului
religios, prezentarea alocuþiunilor,
de cãtre organele administraþiei
publice locale, privind semnificaþia

evenimentului ºi înmânarea
diplomelor aniversare veteranilor de
rãzboi. Reprezentanþii instituþiilor
din Garnizoanã au depus coroane
ºi jerbe de flori în memoria celor ce
s-au jerfit pentru libertatea ºi
demnitatea poporului român,
ceremonial la care a fost prezent, ºi
a depus o coroanã de flori, pentru
prima datã, ºi Partidul Social
Românesc, prin Zorilã Daniel
Eugen, candidat la Primãria
municipiului Drobeta Turnu
Severin, ºi avocat Nicolae Bãran,
gest de apreciat în condiþiile în care
partide istorice, „cu greutate”, nici
mãcar nu s-au sinchisit sã participe
la eveniment. Defilarea gãrzii de
onoare, formatã din jandarmi,
pompieri ºi poliþiºti locali, a
încheiat seria activitãþilor
organizate cu acest prilej.

Preºedintele Klaus Iohannis a promulgat pe data de 29 aprilie 2016 Legea pentru completarea
Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaþiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri
ai uniunilor de creatori/creaþie legal constituite ºi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publicã.
   Propunerea legislativã privind completarea art. 1 din Legea nr. 8/2006 se referã la dreptul jurnaliºtilor de a
beneficia, în anumite condiþii, de o indemnizaþie de 50% din pensia care li se cuvine. Este rodul eforturilor susþinute,
de patru ani, ale conducerii Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, devenitã iniþiativã legislativã în anul 2015,
la propunerea senatorului Haralambie Vochiþoiu, dezbãtutã de Comisiile parlamentare ºi apoi aprobatã în plenul
Camerei Deputaþilor, în luna aprilie. Legea promulgatã  de preºedintele Iohannis acordã jurnaliºtilor drepturile cuvenite,
alãturi de scriitori, muzicieni, cineaºti, arhitecþi sau artiºti plastici.

Preºedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind creaþia jurnalisticã

CONTINUARE ÎN PAGINA 4
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- Domnule Marius Screciu, ca ºi
candidat la Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin, aþi declarat
în perioada de precampanie cã deºi
s-au  realizat ºi lucruri bune din
punct de vedere administrativ, în
ultimii ani, mai sunt multe lucruri de
fãcut pentru ca oraºul sã se
dezvolte ºi economic.
- Este adevãrat, pentru cã eu consider
cã doar un oraº foarte bine administrat
devine atrãgãtor pentru investitori, din
punct de vedere al credibilitãþii
administraþiei publice locale, care ºi-
a arãtat interesul pentru ca lucrurile sã
meargã bine în comunitate. Severinul
va trebui sã aibã pusã la punct întreaga
reþea edilitarã, într-o perioadã scurtã
de timp, pentru ca severinenii sã aibã
toate condiþiile civilizate de trai.
Acþiunile de reabilitare ºi asfaltare a
strãzilor trebuie sã acopere toate zonele
municipiului, cu prioritate în cartierele
periferice, unde existã o mare nevoie
de investiþii în infrastructurã. O atenþie

deosebitã trebuie acordatã
modernizãrii arterelor rutiere
intens circulate, care cunosc
ºi cel mai rapid grad de uzurã,
dar ºi amenajãrii de noi
parcãri în cartiere ºi în zonele
unde acest lucru este posibil.
Încurajarea transportului cu
bicicleta se poate face cu
asigurarea infrastructurii
necesare (cãi de transport
special marcate, parcaje ºi
semnalizãri specifice) în

paralel sau integrate în actuala tramã
stradalã sau pietonalã.
- Sunt zone în Severin, care nu
beneficiazã încã de toate avantajele
pe care le presupune un oraº civilizat
ºi mã refer aici în special la utilitãþi cum
sunt alimentarea cu apã sau
canalizare. Când credeþi cã acele
familii se pot aºtepta la o îmbunãtãþire
a condiþiilor în care stau în prezent?
- Extinderea reþelelor de apã-canal
pentru toate zonele construite din
intravilanul municipiului este
obligatoriu sã fie încheiatã într-o
perioadã cât mai scurtã de timp.
Aceastã mãsurã va fi corelatã cu
implementarea unui sistem
computerizat de urmãrire a
defecþiunilor în reþea ºi conducte,
pentru a reduce la minimum pierderile
din sistem. De asemenea, extinderea
reþelelor de gaze, electricitate ºi
telecomunicaþii va fi realizatã în
cooperare cu furnizorii actuali de
utilitãþi. Vom renunþa la stâlpi ºi fire

Marius Screciu: Infrastructura ºi transportul public
sunt esenþiale pentru dezvoltarea Severinului

aeriene prin plasarea lor subteranã, cu
efect direct în îmbunãtãþirea peisajului

urban ºi crearea de spaþii pentru parcãri
sau noi benzi de circulaþie.
- Ce ne puteþi spune despre transportul
în comun din Drobeta Turnu Severin,
aveþi un proiect ºi în acest sens, care
ar putea îmbunãtãþi lucrurile?
- Am întâlnit mulþi severineni care se
plâng de situaþia transportului în
comun, de faptul cã sunt nevoiþi sã
aºtepte foarte mult timp pânã la
sosirea autobuzelor. În aceste condiþii,

devine obligatoriu gãsirea de soluþii
pentru îmbunãtãþirea transportului

public de cãlãtori în Drobeta Turnu
Severin. Putem face acest lucru prin
dublarea actualului parc auto, cu
mijloace de transport în comun
ecologice, achiziþionate de
municipalitate cu fonduri europene,
investiþii care sã conducã la
îmbunãtãþirea deplasãrii severinenilor
în toate cartierele oraºului ºi suburbii.
Trebuie sã oferim servicii de transport
de calitate, în condiþii de siguranþã ºi
la tarife accesibile pentru toate
categoriile sociale. De asemenea,
actualul sistem de subvenþionare a
transportului public, pentru anumite
categorii de populaþie, poate fi ºi el
îmbunãtãþit. Cu fonduri europene, prin
Programul Operaþional Regional,
putem construi, moderniza sau
reabilitata infrastructura rutierã pentru
creºterea siguranþei reþelei de
transport, putem moderniza staþiile de
aºteptare ºi realiza altele noi ºi putem
implementa un sistem integrat de
urmãrire a deplasãrii mijloacelor
de transport prin GPS.

Comunicat
de Presã

        Alianþa Naþionalã pentru
Restaurarea Monarhiei - Filiala
Mehedinþi invitã severinenii  ºi
mehedinþenii sã celebreze,
împreunã, împlinirea a 150 de ani
de la fondarea Dinastiei Române,
precum ºi a 139 de ani de la
câºtigarea independenþei de stat a
României!
PROGRAMUL EVENIMENTELOR

1) Vineri, 06 mai 2016, ora 19.00,

Teatrul “Th. Costescu”, sala ªtefan
Popa’s (parter), CONCERT
extraordinar oferit de corul Vox
Dunaris ºi de Orchestra de Camerã
a Liceului de Artã “I. St. Paulian”;
2) Sâmbãtã, 07 mai 2016, ora 17.00,
centrul expoziþional din incinta Cetãþii
Medievale Severin, SIMPOZION cu
tema “150 de monarhie, 139 de ani
de independenþã”. Participã
profesori de istorie, reprezentanþi ai
armatei, ai asociaþiilor foºtilor
deþinuþi politici, etc.;
 3) Duminicã, 08 mai 2016:
   1) ora 10.30, Pãdurea Crihala,
CROSUL REGELUI; participã elevi
de la Liceul de Artã “I. St. Paulian” º i

d e  l a  ª c o a l a  G i m n a z i a l ã
R eg e l e  M i h a i  I ;
   2) ora 16.30, Portul Drobeta
Turnu Severin, PARADA PORTULUI
POPULAR , pe urmãtorul traseu:
Portul Severin - Teatru - Prefecturã
- Castelul de Apã - scenã strada
Criºan.
    Invitãm toþi severinenii sã ia parte
la aceste evenimente!!
   A.N.R.M. are ca obiectiv strategic
principal restaurarea monarhiei
constituþ ionale în România,  cu
actuala Casã Regalã a României,
dupã statutul acesteia ºi a regulilor
de succesiune stabilite de aceasta.

A.N.R.M. MEHEDINÞI  Reporter

ALIANÞA  NAÞIONALÃ  PENTRU
RESTAURAREA MONARHIEI -

FILIALA MEHEDINÞI
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Aflat la cea de-a treia ediþie,
Pavilionul de artã Bucureºti - Art Safari
se va desfãºura între 5 ºi 15 mai 2016,
în Palatul Dacia-România situat în
centrul istoric al Bucureºtiului (str.
Lipscani, nr. 18-20). Clãdirea,
monument istoric, datatã în anul 1880,
va gãzdui acest amplu eveniment de artã
dupã o perioadã lungã de timp în care
nu a fost accesibil publicului. Fostul
Palat al Societãþii de Asigurãri Dacia,
prima societate româneascã de
asigurãri, reintra în circuitul cultural al
oraºului odatã cu parteneriatul dintre
Primãria Municipiului Bucureºti ºi
Pavilionul de Artã Bucureºti - Art Safari
ºi va gãzdui, cel mai probabil, viitorul
sediu al Pinacotecii Bucureºti.
   Pe lângã expoziþia centralã, dedicatã
sãrbãtoririi centenarului miºcãrii Dada
(nãscutã din efervescenþa scenei de artã
româneascã de la începutul secolului
XX, cu influenþe în lumea artei vizuale
internaþionale) ºi zonele galeriilor de artã
modernã ºi contemporanã, o serie de
spaþii marca Art Safari vor gãzdui
conferinþe, artele spectacolului, proiectul
The Space, dedicat tinerilor artiºti aflaþi
la debut (pânã în 25 de ani), precum

Douã lucrãri de picturã din colecþiile
Muzeului de Artã severinean,
prezente în expoziþia centralã

Art Safari - Bucureºti 2016

ºi ateliere pentru copii.
   Cele douã lucrãri de picturã din
colecþiile Muzeului de Artã severinean,
prezente în expoziþia centralã suntCap
ºi doi boxeri, ulei pe carton, nesemnat,
nedatat (1929), reprezentând o
compoziþie cu un cap supradimensionat
ºi supraponderal ºi doi boxeri în
miniaturã, într-un ansamblu de structuri
geometrice (cercuri, pãtrate,
dreptunghiuri), realizatã de Victor
Brauner (1) ºi Angelus, ulei pe carton,
semnat stânga jos, cu brun, în
monograma CM, nedatat (1929),
reprezentând o compoziþie cu douã
cãlugãriþe de confesiune romano-
catolicã, poziþionate oarecum central
într-un peisaj citadin, realizatã de
Corneliu Michãilescu (2).
  Cele douã lucrãri au mai fost itinerat
ºi în ani trecuþi cu ocazia organizãrii
expoziþiei temporare Culorile
avangardei. Arta în România 1910-
1950, fiind expuse chiar ºi peste hotare,
în Italia, la Roma, prin intermediul
Institutului Cultural Român.

Chirilã Enescu,
ªef secþie - Muzeul de Artã

Infrastructura sportivã din
Drobeta Turnu Severin ar putea
beneficia din nou de stadionul „Dr.
Angelescu”, în condiþiile în care
Consiliul Judeþean Mehedinþi a depus
un proiect transfrontalier în valoare
de 1.5 milioane de euro pentru
reabilitarea obiectivului.

Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, spune
cã este pãcat ca aceastã bazã sportivã
sã rãmânã în situaþia care este acum
ºi tinerii sã nu dispunã de condiþii
decente pentru a practica un sport, fie
el amator sau de performanþã:

„Am depus o cerere de finanþare
pentru aceastã bazã sportivã în valoare
de aproximativ 1.5 milioane de euro,
pe un proiect transfrontalier România-
Serbia. Aºtepãm rãspunsul final al
evaluarii iniþiale în aceste zile iar
semnalele sunt mai mult decât
favorabile. Intenþionãm sã lãsãm
accesul liber pentru toþi elevii de la
ºcolile ºi liceele din Drobeta-Turnu
Severin pentru a-ºi desfãºura orele de
sport la aceastã bazã sportivã. Vrem
sã asigurãm condiþii decente ºi sã le

La iniþiativa Consiliului Judeþean Mehedinþi

Cea mai veche bazã
sportivã din Severin ar putea

deveni cea mai modernã
punem la dispoziþie gratuit ºi asociaþiilor
sportive care au copii ºi juniori la
echipele de fotbal ºi, de asemenea,
vom asigura accesul severinenilor care
vor sã facã miºcare. Toþi vor avea la
dispoziþie pista de atletism ºi terenurile
la dispoziþie, toate gratuit”.

Proiectul Consiliului Judeþean
Mehedinþi include un teren de fotbal
sintetic, la dimensiuni normale, o
pistã de atletism din tartan cu 6
culoare, groapã de sãriturã în
lungime, modernizarea tribunelor
pentru spectatori, modernizarea ºi
reabilitarea tribunei oficiale.

Stadionul „Dr. Angelescu”, a fost
construit la începutul anilor ‘20, la
iniþiativa doctorului craiovean
Constantin I. Angelescu, în perioada în
care acesta a fost Ministru al Sãnãtãþii,
ºi deservea ca teren de atletism pentru
elevii Liceului Traian din Turnu Severin.
Ulterior, baza a suferit mai multe
modernizãri: tribunele au fost pavate cu
ceramicã, iar în anii ‘70 a beneficiat ºi
de instalaþie de nocturnã pe bazã de
vapori de mercur.

Pânã spre mijlocul anilor ‘80,
stadionul din centrul Severinului a
fost gazda mai multor faze ale Cupei
României, în care s-au întâlnit prim-
divizionarele Universitatea Craiova,
Poli Timiºoara, Corvinul Hunedoara,
UTA Arad sau Dinamo Bucureºti,
perioadã în care s-a numit Stadionul
1 Mai. În perioada interbelicã a purtat
denumirea de “Stadium Traiam”, iar
dupã Revoluþie s-a numit Stadionul
“Dr. C-tin Angelescu”, dupã numele
celui care a decis construirea sa.

1

2

Preºedintele Klaus Iohannis...
Se reparã, astfel, o nedreptate, prin

completarea unei legi din care a fost omisã creaþia jurnalisticã. Mai mult,
prin introducerea unor amendamente, cuantumul indemnizaþiei se modificã
ori de câte ori se modificã pensia titularului ca urmare a indexãrii. Dispoziþiile
legii vor fi aplicate ºi pensionarilor jurnaliºti din domeniul Apãrãrii
Naþionale, ordinii publice ºi securitãþii naþionale.
   Legea va intra în vigoare dupã publicarea în Monitorul Oficial. Dupã
aceastã datã, Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale are la
dispoziþie 30 de zile pentru a elabora ºi supune Guvernului spre aprobare
modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.1650/2006 cu privire la Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006.  Biroul de presã al UZPR

 Urmare din pag. 2
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Gabriela Valentina Dobrotã,
candidatul Partidului Miºcarea
Popularã Mehedinþi pentru funcþia de
primar al municipiului Drobeta
Turnu Severin, se întâlneºte zilnic cu
severinenii de la care aflã
problemele reale cu care aceºtia se
confruntã. În cadrul acestor întâlniri,
ea vine cu soluþii concrete,
prezentându-le cetãþenilor cu care stã
de vorbã viziunea sa atât asupra
problemelor lor punctuale, dar ºi a
dezvoltãrii municipiului în
ansamblul sãu. Gabriela Valentina
Dobrotã este tot mai prezentã printre
severineni, anunþându-se nu doar
un candidat redutabil, ci ºi unul care
are un program realist ºi o viziune
coerentã în ceea ce priveºte
administraþia publicã localã. În
ultimele sãptãmâni Gabriela
Valentina Dobrotã a fost prezentã
printre severineni, pe strãzi, dar ºi la
diferite întâlniri, unde a luat contact
cu problemele lor. Ea a încercat ºi
chiar a reuºit sã se facã mult mai
cunoscutã, sã discute cu cât mai
mulþi cetãþeni, dar ºi sã comunice
foarte mult ºi bine. Ea ºtie sã
comunice foarte bine cu oamenii
simpli de pe stradã, se simte bine în
mijlocul lor ºi are capacitatea de a le
explica pe înþelesul lor ce doreºte sã
facã pentru municipiul Drobeta
Turnu Severin. În felul acesta,
raportat la modul cum ºtie sã

 Biroul de presã
al PMP Mehedinþi

Dobrotã Valentina Gabriela, candidatul PMP la Primãrie,
alãturi de severineni ºi problemele lor

comunice cu cetãþenii,
Gabriela Valentina Dobrotã
devine, pe zi ce trece, un
candidat nu doar popular, ci
ºi unul care este tot mai
apreciat ºi simpatizat, în
primul rând datoritã
soluþiilor concrete pe care le
propune. Gabriela Valentina
Dobrotã se întâlneºte în
fiecare zi cu cetãþeni ai
municipiului Drobeta Turnu
Severin, din diverse
categorii sociale ºi de toate
vârstele, de la care aflã care
sunt problemele cu care aceºtia se
confruntã. Ea le explicã de ce
municipiul Drobeta Turnu Severin
duce lipsã de locuri de muncã ºi de
investiþii ºi le spune oamenilor
simpli pe care îi întâlneºte ce trebuie
fãcut pentru ca oraºul sã fie unul
dezvoltat în primul rând din punct
de vedere economic.
   Prin pieþe, prin târguri, pe la
diferite evenimente sau pur ºi simplu
pe stradã, cetãþenii municipiului care
stau de vorbã cu Gabriela Valentina
Dobrotã se conving de aptitudinele
sale, de potenþialul sãu profesional
ºi uman, considerând, în marea lor
majoritate, cã ea ar fi un foarte bun
primar pentru municipiul Drobeta
Turnu Severin, un om care are o cu
totul altã viziune în ceea ce priveºte
administraþia publicã localã, dar ºi

experienþa necesarã, astfel încât sã
punã în aplicare proiectele în care
crede. Manager cu experienþã ºi de
succes, Gabriela Valentina Dobrotã
pare pentru mulþi locuitori ai
Severinului omul potrivit la locul
potrivit, mai cu seamã în situaþia
economicã în care se gãseºte
oraºul în prezent.

Una dintre problemele discutate
cu cetãþenii municipiului este
problema agentului termic ca
variantã alternativã. Deºi
reprezentanþi ai autoritãþii publice
locale declarã cã s-a gãsit o variantã
alternativã pentru asigurarea
agentului termic în oraº, Gabriela
Valentina Dobrotã spune cã aceasta
nu este nici pe departe rezolvatã. Ea
s-a întâlnit, recent, cu preºedinþii
de asociaþii de proprietari din

municipiul Drobeta Turnu Severin
pentru a discuta problemele
existente, dar ºi modul în care
autoritãþile locale se implicã în
rezolvarea lor ºi planuri ce þin de
viitorul încãlzirii ºi apei calde la nivel
de municipiu. “Încãlzirea oraºului
este o bombã cu ceas. Am prezentat
soluþiile alternative la aceastã
problemã în cadrul întâlnirii pe care
am avut-o cu preºedinþii de asociaþii
de proprietari din Drobeta Turnu
Severin.  Este nevoie de
reabilitarea subsolurilor. De
asemenea trebuie anal izat
contractul ºi legalitatea acestuia
în ceea ce priveºte
repart itoarele”, a declarat
Gabriela Valentina Dobrotã.

Consiliul de Administraþie
al TVR îl vrea pe Dragoº Pãtraru în
continuare pe post. Cu o condiþie
adãugatã însã: sã aibã ºi Pãtraru
clauze “precum ceilalþi angajaþi”.
Mai precis, clauza care interzice
angajaþilor sã-ºi vorbeascã
instituþia de rãu, sã o “denigreze”.
”Legat de clauza asta care urmeazã sã-

mi fie pusã în contract, n-am
vãzut-o încã, dar cred cã ar trebui
sã sune aºa: ‘Prostul ãla de la
Starea naþiei nu mai are voie sã
spunã cã suntem slab pregãtiþi,
cã nu muncim, cã vrem bani mulþi,
cã tocãm 80 de milioane de euro
pe an, având performanþa

editorialã cu mult sub ceea ce alte
televiziuni fac cu 7 milioane de euro.
Ipochimenul care s-a gãsit el sã facã
audienþã ca sã strice feng-shui-ul TVR
trebuie sã spunã cã românii sunt
obligaþi sã plãteascã în continuare
abonamentul tv fãrã sã întrebe ce se
întâmplã cu banii lor ºi cã singura
funcþie a TVR trebuie sã fie aceea

de a-ºi plãti angajaþii.
   A, ºi sã spunã în fiecare ediþie cã
Gabi Oprea, Dragnea, Gorghiu,
Iohannis ºi Cioloº (adicã oamenii
care ºi-au trimis oameni în CA), sunt
buni! Cei mai buni! Uraaaaa!”
Partidul, Ceauºescu, România!’”, a
declarat Dragoº Pãtraru pentru
paginademedia.ro.
   ”Eu spun în emisiuni cã TVR-ul
trebuie restructurat din temelii, cã sute
de oameni sunt totaldeprofesionalizaþi,
cã alte sute de angajaþi pur ºi simplu
nici nu vin la serviciu, cã mulþi sunt
pile, rude, amante de politicieni, cã
managementul a fost ºi este
dezastruos, cã se furã bani. (...). Asta,

dragi angajaþi ai SRTV, nu e denigrarea
instituþiei. Astea-s chestiuni de interes
public, pe care oamenii care plãtesc
abonament trebuie sã le ºtie (...) A
pune încã o clauzã care sã-mi
restrângã libertatea de exprimare,
pentru douã luni, este, ca sã fiu
elegant, o prostie (...) Referitor la
contractul meu. M-am uitat pe el, este
deja plin de clauze abuzive, care-mi
îngrãdesc libertatea de exprimare.
Desigur, n-am þinut cont niciodatã de
ele. Practic, dacã s-ar fi aplicat acest
contract, eu ar fi trebuit sã nu
fac o a doua emisiune la TVR”,
a mai spus realizatorul TVR.

Condiþia pe care TVR i-o pune lui Dragoº Pãtraru pentru a continua colaborarea. „E o prostie”

 continuare în pag. 11
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*Cum spuneam ºi cu un alt
prilej, gaºca de pârþotei ºi de pârþotine,
zisã ºi de „tehnocraþi”, pãstoritã  de
omul cu  bretonul ca o lizierã
prevestind cu totul aproximativ o
pãdure, scârþâie din toate
încheieturile. Prin urmare, nu trece
sãptãmâna fãrã sã auzi de demisia
(demiterea) vreunui ministrache. Cu
ultimul dintre cei aflaþi într-o
asemenea situaþie -  ministrul Culturii,
Vlad Alexandrescu, pre numele sãu,
de care, probabil, doar rudele
apropiate îºi mai aduc, din când în
când, aminte, ºi asta doar în anumite
zile de sãrbãtoare! – pare sã se
întâmple  ceva mai special, mai, cum
sã zic, atipic. Pentru cã nu a gestionat
cum se cuvine criza de la Operã,
acestui  autentic no name i s-a
recomandat, mai în ºoaptã, mai
printre dinþi, sã plece. Sã
demisioneze, dacã mã înþelegeþi ce
vreau sã spun. Iniþial, bãiatul a
achiesat la propunere ºi a promis cã
o va face. Numai cã, pe traiectoria de
la intenþie la faptã, a intervenit un
grupuscul de susþinãtori de stradã (de
unde, Doamne iartã-mã, vor fi apãrut
ºi înfocaþii ãºtia?!) avîndu-l drept lider
pe guristul cu fiþe ºi pretenþii de
teleptual -  Tudor Chirilã.  Ãsta (pe

Prima doamnã rezolvã tot...
care, cu niºte ani în urmã, Crin
Antonescu ºi-l alesese drept guru
spiritual!?!?)s-a ºi rãþoit, în plinã
stradã, la omul cu breton rar ºi cu
figurã de recent evadat din oastea lui
Robin Hood, cerându-i explicaþii în
legãturã cu demiterea acelui
Alexandrescu, despre care dumnealui
crede  cã a fãcut multe pentru cultura
româneascã(?!). Bine, ce anume a
fãcut, amintitul gurist nu ne-a spus.
În fine, s-a amestecat în discuþia cu
demisia ºi Iohannis, care i-a cerut
ministrului cu pricina acelaºi lucru.
Adicã sã plece naibii odatã, sã nu mai
încurce locul ºi sã creeze tensiuni
complet aiurea. Vãzându-se el presat
din toate pãrþile, mai puþin din partea
strãzii, Vlad Alexandrescu s-a
rãzgândit ºi a zis cã nu mai
demisioneazã, iar cei care-l vor plecat
sã facã bine ºi sã-l revoce. Ceea ce
respectivii au ºi fãcut, proprunând-o
ca înlocuitor pe Corina ªuteu, fost
director amator de pornografii
„artistice” al Institutului Cultural
Român din New York. Cum ar veni,
din lac  (secat) în putzã ( bine...
expusã). Poftim culturã! E r a
de preferat Chirilã ãla. Tot este el, din
câte înþelegem, în cãutarea unei
funcþii publice.

   * Un drãcuºor, intrigant
nevoie mare, ne ºopteºte, la
o ureche aproape scoasã din
uz, cã aceastã Corina ar fi
odrasla celebrei lingviste
Flora ªuteu, care ne-a þinut
ºi nouã un curs, la Facultatea
de Filologie din Craiova, pe
la începutul anilor 70. Ceva
serios ne face sã nu dãm crezare acestei
ipoteze. Dar mai ºtii?!
   * Pentru cã s-a stabilit (în sfârºit!)
în Bucureºti, Klaus Iohannis,
acompaniat de ( nu tocmai) distinsa
sa soþie, a þinut sã fie prezent la
slujba de Înviere, la Patriarhie. Pânã
aici, totul e în regulã: omul a mai
învãþat, vorba sinistrului Bãsescu, cu
se mai ocupã, de fapt ºi de drept, un
ºef de stat. Dar... GHINION! Când
prezidentul nostru tocmai se bucura
de lumina abia luatã de la Prea
Fericitul Daniel, un tânãr, probabil,
cândva, frumos ºi liber, i-a strigat din
mulþime câteva palabre nu tocmai
convenabile, dintre care cea mai
blândã ºi  aproape nevinovatã a fost
„demisia!”. Cu toate acestea,
„frumosul” cu pricina nu a mai fost
lãsat... liber, ba chiar a fost ars destul
de serios la buzunar, pentru clipa sa
de „rãtãcire”, de organele, vorba aia,

abilitate. GHINION ºi pentru el!
   * Dar cuplul prezidenþial a vrut sã-
ºi verifice, nu-i aºa,
reprezentativitatea ºi în teatrul de
operaþiuni din Afganistan. Bravo! ªi
iar bravo! Acolo, graþie reporterilor de
serviciu, am putut-o vedea pe (oh,
Doamne!) prima doamnã ciocnind
ouã  (evident, roºii!) cu bravii soldaþi
aflaþi la datorie departe de þarã.
Spectacol de-a dreptul ravisant! Mai
ales prin prisma replicilor ºi
exclamaþiilor distinsei faþã de soldaþi,
în funcþie de rezistenþa ouãlor
acestora la interciocnire: „Am sã te
þin minte!”; „Te-am rezolvat!” etc.  De-
a dreptul minunat de mirobolant!
Straºnicã femeie, prima doamnã, nu?
Ar mai rãmâne sã-l...rezolve de nenea
Klaus. De-abia atunci lucrurile vor fi,
iertare de vorbã proastã, cât de cât,
în regulã prin scumpa noastrã
þãriºoarã. Pentru cã atunci când pune
o femeie piciorul în prag, lucrul se
cheamã foarte bine fãcut...
   * Alte douã subiecte de interes ale
acestor zile (aproape) fierbinþi:
candidatura la primãria Capitalei spre
care l-a împins pe Robert Turcescu
Traian Bãsescu – o candidaturã cu
multe ºi mari probleme, în care
împricinatul, Robert Turcescu adicã,
se chinuie sã iasã cât mai...alb cu
putinþã de sub acuzaþia de ofiþer sub
acoperire al unui serviciu secret – ºi
posibilitatea revenirii lui Victor Ponta
în prim planul scenei politice
autohtone, ca preºedinte al Camerei
Deputaþilor, cu sprijinul PSD, dupã
ce Valeriu Zgonea a fost ...iZGONIT
din PSD, pe motiv cã ar fi mâncat ovãz
din postura de cal troian. Ori calul
troian, ºtiþi ºi dumneavoastrã,
papariseºte alte delicatesuri...
Despre aceste subiecte –
probabil în numãrul viitor. Dacã
ele nu se vor fâsâi, evident.
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Dosar de politician mehedinþean

Ion Mîþu –
un prefect responsabil

   Ion Mîþu, fostul prefect al judeþului
Mehedinþi, a activat foarte mulþi ani în
PD Mehedinþi. De fapt, s-a numãrat
printre fondatorii în judeþ ai fostului PD
Mehedinþi, partid în care a deþinut
funcþia de secretar general. A fost de-
a lungul timpului ales local, consilier
judeþean. Ion Mîþu s-a afirmat în viaþa
politicã mehedinþeanã ca membru al
PD Mehedinþi, dar mai ales ca secretar
general al acestui partid, funcþie pe
care a ºi exercitat-o cu eficienþã foarte
mulþi ani. Pentru cã succesul electoral
din anul 2008 al PDL Mehedinþi i se
datoreazã într-o mãsurã foarte mare ºi
lui Ion Mîþu, care ºi-a adus o contribuþie
decisivã. Mai mult, acesta a fost unul
dintre cei mai vechi membri ai
partidului, rãmânând ataºat idealurilor

Ion Mîþu ºi Dan Trancotã
partidului. În toatã activitatea sa
politicã, Ion Mîþu a demonstrat abilitãþi

reale de politician. Rolul sãu în
special în ceea ce priveºte latura
organizatoricã a partidului a fost
unul deosebit de important pentru
întãrirea politicã a formaþiunii pe
care o reprezenta. De asemenea,
PD Mehedinþi a trecut, de-a lungul
existenþei sale, prin perioade
dificile, de opoziþie, când
implicarea ºi unitatea partidului
erau esenþiale pentru afirmarea
politicã. Ion Mîþu, alãturi de alþi
membri ai partidului, dar în primul
rând de preºedintele formaþiunii,
Mihai Stãniºoarã, a rãmas pe
baricade sã lupte ºi sã creadã în

victoria PD Mehedinþi. Oricât a fost de
greu, nu a abandonat niciun moment
aceastã bãtãlie. În luna martie a anului
2009 a fost numit prefect al judeþului
Mehedinþi, funcþie în care a stat pânã
în vara anului 2012. Cât timp a fost
prefect, Ion Mîþu a demonstrat cã se
poate implica cu responsabilitate în
administraþia judeþeanã. A exercitat
aceastã funcþie cu multã implicare ºi
responsabilitate, fiind un prefect-
jucãtor, aºa cum îi plãcea sã-ºi spunã.
Realizarea pasarelei din localitatea
Ciochiuþa, de lângã oraºul Strehaia,
este meritul sãu, lucrare necesarã ºi
pentru care Ion Mîþu s-a zbãtut foarte
mult sã fie finalizatã. Dupã ce a fost
înlocuit din funcþia de prefect al
judeþului, a revenit în PDL Mehedinþi,

fiind numit prim-vicepreºedinte al
partidului. Nu a stat mult timp deoarece
partidul a fuzionat cu PNL Mehedinþi.
A devenit membru al PNL Mehedinþi,
însã, la scurt timp, s-a retras din
politica mehedinþeanã. În prezent este
director general al CJAS Mehedinþi.

Dan Trancotã -
un mare traseist politic

   Dan Trancotã a apãrut în politica
mehedinþeanã în anul 2000, când a fost
numit de cãtre primul-ministru al
guvernului PSD, Adrian Nãstase, în
funcþia de prefect al judeþului
Mehedinþi. La acel moment avea ºi
calitatea de membru al PSD

Mehedinþi. A stat în aceastã funcþie
pânã în vara anului 2004, când a fost
înlocuit cu Constantin Zimþa. În
toamna aceluiaºi an se înscria în PNG-
CD Mehedinþi, unde a candidat fãrã
succes pentru funcþia de deputat din
partea acestui partid. A fondat apoi în
judeþ PIN Mehedinþi, partid în care nu
a stat prea mult timp. La ultimele
alegeri locale, cele din anul 2012, Dan
Trancota a candidat pentru funcþia de

primar al oraºului Vânju Mare, oraºul
sãu natal, din postura de membru al
PC Mehedinþi. Deºi a mai deþinut timp
de un mandat funcþia de primar al
oraºului Vânju Mare, Dan Trancotã a
pierdut lamentabil acel scrutin, în urma
unei competiþii în care s-a crezut
învingãtor clar. Înfrângerea a fost cu
atât mai mare cu cât Dan Trancotã pleca
favorit în acea competiþie electoralã. Nu
se ºtie exact care au fost cauzele acelei
înfrângeri, însã cert este faptul cã ea a
fost un eºec politic total pentru fostul
prefect al judeþului. Aceastã înfrângere
de proporþii a avut, cum s-a putut
observa, consecinþe politice, îndeosebi
asupra evoluþiei sale pe scena politicã
localã, Dan Trancotã devenind un
politician pe cât de instabil, pe atât de
controversat politic. Fostul prefect al
judeþului Mehedinþi a oscilat în ultimii
ani în politica judeþului pe la mai multe
partide, pãrând sã nu-ºi gãseascã locul
în niciunul. A schimbat mai multe
partide, unde nu a performat electoral,
ultimul scrutin local gãsindu-l în
postura de ºef al PC Vânju Mare.
Înaintea alegerilor locale, Dan Trancotã
pãrea nu doar optimist, dar ºi un
preºedinte de organizaþie care îºi
gãsise locul ºi rolul politic. În cele din
urmã a pãrãsit ºi PC Mehedinþi, iar
acum activeazã în cadrul PNL
Mehedinþi. Dan Trancotã a fost fãrã
îndoialã un mare traseist politic, poate
cel mai mare traseist politic al
judeþului, ºi nu a fost niciodatã un
politician în adevãratul sens al
cuvântului. Nici mãcar atunci
când a fost lider de partid.

COMUNICAT DE PRESÃ
Centrul Militar Judeþean Mehedinþi, prin Biroul Informare Recrutare,

structura militarã a Ministerului Apãrãrii Naþionale, care este responsabilã cu
promovarea profesiei militare ºi recrutarea candidaþilor pentru cariera militarã,
informeazã pe cei interesaþi cã începând cu anul ºcolar 2016-2017 s-a
reânfiinþat Colegiul Naþional Militar ,,Tudor Vladimirescu” din Craiova.
   Dosarele de candidat pentru Colegiul Naþional Militar ,,Tudor
Vladimirescu” Craiova se întocmesc la sediul instituþiei noastre pânã pe
data de 13 mai 2016.
   La aceastã datã, pe lângã documentele necesare pentru dosarul de
candidat (documente care sunt furnizate candidaþilor la prima prezentare
la Biroul Informare Recrutare), trebuie sã fie efectuatã ºi vizita medicalã
(la un spital militar care aparþine Ministerului Apãrãrii Naþionale).
   Menþionãm faptul cã pentru anul ºcolar 2016-2017, sunt scoase la
concurs 120 de locuri (din care 20 pentru fete).
   Pentru  informaþii suplimentare, cei interesaþi sunt rugaþi sã contacteze
Biroul Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeþean Mehedinþi
situat în Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, nr. 25, sau la numerele de
telefon 0252/317702 ºi 0352/422209.
          OFIÞER DE INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE,

 Locotenent colonel Cristian CIONTU

 Mircea Popescu
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        Dacã unul dintre spionii
implicaþi în (a)facerea Black
Cube&Kövesi a fugit peste graniþã,
culmea, cu un taxi, treizeci ºi trei de
muritori (în mintea cãrora Biserica
Ortodoxã Românã e de vinã pentru
toate relele; dar nu, nu B.O.R. e de
vinã pentru toate relele abãtute peste
noi, ci conþopiºtii Puterii care au
devastat bestial Þara) - aºadar, s-au
urcat într-un Taxi nihilist, cu
blasfemia la vedere, pretinzînd cã ei
cunosc preferinþele lui Dumnezeu!
„Cine atacã Biserica Ortodoxã,
numai român nu e!”, afirma geniul
Eminescu în publicistica sa. Ajunge
cu diversiunile grosolane la adresa
Bisericii Ortodoxe! Generaþia tînãrã
trebuie sã ºtie cã timp de secole,
singurele lãcaºuri de sãnãtate,
învãþãmînt ºi culturã, denumite
„bolniþe”, au funcþionat sub tutela
bisericilor ºi mînãstirilor, iar în zilele
noastre, Biserica Ortodoxã Românã
a construit, are în patrimoniu ºi
finanþeazã din fonduri proprii peste
800 de aºezãminte spitaliceºti ºi
ºcolare, alte centre de ajutor pentru
sãrmani ºi pentru cazurile sociale
deosebite. Cîþi politicieni au fãcut
acest lucru din uriaºele averi adunate
prin furt ºi corupþie?! Da, mãrite
geniu român, Eminescu,

„Biserica Ortodoxã e Mama
Neamului Românesc”!

   Aºa va rãmîne în veci, precum a
rostit Poetul Nepereche, care nu ºi-
a dorit trofee, medalii ºi
onoruri!(“Nu-mi trebuie flamuri,/
Nu voi sicriu bogat,/ Ci-mi
împletiþi  un pat/ Din tinere
ramuri…”). Pentru Eminescu,
premiul cel mai mare însemna sã
fie românul cu credinþã în
Dumnezeu ºi cu dragoste de patrie.

„Biserica Ortodoxã e Mama Neamului Românesc”!
Catedrala Mîntuirii Neamului are

o însemnãtate identitarã,
teologicã, este un simbol al

României!
 De ce þine Erdogan sã construiascã
o mega moschee la Bucureºti? Pentru
cã nouã ne-au luat minþile
manipulatorii, iar agitatorii sörösiºti
ne îndeamnã sã dãm cu pietre în
Catedrala Mîntuirii Neamului, sã
hulim Biserica Ortodoxã Românã ºi
pe slujitorii ei! De ani buni, ziarele ºi
televiziunile noastre (ale noastre?!)
duc o campanie agresivã ºi mizerabilã
împotriva Bisericii noastre milenare,
deºi, aceleaºi instituþii de presã fãceau
mare tãrãboi, cã în epoca Ceauºescu
au fost dãrîmate biserici. Iatã-i, acum,
pe cleveticii ultrademagogi, porniþi
împotriva construirii de biserici!
Avînd în vedere picajul evident al unor
vedete, trupa „Taxi” a poftit chiar în
Postul Sfîntului Paºti sã se ridice în
topuri cu un hei-rup muncitoresc, în
realitate, un atentat asupra Bisericii
Ortodoxe. Piesa cu smerenia în bãþ,
de fapt, lipsa lor de smerenie, nu-i
decît o manipulare grosolanã (muzicã
nu se poate numi, pentru cã mai mult
se vorbeºte decît se cîntã); un
manifest condamnabil împotriva
construirii Catedralei Mînturirii
Neamului, proiect realizat cu fonduri
proprii, cu donaþii ºi cu insignifiantul
ajutor de la buget. Aceºti 33 (33,
Doamne, ºi toþi 33!) ar trebui sã ºtie
cã ei nu reprezintã poporul, iar
Catedrala are o însemnãtate
identitarã, teologicã, este un simbol
al creºtinismului, al României, o casã
a credinþei, a moralei, a frumosului
ºi binelui, cea mai înaltã formã de
spiritualitate ºi îngemãnare între
popor ºi Dumnezeu! Este extraordinar
sã ai o catedralã a ta, a neamului tãu,
gîndindu-ne la topul celor mai mari
ºi frumoase catedrale ale lumii. ªi
trupa Vunk (denumire pur
româneascã, nu?), cu piesa „Ne
facem auziþi”, a dat cu pietre în curtea
B.O.R. Cum logica ºi raþiunea nu fac
bunã casã cu ideile odioase pe care
mercenarii taxi-sörösiºti le vor
implementate în conºtiinþa colectivã,
într-un mod care sã gîdile auzul
unidirecþional, trupa Taxi împreunã cu
33 (nu întîmplãtor, acest numãr

simbolic) de pasageri cunoscuþi (din
muzicã, teatru, jurnalism, literaturã,
de fapt, activiºti anti-creºtini, s-au
transformat în lãutari ai întunericului,
lãutari pe care, evident, îi deranjeazã
Casa lui Dumnezeu: Andreea Esca,
recunoscutã pentru susþinerea
sodomiei, Ada Milea, Cãlin Goia,
ªtefan Bãnicã Jr., Andi Moisescu, Teo
Trandafir, Horia Vîrlan, Guess Who,
Horia Moculescu, Victor Rebengiuc,
Dan Bittman, Pavel Bartoº, Rãzvan
Simion, Dani Oþil, Paula Chirilã,
Alexandra Ungureanu, Robin Proca,
Mircea Baniciu, Oana Pelea, Toni
Grecu, Irina-Margareta Nistor,
Monica Anghel, Cornel Ilie, Laura
Lavric, Alexandru Andrieº, Emilia
Popescu, Grigore Leºe, Dorina
Chiriac, Virgil Ianþu, Andi Vasluianu,
Dan Byron, Oreste Teodorescu ºi,
inevitabil, din formaþie nu putea lipsi
proaspãt medaliatul cu „Nihil sine
Deo” -, ateul Mircea Cãrtãrescu,
„orbitorul”, care, ori de cîte ori are
prilejul, întineazã valorile sfinte ale
neamului nostru, în modul sãu
caracteristic ºi pornografic! Bravo,
domnilor ipocriþi! Dacã voi locuiþi în
ditamai vilele, aveþi maºini de lux,
bogãþii ºi conturi pline, de ce îl
exilaþi pe Dumnezeu în spaþii mici?

Catedrala Mântuirii Neamului,
nobilul deziderat al lui Mihai

Eminescu
   Aþi aplicat o reprobabilã loviturã
sub centurã fiinþei naþionale ºi
spiritualitãþii româneºti! Dreptul la
exprimare liberã v-a transformat în
mãscãrici, dar prea puþini sînt rãtãciþii
care vã acceptã manifestul. Cum ºi-
au permis cei 33 de cîntãtori sã
vorbeascã în numele românilor
ortodocºi? Oare ºtiþi voi, aceºti 33,
fiecare dupã numele vostru, cã
poetul nepereche Eminescu a propus
ºi susþinut „construirea în Bucureºti
a unei biserici monumentale,
închinatã eroilor români din toate
locurile ºi timpurile, jertfiþi pentru
libertatea ºi demnitatea naþionalã”?
Se pare cã sînteþi asociaþii anti-
românului care l-a numit pe
„Luceafãr” „cadavrul din debara”.
Citez mai departe din „Doxologia”:
„într-unul din articolele publicate în
ziarul « Timpul » Mihai Eminescu

sugera modalitãþi pertinente de
finanþare a catedralei dorite: «din
fiecare bilet vândut de Loteria
Naþionalã, sã se aloce un procent în
direcþia menþionatã»”. Aºadar,
ridicarea Catedralei Mântuirii
Neamului, reprezintã, pe lîngã
realizarea nobilului deziderat al
marelui poet universal, consolidarea
trãsãturii spirituale a poporului român,
continuitatea de credinþã ºi
statornicia noastrã ca neam, izvorîtã
din credinþa în Dumnezeu.
Rãzvrãtiþii aceºtia nu mai au loc

de Biserica Neamului
Românesc

  Haideþi, care trupã lanseazã o piesã
împotriva construirii mega moscheii
lui Erdogan în inima unei þãri creºtine
sau împotriva construirii Templului
Masonic în Bucureºti? N-aveþi curaj?
Aþi epuizat toate pietrele aruncînd în
Biserica noastrã milenarã? Ce pãcat!
Fãþarnicilor! Sau în prea vasta voastrã
îngustime de vederi n-a pãtruns
informaþia potrivit cãreia sediul Marii
Loji Naþionale a României a primit,
în 2015, undã verde de la Consiliul
general al Municipiului Bucureºti pe
bulevardul Expoziþiei nr. 24 F? ªtiþi
voi, rãzvrãtiþii aceºtia culþi, care nu
mai aveþi loc de Biserica Neamului
Românesc, care sînt sursele de
finanþare ale Marii Loji, Naþionale, ce
fel de politicã face, cui se
subordoneazã! Ei bine, nu veþi
rãmîne în istorie cu manifestul
vostru, domnilor 33, care aþi urcat
din prostie, din interes, exhibiþie sau
pentru publicitate, în taxiul ocultei
strãine! Cîtã otravã faþã de poporul
român creºtin în aºa-zisa muzicã a
voastrã! Sã nu ºtiþi voi(sau, mai grav,
sã nesocotiþi!) cã Biserica este
singura instituþie din România care se
mai bucurã astãzi de încredere totalã,
pentru cã, cealaltã, Armata Românã
nu prea mai existã?! Au avut grijã alþii
s-o anihileze! Cum sã nu se dea cu
pietre la comandã în Biserica
Ortodoxã, dacã se implicã temeinic în
campania de respectare ºi pãstrare a
familiei tradiþionale, conservarea
valorilor naþionale, în educarea
creºtinã a tinerei generaþii ºi se opune
sodomiei promovate de Bruxelles?
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Sãptãmâna aceasta începe a câta
campanie electoralã de dupã 1990
încoace. Încã o lunã de promisiuni care
mai de care mai mãreþe sau o lunã fãrã
promisiuni deloc. Unii candidaþi s-au
mai deºteptat ºi au început sã nu mai
promitã deloc, ca ºi cum ar fi vorba de
Eurovision ºi fiecare þarã îºi trimite
reprezentantul sã ragã pe scena
respectivã. Treaba este cã la
Eurovision, dacã nu þi-ai achitat taxele
de acces pe scenã, cum s-ar spune,
eºti eliminat, chiar dacã de drept eºti
calificat ºi ai dosarul în regulã. Aºadar,
nu ai dat banul nu exiºti.

Problema este cã la noi în
campania electoralã, tot cetãþeanul
plãteºte ºi nu candidatul. Acum este
ºi mai rãu. Dupã ce cã timp de patru
ani le plãtim salariile aleºilor din
administraþia publicã localã, tot pe
banii noºtri îºi vor face ºi campania
electoralã? Unde mai pui ºi lefurile
personalului din secþiile de votare ºi
de la birourile electorale judeþene
Ban cu ban se adunã ºi se secãtuieºte
bugetul statului cu banii pentru
politicienii mai mari sau mai mici,

 ªtefan Bãeºiu

Cum am reuºit sã ajungem cei mai sãraci din Europa?
mai graºi sau mai slabi, mai buni sau
mai rãi, mai proºti sau mai deºtepþi.
Mai creºtini sau mai vicleni.
Politicienii ºtiu cã trebuie sã fie
extrem de talentaþi pentru a cuceri
sufletul, mintea ºi inima alegãtorilor.
Nici nu conteazã dacã fac ceva sau
dacã nu fac. Pânã la urmã nu existã
nicio lege care sã îi pedepseascã,
dacã nu au contribuit cu ceva la
prosperitatea ºi dezvoltarea
comunitãþii din scaunul public în care
au fost aºezaþi de cãtre cetãþean prin
votul sãu. Marea viclenie a alesului
este cã a învãþat în 26 de ani de
democraþie cã singurul lucru pe care
trebuie sã îl facã ºi sã aibe o leafã
sigurã timp de patru ani ca primar
este sã punã mâna pe ciolan prin
orice mijloace. Nu are cum sã se mai
desprindã de el, decât arestat sau
dacã partidul decide acest lucru, deºi
este greu ºi aºa. Dacã ai reuºit sã fii
un bun actor ºi sã îþi spui replicile
cum trebuie, sã dai niºte mici ºi bere
sau gãleþi sau sã asfaltezi pe banii tãi
o uliþã sãteascã, atunci e clar cã
trãieºti într-o democraþie funcþionalã

ºi ai rolul asigurat pentru
urmãtori i  patru ani  în
filmul localelor.

Cam asta este povestea cu
democraþia româneascã. Cine
minte mai frumos este cel mai
câºtigat. Nu conteazã cine ce
face, ci cine reuºeºte sã mintã
mai frumos timp de atâþia ani.
Cine este pânã la urmã prostul: cel
care voteazã sau cel care conduce.
Amândoi locuiesc în aceeaºi þarã, cel
puþin teoretic. Sau poate cã trãiesc în
aceeaºi þarã, dar în realitãþi diferite.
Potrivit eurobarometrelor, românii au
ajuns sã fie cei mai sãraci din
Uniunea Europeanã ºi printre cei mai
sãraci din Europa. Guvernanþii sau cei
pe care i-am ales au uitat sã mai
umble ºi la veniturile noastre sau au
aºteptat ca economia de piaþã singurã
sã îºi facã treaba. Sau mai bine
rãmânem economie de doi dolari pe
zi, cum dorea ministresa de la Finanþe
sau de unde era. De la palatul de
nebuni al lui Eminescu. Cum de am
reuºit ca în 26 de ani sã ajungem cei
mai sãraci din Europa, cu atâtea
resurse umane ºi naturale? Este
practic un fenomen care cu greu poate
fi explicat de manualele de ºtiinþe
politice ºi de economie. Þara aceasta
a fost jefuitã sistematic de hoarde
întregi de politicieni sau de grupuri
de interese române sau strãine de
interesele naþionale. Este inexplicabil

cum o þarã atât de bogatã în resurse
umane, naturale sau materiale a reuºit
o asemenea contraperformanþã ºi sã
devinã aproape invizibilã în Europa
ºi în lume la aproape toate capitolele
ºi domeniile. România nu mai existã
în sport, în medicinã, iar în educaþie
produce de mulþi ani pentru alte state
bogate ºi dezvoltate ale lumii.
Românii nasc direct copii de sclavi
pentru popoarele din Vestul Europei.
Purtãm deja ºtampila de sclav ºi de
iobag la marile curþi europene. Copiii
noºtri acceptã orice slujbã, în timp
ce puiii celor din Occident nu se
umilesc pentru orice cules de
cãpºuni. Muncile acestea sunt pentru
sclavii din România, Africa sau din
Asia. Popoarele sunt acum de stãpâni
sau de sclavi. Nu mai existã libertate,
decât cea garantatã de bani ºi de
bogãþie. Cine este sãrac este
condamnat la libertate furatã sau
direct la moarte. Trãim în plin Ev
Mediu în care aºteptãm o revoluþie
care sã nascã altã societate.
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T A B L E T A  D E  S C R I I T O R
Mihai Octavian IOANA

În dialogul pe care îl are cu
vornicul Moþoc, în primul capitol al
nuvelei Alexandru Lãpuºneanul de
Costache Negruzzi, voievodul îi face
acestuia un memorabil portret: „Dar
tu, Moþoace? învechit în zile rele,
deprins a te ciocoi la toþi domnii, ai
vândut pre Despot, m-ai vândut ºi pre
mine, vei vinde ºi pre Tomºa; spune-
mi, n-aº fi un nãtãrãu de frunte, când
m-aº încrede în tine?” Forþa expresivã
a acestui portret este datã de
surprinderea esenþei personajului
care este versatilitatea. Urmãrind ca
din orice împrejurare sã obþinã un
profit maxim, Moþoc ºtie cã, a fi
consecvent, nu duce la nimic bun.
   Caracterele nu s-au schimbat prea
mult la aproape 180 de ani de la
publicarea în 1840 a nuvelei în
primul numãr al revistei conduse de
Mihail Kogãlniceanu, Dacia literarã.
ªi astãzi se observã cum oameni
care pânã mai ieri susþineau – fie ºi

Interes ºi loialitate
aparent, printr-un angajament formal
– o anumitã ideologie sau un anumit
lider, atunci când îºi simt ameninþatã
poziþia, se reorienteazã, uneori cu
foarte mare vitezã, trecând, se putea
altfel?, în tabãra învingãtorilor.
      Ca strategie generalã a vieþii este
un calcul greºit, întrucât într-o
perioadã dinamicã, agitatã, cine este
astãzi la putere nu va mai fi mâine.
Roata se învârteºte ºi viaþa este al naibii
de lungã. Cel învins astãzi poate sã
revinã în fruntea bucatelor -  ºi atunci?
   În orice grup uman indivizii se
adunã, în funcþie de afinitãþi, în jurul
liderilor. Fie cã este vorba despre
asociaþia de locatari sau de asociaþia
celor care dorm pe partea stângã. O
cauzã comunã creeazã reþele, iar
reþelele acestea, pentru a funcþiona,
au nevoie de un conducãtor ºi de
un motor care este ideologia.
Oamenii se orienteazã susþinând
una sau alta dintre variante. Omul
sau propaganda.
   Soliditatea unei atitudini, însã, se
verificã în situaþii conflictuale, în
perioade de crizã prelungitã. Atunci
se vede cine ºi cât a investit într-o
anumitã construcþie, fie ea prietenie,
cuplu, colectivitate profesionalã sau
partid. Cei care s-au implicat
superficial se vor debarasa imediat
de o cauzã, îmbrãþiºând alta. N-au
regrete, pentru cã n-au avut
sentimente. A te dãrui unei viziuni,
a urmãri împlinirea unei vocaþii
înseamnã efort, epuizare. Iar în
momentele astrale ale vieþii este
posibilã ºi necesarã, ca unicã
soluþie, acceptarea martiriului. Într-

o societate contemporanã,
dominatã de ideea acumulãrilor,
adesea groteºti, martiriul este de
neconceput. Cum sã te sacrifici
pentru o þintã impalpabilã, pentru o
pasiune sau o religie?
   Dacã X acceptã sã fie medic într-
un orãºel sau profesor într-o
comunã, este ceva în neregulã cu el,
este tulburat. Puþini sunt cei care
înþeleg cã omul respectiv aºa este
croit, are propriul sãu tipar, iar
reþetele de succes ale celorlalþi îi sunt
indiferente. Este adevãrat cã unui
asemenea om îi lipseºte cu totul
organul invidiei, cu partea sa vizibilã
care este lãudãroºenia. Nu este deloc
interesat cã un coleg al sãu de clasã
are o vilã cât un portavion, nici ce
maºini populeazã garajul colegului
de facultate, nici cine a ajuns primar
la ultimele locale la care chiar nu
s-a dus, având cu totul alte
ocupaþii în ziua aceea.
   Capodopera lui Caragiale O
scrisoare pierdutã poate fi privitã ºi
ca o colecþie de comportamente
deviate, în care interesul personal se
ascunde foarte bine dupã unul public,
politic. Se vorbeºte inflamat despre
progres economic, drepturi
cetãþeneºti, patrie – cuvinte goale.
Discursul politicianist este unul
demagogic, gãunos. Agamiþã
Dandanache, candidatul surprizã,
lovitura de teatru, spune explicit acest

lucru: „...si eu, în toate Camerele, cu
toate partidele, ca românul imparþial...”
Cuvântul miraculos acesta este:
imparþial. Migraþia politicã de la
dreapta la stânga ºi apoi invers pare
sã nu mai mire pe nimeni. În argou
acest fenomen poartã un nume precis,
dar mã voi feri sã-l citez, tocmai pentru
cã îl ºtie toatã lumea. Marele scriitor a
fixat parcã pentru totdeauna
problematica electoralã, e suficient
doar prilejul, la noi sau oriunde în
lume, ca ea sã redevinã actualã.
   Ni se prezintã pe la televiziuni, ca
formule indubitabile ale succesului,
oameni porniþi pe o cale de care   s-
au sãturat profesional ºi au apucat pe
o alta. Cutare profesoarã de
matematicã fericeºte femeile
vânzându-le parfumuri, cutare doctor
vinde piei de cloºcã, iar cutare pictor,
devenit inginer, a schimbat pensula
ºi pânzele cu teodolitul ºi schemele
cadastrale, mult mai cãutate.
      Dacã nu eºti fidel propriei tale
vocaþii, cum poþi fi loial semenilor
tãi? Aceeaºi schemã mentalã va
funcþiona peste tot. ªi faþã de prieteni
ºi faþã de colegii de partid ºi faþã de
ocazionalii(ºi vremelnicii) ºefi.
   Cred cã inconsecvenþa moralã în
discuþie este o trãsãturã purulentã a
multora ºi, tocmai de aceea, ea va
continua sã serveascã drept subiect
de inspiraþie pentru mulþi slujitori ai
condeiului de-acum încolo.

Comunicat de presã
ªi în acest an, conducerea Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã

ºi Protecþia Copilului  Mehedinþi s-a preocupat de asigurarea unui meniu
festiv, tradiþional, special, pentru toþi beneficiarii ei, rãmaºi în centrele
direcþiei în perioada sãrbãtorilor de Paºte.
   Astfel, atât copiii, cât ºi adulþii care nu au avut posibilitatea de a petrece
sãrbãtorile în sânul familiei, s-au putut bucura totuºi de spiritul sãrbãtorilor
pascale, beneficiind de un meniu cu bucate tradiþionale (miel, pascã,
ouã roºii, cozonac etc.), dar ºi de cadouri de la iepuraº. În special
cei mici s-au arãtat deosebit de încântaþi de cadourile primite cu
aceastã ocazie.
  Menþionãm cã în afarã de beneficiarii rãmaºi în centre, zeci de copii
abandonaþi sau cu dizabilitãþi, precum ºi adulþi, au petrecut Paºtele în
familii, la prieteni sau împreunã cu familiile colegilor noºtri.
   Directorul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi, domnul Valentin POPESCU, profitã de aceastã ocazie pentru
a ura întregii familii DGASPC Mehedinþi, beneficiarilor, colaboratorilor
ºi angajaþilor deopotrivã, tradiþionalul Hristos a Înviat!

Ofiþer de presã, Daniela Ariciu
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Opiniile cã promulgarea Legii
„Dãrii în platã” va zgudui leul, nu ºi-
au gãsit reflectarea în piaþa valutarã.
Acesta a avut în aprilie o evoluþie stabilã
faþã de euro, media crescând faþã de
finalul lui martie cu mai puþin de 0,5
bani. Dolarul american a îngheþat,
diferenþa fiind de 0,01 bani, iar francul
elveþian a pierdut 0,3 bani.

Evoluþia a fost influenþatã mai mult
de cea a monedelor din regiune, în
principal zlotul, afectat de menþinerea
economiei poloneze în zona deflaþiei
dar ºi a zvonurilor cã ratingul Poloniei
ar putea fi redus.

Cursul euro a fluctuat luna trecutã
între 4,4649 ºi 4,4854 lei. În prima
ºedinþã din mai media a crescut de la
4,4774 la 4,4875 lei, maximul ultimelor
trei luni. Piaþa s-a deschis direct pe
depreciere, la 4,4830 lei. Ordinele de
cumpãrare de valutã au ridicat euro la
un maxim de 4,4920 lei, iar tranzacþiile
de la ora închidere se realizau la 4,49 –
4,4930 lei. În opinia dealerilor bancari
euro ar putea testa pragul de 4,50 lei.

Tendinþa de scãdere a monedei
naþionale, poate continua ºi dupã
Sãrbãtorile de Paºte, datoritã creºterii
consumului, implicit a importurilor.De
asemenea, cei de la ING Bank
anticipeazã o posibilã creºtere a euro
spre 4,56 lei, ca o consecinþã a mãririi
costurilor pentru bãnci în cazul
creditelor în valutã, dupã promulgarea
Legii „Dãrii în platã”.

La rândul lor, analiºtii de la Erste
Bank, prognozeazã cã euro se va
menþine în acest an în intervalul 4,4
– 4,6 lei, în condiþiile în care BNR va
continua sã þinã volatilitatea sub

 Radu Georgescu

Euro creºte, dolarul scade
control. Nu sunt excluse puseuri ale
leului, care nu vor afecta însã inflaþia
sau creºterea economicã.

Cele mai mari fluctuaþii din aprilie
le-a avut cursul dolarului american, cu
un minim de 3,9141 lei ºi un maxim de
3,9807 lei. Începutul acestei luni a fost
negativ pentru moneda americanã, care
a scãzut de la 3,9348 la 3,8697 lei,
minimul ultimelor ºase luni, în timp ce
cotaþiile din piaþa valutarã au alunecat

de la 3,893 la 3,863 lei.
Francul elveþian s-a miºcat în

aprilie între 4,0601 ºi 4,11 lei, ºi a
urcat în prima ºedinþã din mai de
la 4,0843 la 4,0894 lei.

Perechea euro/dolar a avut o tendinþã
ascendentã, care a continuat ºi în 3 mai,
când euro a urcat pe pieþele
internaþionale la 1,1450 – 1,1616 dolari.

Scãderea dolarului este pusã pe
seama faptului cã dobânda-cheie va

fi menþinutã întregul an de Comitetul
monetar al Rezervei Federale
americane la 0,25 – 0,5%.

Analiºtii au luat în calcul faptul cã
economia SUA a avansat, în primul
trimestru, cu doar 0,5%, faþã de
perioada similarã din 2015, cel mai
lent ritm de cre’tere din ultimii doi ani.

Analiza cuprinde perioada
26 aprilie – 3 mai.

URMARE DIN PAGINA 5

Condiþia pe care TVR ...

Întrebat ce va face în continuare,
Pãtraru a rãspuns:”Ce pot sã vã spun
acum este cã, în forma lui actualã,
practic contractul ne obligã sã
rãmânem. Dacã plecãm de capul
nostru (nu cã am vrea sã plecãm,
chiar dacã avem oferte mult mai
bune decât aici), trebuie sã plãtim
noi 50.000 de euro”.
   Sursa noteazã cã CA al TVR a votat,
înainte de Paºte, extinderea
contractului cu Pãtraru cu încã douã
luni, însã cu condiþia expusã mai sus.
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Se cunoaºte cu precizie cã
în anul 1838 ºi satul Voloiac din
judeþul Mehedinþi s-a alãturat
localitãþilor rurale, care au înfiinþat
primele ºcoli. Un vechi ºi cunoscut
proverb spune cã: Cine are carte,
are parte; însemnând pe înþelesul
tuturor cã cei care ºtiu sã scrie, sã
citeascã ºi sã socoteascã, pot
descoperi tainele universului,
depãrtãrile li se apropie, iar lumea
întreagã este la picioarele lor.
   Putem spune cã ºi ºcoala din
Voloiac care ºi-a deschis pentru
prima datã porþile la 14 noiembrie
1838, a contribuit la educarea ºi
instruirea copiilor din localitate,
începând cu data amintitã. Nu a
durat prea mulþi ani pentru ca în
preajma anului 1848, mai toate
ºcolile publice ºi-au încetat
activitatea ºi existent datoritã
intervenþiei autoritãþilor de la
centru, speriate de propaganda
revoluþionarã dusã de învãþãtori.

Scurt istoric al ªcolii din Voloiac (1)
   Aºa se face cã pânã în anul 1857,
când s-a reînfiinþat, ºcoala din satul
Voloiac a avut porþile ferecate.
   Este sigur cã învãþãtorul anului
ºcolar 1857-1858 s-a numit Stancu
Enescu, rudã foarte apropiatã cu
Iancu Enescu, cunoscutul cãpitan de
panduri care a luptat la Revoluþia din
1821 sub steagul lui Tudor
Vladimirescu, mort în 23 februarie
1847 ºi înmormântat în tinda
bisericii din Voloiac. Din spusele
bãtrânilor de demult ai satului, se
spune cã Iancu Enescu a fost primul
învãþãtor al ºcolii din Voloiac la
începuturile sale în 1838 ºi credem
acest lucru, cum dealtfel este posibil
ca Stancu Enescu sã fi fost chiar fiul
sãu, aºa cum reiese din calculul
datelor biografice. Dupã anul 1857,
ºcoala din Voloiac nu a mai avut
momente de întrerupere, iar pentru
o perioadã lungã de timp, a primit
ºi elevi din cãtuna (satul) Lacu.
Evoluþia ºcolii în perioada 1857-

1890 este foarte greu de reconstituit
datoritã pierderii integrale a arhivei,
ea s-a putut face doar pe baza
registrelor matricole, existente la
Arhivele Statului.
   Aºa am aflat cã începând cu anul
ºcolar 1890-1891 funcþiona ca
învãþãtor-director al ºcolii primare
Voloiac, Ioan Drãghici, strãbunicul
meu, originar din satul Valea Bunã,
nãscut la 20 octombrie 1863 ºi
decedat la 4 decembrie 1936.
   A funcþionat la aceastã ºcoalã
dupã ce absolvise ªcoala Normalã
a Societãþii pentru Cultura
Poporului Român din Bucureºti,
pânã la finalul anului ºcolar 1922/
1923, când s-a pensionat.
   În cei peste 35 de ani de activitate
la aceastã ºcoalã, pe lângã funcþia
de învãþãtor, a fost, de foarte multe
ori, preºedinte al comisiilor de
examinare la absolvirea cursurilor
de 4 sau 5 clase.
   A avut, mai întotdeauna, membri
în comisie din alte ºcoli, învãþãtori
ca: Gheorghe Ruptureanu, D.D.
Dancãu, Titu Bãleanu, M.
Schiºteanu sau fiul sãu cel mare
învãþãtorul Constantin Drãghici,
care îºi începuse activitatea de
dascãl la ºcoala din Cernaia în anul
ºcolar 1910/1911.
 Din arhivele studiate am
descoperit cã dupã 1857 în sate
actualei commune Voloiac au
funcþionat urmãtorii învãþãtori:
Voloiac – Stancu Enescu cu o leafã
lunarã de 137 lei ºi 20 de bani,
Cotoroaia – Petre Secãreanu,
Valea Bunã – Vasile Lazãr
Popescu,Ruptura – Matei Ciocea.
La Cernaia dar ºi în Voloiac,
preotul George Inimãrea cu o leafã
de 162 lei ºi 20 de bani.
  Originar din Ruptura, învãþãtorul C.
Ruptureanu a fost numit revizor
ºcolar al ºcolilor sãteºti din
Mehedinþi la 15 octombrie 1857
pânã în 1860. Dupã aceastã
parantezã, voi continua cu ºcoala din
satul Voloiac, spunând cã în anul
ºcolar 1909/1910, sub conducerea
strãbunicului, a absolvit ciclul
primar elevul Miloteanu Ghe.
Alexandru, nãscut la 30 septembrie
1898, devenind ulterior chiar el preot

TRIBUNALUL MEHEDINÞI

ANUNÞ DE PARTICIPARE
LICITAÞIE

            Tribunalul Mehedinþi anunþã organizarea în data de 18.05.2016
ora 10.00 a  unei licitaþii publice  privind închirierea urmãtoarelor spaþii
cu destinaþia:
- punct amplasare automate bãuturi calde/reci/sandviciuri în suprafaþã de
3 mp. parter în sediul Judecãtoriei Baia de Aramã,  Str. Nicu Pereanu nr. 8.
- punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte
în suprafaþã de 8  mp parter în sediul Judecãtoriei Baia de Aramã,  Str.
Nicu Pereanu nr. 8.
- punct amplasare automate bãuturi calde/reci/sandviciuri în
suprafaþã de 4 mp. în sediul Judecãtoriei Orºova,  B-dul 1 Decembrie
1918 nr. 16 C.
- punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare
acte în suprafaþã de 8  mp. în sediul Judecãtoriei Orºova,  B-dul 1
Decembrie 1918 nr.16 C.
- punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte în
suprafaþã de 8  mp. parter în sediul Judecãtoriei Vînju Mare,  Str. Viilor nr. 9.
     Criteriile de calificare ºi/sau selecþie a candidaþilor sunt prevãzute
în Documentaþia de atribuire, Secþiunea I, “Fiºa de date a achiziþiei”.

Criteriul de atribuire este “Preþul chiriei cel mai mare/mp”.
     Data limitã pentru depunerea ofertelor este 17.05.2016 ora 16.00 la
sediul Tribunalului Mehedinþi, Str. B-dul Carol I, nr. 14, etaj 1, camera 29.
      Documentaþia de atribuire ºi caietul de sarcini se ridicã de la
departamentul economico-financiar din cadrul Tribunalului Mehedinþi,
Str. B-dul Carol I, nr.14, etaj 1, camera 29. Persoana de contact: Ciurel
Simona, telefon 0252 208 207.

PREªEDINTE COMISIE LICITAÞIE, JUD. TUDOR EUGENIA

în sat, unde preot era tatãl sãu
Gheorghe Miloteanu, una din fiicele
sale Elena Miloteanu a fost bunica
mea din partea mamei. Dupã
pensionarea tatãlui sãu, la
conducerea ºcolii din Voloiac a venit
bunicul meu, învãþãtorul Constantin
Drãghici, cel care avea sã-ºi încheie
ºi el cariera pedagogicã la aceastã
ºcoalã, pensionându-se în anul
1943. Activitatea ºcolarã a continuat
la fel de tumultuoasã ca pânã acum,
în care îl gãsim, vioara întâi, pe
învãþãtorul Constantin Drãghici, ale
cãrui nume ºi profesiune le-am
moºtenit, consolidându-le ºi
ducându-le  mai departe în
rândul familiei.
   Din arhive am descoperit
nume de elevi pe care i-a învãþat
bunicul  dupã 1930, print re
aceºtia îl numesc pe boierul Ilie
Puicea, cel care mã primea cu
braþele deschise, când mergeam
împreunã cu bunicul la via de
altoi aflatã spre Culmea Vãii
Bune. Acuma înþeleg afinitatea
de atunci, dintre fostul învãþãtor
ºi fostul elev. Am gãsit ºi foile
matricole ale celor 4 copii ai sãi,
pe care i-a învãþat la fel ca pe
ceilalþi elevi.
   Douã nume mi-au atras atenþia,
elevii Enescu I. Ion ºi Chiriþã I.
Alexandru, nãscuþi în acelaºi an, 1927
ºi pe care i-am avut colegi de profesie
la ªcoala Voloiac, dupã anul 1968. A
urmat la ªcoala Voloiac ca învãþãtor
ºi director Elena St. Budihalã, pe care
am avut-o ºi eu învãþãtoare la clasele
primare între anii 1954-1958.
Începând cu anul ºcolar 1946/1947
îl gãsim ca învãþãtor pe Ion I. Enescu
veteran din cel de-al doilea rãzboi
mondial, având gradul de cãpitan. A
urmat, dupã câþiva ani, fiul sãu cu
acelaºi nume, pentru ca astãzi sã-l
gãsim titular ca învãþãtor pe Enescu
I.I. Ion, fiul ultimului ºi nepotul
primului amintit. Am insistat cu
aceste nume, care vin sã întregeascã
numele dascãlilor Enescu, dupã
cele ale cunoscuþilor vremurilor
mai vechi, Iancu ºi Stancu Enescu,
probabil ºi ei tatã ºi fiu.

Prof. Constantin Drãghici
 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Jovialitatea de care de obicei dai dovadã se
amplificã, în aceastã sãptãmânã. La fel ºi bucuria
cu care alegi sã priveºti viaþa. Cumva, eºti
rãspunzãtor pentru ceea ce dai de înþeles,
deoarece cei mai mici decât tine sunt inspiraþi de
ceea ce tu afirmi. Începi sãptãmâna cu senzaþia
cã te afli deasupra norilor, aproape de ceruri; ideal
este sã îþi pãstrezi aceastã stare de bine, deoarece,
combinatã fiind cu puterea de a trece peste orice
fel de obstacol, vei reuºi sã obþii tot ceea ce þi-ai
propus, în ultimele zile ale acestei sãptãmâni. În
ziua de 10 mai unele dintre dorinþele pe care le ai
þi se pot îndeplini. Tot atunci poþi descoperi
înþelesuri subtile ale celor încã nevãzute.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se pare cã felul în care alegi sã priveºti lumea
trebuie schimbat, nemaifiind potrivit celor care
acum au loc. Poate cã este timpul sã te ocupi
de propria-þi imagine, sã îþi modifici stilul
vestimentar sau sã investeºti ceva mai mult în
sãnãtatea ta. O sãptãmânã în care bucuriile nu
îþi vor lipsi, nici dragostea de viaþa ºi, cu atât
mai puþin, pofta de a încerca tot ceea ce pare
interzis, la început. Nu îþi face griji dacã nu te
poþi pronunþa aºa cum îþi doreºti; ultimele zile
ale acestei sãptãmâni sosesc cu ºansa ta de a
învinge orice neajuns. Foloseºte-þi entuziasmul
pentru a “scoate” tot ceea ce este mai bun în
tine, uitând de emoþii ºi sentimente negative.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Se poate ca, în aceastã sãptãmânã, sã simþi
singurãtatea mai accentuat decât în alte
perioade. Ceea ce te poate împinge cãtre gesturi
aproape disperate – spre exemplu, a încerca sã
reiei o relaþie care nu îþi mai este favorabilã, doar
pentru a avea pe cineva lângã tine. În schimb,
ai putea sã îþi consumi energia folosind cuvinte
alese, distinse, înnobilând astfel pe oricare
dintre spusele tale. Unde mai pui ºi faptul cã
cei din jur îþi vor asculta sfaturile ºi se vor lãsa
inspiraþi de acestea mai mult ca niciodatã… Ai
nevoie sã îþi asculþi dialogul interior ºi când este
cazul sã îl opreºti, “ascultând” liniºtea aºternutã
acolo. Noteazã-þi visele pe care le ai, multe
mesaje ºi explicaþii vei primi.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Ai vrea sã te retragi, se pare, din viaþa socialã,
mãcar pentru o scurtã perioadã de timp. Dar nu
vei putea sã duci la bun sfârºit acest plan,
deoarece toatã alinarea pe care þi-o doreºti ºi
toatã bucuria de care vei avea parte în aceastã
sãptãmânã, de la cei care-þi sunt prieteni vor
sosi. Asigurã-te cã te faci pe deplin înþeles în
jurul zilei de 6 mai – o zi în care apariþia unor
frustrãri este inevitabilã atunci când îþi doreºti
cu prea mult patos ceva ce nu poþi obþine prin
mijloace cunoscute. Acum poþi descoperi cine
îþi sunt cu adevãrat prieteni. Însã, ia în calcul
faptul cã fiecare decide pentru el însuºi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este complet nerecomandat a începe un rãzboi
sau a da naºtere unei dispute în aceastã
sãptãmânã. În special în primele zile ale acesteia.
Þine minte cã, pe mãsurã ce te lupþi cu ºi mai
multã încrâncenare, cu atât mai mult îi dai putere
adversarului tãu. Este recomandat sã rãmâi calm
ºi sã te comporþi în cea mai delicatã ºi diplomatã
manierã posibilã, de îndatã ce Soarele va
perfecta aspectul sau astral favorabil cu Pluto,
timp în care puterile þi se amplificã ºi poþi face
rãu altora fãrã pic de intenþie maliþioasã. În
schimb, este o perioadã de timp foarte bunã
pentru a iniþia noi relaþii cu cei care îþi sunt
superiori ori cu reprezentanþi ai autoritãþilor.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începi sãptãmâna având o notã pronunþatã de
tandreþe fragedã ºi de gentileþe primãvãratecã,
având sufletul deschis în faþa celor din jur.
Evident, acest lucru nu presupune neapãrat
slãbiciune. Ar fi bine sã foloseºti aceste atuuri
în special  în cazul asocieri lor sau al
parteneriatelor, cãci dispozitorul semnului tãu
solar – Mercur – aflat în mers aparent retrograd,
în semnul zodiacal Taur, îþi va oferi ºansa de a
întâlni noi persoane care îþi pot fi de ajutor, mai
ales dacã acestea sunt strãine de neamul tãu ºi
de cultura ta. Totuºi, dacã simþi cã cei cu care ai
de-a face nu sunt cu picioarele pe pãmânt,
retrage-te ºi continuã-þi drumul, de unul singur.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Vei putea observa acum cine îþi este cu adevãrat
un aliat de încredere, loial ºi cine anume meritã
cu adevãrat încrederea ta. În ceea ce priveºte
planul financiar, alege sã nu rãmâi dator nimãnui,
cu atât mai puþin instituþiilor. Pot interveni
probleme în ceea ce priveºte resursele pe care le
împarþi cu o altã persoanã, cu partenerul tãu/
partenera ta de viaþã, spre exemplu (în jurul zilei
de 6 mai). Nu este o sãptãmânã favorabilã
încheierii unor contracte, cu atât mai puþin
promisiunilor deºarte. Corecteazã-þi atitudinea,
transformându-te din judecãtor într-un atent
sfãtuitor, tocmai pentru a avea parte de armonie.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Cel mai bun rol pe care þi-l poþi asuma în aceastã
perioadã de timp este acela al povãþuitorului din
umbrã. Stabileºte-þi cât mai multe noi alianþe,
mai ales ºi pentru cã cei pe care acum îi ajuþi îþi
vor fi prieteni de nãdejde în viitor. În ceea ce
priveºte locul de muncã – apar noi oportunitãþi,
ºanse de dezvoltare, însã si volumul de muncã
se amplificã, pe mãsurã. Indiferent de nivelul
de încãrcãturã emoþionalã pe care îl ai sau de
starea de stress pe care o poþi atinge, vital este
sã nu acþionezi în grabã. În ceea ce priveºte
dragostea ºi orice nouã posibilã relaþie, este de
preferat sã nu iei decizii. Sfârºitul de sãptãmânã
îþi aduce surprize frumoase; ceea ce aºteptai sã
se întâmple devine realitate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

La locul de muncã este posibil sã ai de-a face
(în partea a doua a sãptãmânii) cu oameni ale
cãror intenþii în ceea ce te priveºte sã nu fie
foarte “ortodoxe”. În plus, inima îþi spune ceva
ºi raþiunea te îndeamnã cãtre altceva, ceea ce te
poate face sã ai reacþii nepotrivite contextului
în care te afli. Avantajul tãu este acela cã, atât
timp cât îþi pãstrezi buna dispoziþie ºi ai o
abordare optimistã în ceea ce priveºte viaþa ta,
încrederea în propriile forþe nu te va pãrãsi ºi
oamenii te vor urma. O nouã dragoste este
posibilã, chiar dacã persoana care-þi va lumina
viaþa este o cunoºtinþã mai veche. Fii generos,
mai ales în ceea ce priveºte timpul petrecut alãturi
de cei care-þi sunt subalterni.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Ai parte de o perioadã în care cel mai important
lucru pentru tine este reprezentat  de
multitudinea de informaþii primite pe cãi mai
mult sau mai puþin convenþionale; poate cã este
momentul pentru a face un salt în ceea ce
priveºte înþelegerea ºi acceptarea unor noþiuni.
Apoi, în aceastã sãptãmânã este posibil ca o
persoanã de care cândva ai fost foarte ataºat,
emoþional, sã reaparã în viaþa ta; gândeºte-te
de douã ori înainte sã accepþi vreo ofertã, în
acest sens. Este timpul pentru o transformare
interioarã, în cazul tãu. Abia apoi vei putea sã îþi
foloseºti la maxim potenþialul creativ.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Nu fii nerãbdãtor sã araþi ceea ce poþi atunci
când vei fi provocat la discuþii cu dezbateri
filosofice, deoarece cu greu te faci înþeles; ia în
calcul faptul cã nu toþi pot înþelege atât de multe
lucruri, aºa cum tu poþi. Când simþi cã discuþia
se aprinde ºi tonul este ridicat, retrage-te discret.
Veºtile bune sunt legate de cãminul tãu ºi de
familia ta; aici sunt mari ºanse cã voia bunã ºi
momentele de calitate sã fie omniprezente. 8 mai
este o zi în care frumoase surprize pot avea loc.
Ultima zi a sãptãmânii poate coincide, ca perioadã
de timp, cu pierderea unui protector. Nivelul tãu
de energie va creºte pe mãsurã ce Soarele va
perfecta aspectul sãu favorabil, format cu Pluto.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Chiar dacã te simþi ca fiind imbatabil, fã tot
posibilul pentru a-þi pãstra farmecul ºi gentileþea
atunci când ai de-a face cu cei care au nevoie de
compasiunea ta. Încã este posibil sã atragi în viaþa
ta oameni a cãror sensibiltate sã fie foarte
accentuatã. În a doua parte a sãptãmânii cauþi sã
gãseºti surse noi de venit ºi sã dezvolþi noi
strategii pentru a-þi pune în ordine situaþia
financiarã. Aºteaptã-te ca acestea sã se datoreze
realizãrii unui vis mai vechi, un vis ale cãrui
coordonate sunt foarte uºor de stabilit în aceastã
perioadã. Este posibil ºi ca persoane care cândva
þi-au fost colegi/colege de echipã sã revinã în
viaþa ta. Primeºte-i cu încredere, sunt soli de pace.
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În perioada 25-
26.04.2016 la Drãgãºani s-a
desfãºurat “Cupa Rusidava”,
competiþie prinsã în Calendarul
oficial al Ministerului Educaþiei,
la care au luat startul 90 de
sportivi pentru vârstele
U18,U15,U14, masculin ºi
feminin.
   CSM Drobeta ºi-a verificat
urmãtorii sportivi care s-au clasat
dupã cum urmeazã:

Loc I
-VLADU ANA MARIA -36 kg -U15
-ARGINT DIANA -48 kg -U14
-VÂLVOI DENISA -36 kg -U13
-DIACONESCU CHRISTIAN -42
kg -U15
-DEMETRIO GABRIEL -55 kg -
U18

Loc II
 -AL-FLOARI MIHAI -42 kg -U15
-TOPALÃ VLAD -73 kg -U18
   Miercuri, 27.04.2016, aceeaºi
echipã a participat la Râmnicu
Vîlcea la ‘’Cupa Rîmnicului’’ care
a adus la start 300 de sportivi pe
vârstele U15,U14,U13,U12,
masculin ºi feminin.
Sportivii CSM Drobeta au urcat
pe podium ºi de aceastã datã:
Loc I
- VÂLVOI DENISA -36 kg -U13
-VLADU ANA MARIA -36 kg -U15
Loc II

Este, poate, cea mai plinã de
visare ºi frumos pe care ºi-o poate
imagina cãlãtorul dornic de o vacanþã
cum alta nu-i.
   Cerul albastru, fãrã nori, se pierde
în valurile înspumate ale mãrii. Nisipul
plajelor este de un alb ameþitor, iar
vântul adie atât de uºor, încât abia
miºcã vârfurile copacilor. Cu o
lungime de aproape 700 de km, þãrmul
spaniol este unul din locurile cãutate
de turiºtii din întreaga lume…

Pe lângã frumuseþile sale naturale,
Costa Blanca farmecã turiºtii ºi prin
minunatele sale monumente. Multe
dintre acestea se gãsesc concentrate la
Valencia. Centrul oraºului este
considerat Plaza de la Reina, unde se aflã
mândria metropolei: catedrala Micalet ºi
clopotniþa sa. Aceasta este celebrã
datoritã formei, care sparge tiparele
datoritã celor opt laturi ale sale. Un al
punct de atracþie este La Lonja de la
Seda- Bursa mãtãsii. Clãdirea, terminatã
în 1498,  este ridicatã în stil gotic, fiind
împodobitã cu portaluri ºi ferestre
bogat ornamentate.
   Înconjuratã de portocali înfloriþi ºi
parfumaþi, la picioarele unui deal pe a
cãrui culme se vede un castel, se aflã
Denia. Dacã veþi petrece aici mult timp,
veþi putea simþi pe propria piele de ce
acest loc este supranumit “Oraºul
fiestelor” – la fiecare opt zile, aci are
loc cel puþin o petrecere.

Benidorm este unul dintre principalele
puncte de atracþie de pe agenda celor care
vin sã îºi petreacã vacanþa pe Costa

“Cupa Rusidava” s-a
desfãºurat la Drãgãºani

- ARGINT DIANA -48 kg -U14
- TOPALÃ VLAD -73 kg -U15
Loc VII
- DIACONESCU CHRISTIAN -42
kg -U15
   În aºteptarea “Iepuraºului de
Paºte’’ , în perioada 29-
30.04.2016,  sportivii CSM
Drobeta au participat la PEJA-
Kosovo la Turneul “JUDO for
PEACE’’ de unde s-au întors
mai bogaþi în experienþã ºi
în pregãtire.

Au urcat pe podium încã
o datã urmãtorii sportivi:
Loc I
-DZITAC IOAN -34 kg -U15
(sportiv de la CSS Lugoj, aflat în
testãri pentru a fi cuprins în
echipa CSM)
-VLADU ANA MARIA -36 kg -
U15
-DEMETRIO GABRIEL -50 kg
-U18
Loc II
-NAE ALEANDRA -57 kg -U15
Loc III
-TOPALÃ VLAD -66 kg -U15
-POPOVICI ALIN -42 kg -U15
(sportiv de la CSS Lugoj, aflat în
testãri pentru a fi cuprins în
echipa CSM).

Lena STEREA,,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin

Blanca. De aici se poate pleca
uºor în excursii spre interiorul
þãrii, spre destinaþii cum ar fi satul
Guadalest, care pare tãiat direct în
stanca, sau spre Bacairent.

Alicante, capitala provinciei cu
acelaºi nume, pare desprinsã
dintr-o carte cu poveºti. În centrul
oraºului,între  port ºi Castillo de
Santa Barbara, se poate ajunge pe
jos sau cu un lift, direct de pe plaja
Postiguet. Odatã ajunºi în centrul
oraºului, este imposibil sã nu
remarcaþi clãdirea primãriei, o
superbã construcþie în stil baroc.
Dar, dacã doriþi din tot sufletul sã
simþiþi atmosfera din Alicante,
trebuie sã vã opriþi pentru o vreme

pe oricare dintre traseele umbrite de
palmieri, de pe Esplanada de Espana. Cel
mai indicat ar fi sã faceþi acest lucru pe la
ora prânzului, când este cea mai potrivitã
luminã. De aici veþi putea admira în voie,
în toatã splendoarea ei, o promenadã
de peste 600 de metri, la realizarea
cãreia s-au folosit peste 6,6 milioane
de dale de mozaic.

Admiratorii stilului lui Gaudi vor putea
admira, la Novelda, biserica Santuario de
la Magdalena, opera unuia dintre cei mai
dotaþi elevi ai celebrului arhitect.

Amatorii de sporturi acvatice vor gãsi
aici o varietate de oferte. Pentru iubitorii
de surf ºi yachting, Mar Menor, situat
lângã Los Alcazares, este locul absolut
ideal. Existã ºi o mulþime de locuri unde
se poate face plajã:Cabo de la Nao,
Villajoyosa, Alicante sau la Calpee,
unde se vãd strãlucind în soare faleze
de calcar înalte de peste 300 de metri.
Mâncarea tradiþionalã reuneºte în farfurie
cam tot ceea ce poate oferi câmpia ºi
marea. Pe lângã peºte ºi crustacee, trebuie
neapãrat  sã încercaþi ºi alte specialitãþi
regionale, cum ar fi tapas sau
bouquerones, un fel de sardele prãjite, sau
calamares rellenos. Iar dacã, din cauza
soarelui fierbinte, vã chinuie setea, trebuie
neapãrat sã o stingeþi cu horchata, un soi
de lapte de migdale.
   Poþi solicita o ofertã personalizatã în
Alicante sau Benidorm la sediul agenþiei
de turism Ava Travel din Str. Traian nr.
85 (lângã Banca Transilvania) sau pe
pagina de Facebook http://
facebook.com/AvaTravelAgency .

Costa Blanca
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În etapa a XXII-a, liderul Ligii
a IV-a Mehedinþi, Pandurii Cerneþi,
a dispus cu 10-2 de Coºuºtea

Astra Giurgiu, noua
campioanã a României la fotbal, va
disputa ultimul meci al sezonului
2015-2016 pe Stadionul Municipal
din Drobeta Turnu Severin. Echipa
antrenatã de Marius ªumudicã va
întâlni sâmbãtã, de la ora 21:00,
Pandurii Târgu Jiu. Pentru a fi siguri
de locul al III-lea, gorjenii au nevoie
de victorie, dupã ce runda trecutã au
remizat cu Steaua Bucureºti, scor 1-
1 pe „Naþional Arena”.  Înaintea
meciului din ultima etapã, elevii
pregãtiþi de Edward Iordãnescu au
un punct avans faþã de urmãritoarea
Dinamo Bucureºti, care va întâlni

Liga a IV-a - Etapa a XXII-a

Pandurii Cerneþi – Coºuºtea Cãzãneºti 10-2 (2-1)
AS Corcova – Recolta Dãnceu 0-2 (0-1)
CS Strehaia – Viitorul ªimian 3-4 (1-0)
Dunãrea  Gruia – Viitorul Cujmir 0-3 (N)

Clasament

1. Cerneþi 22    19    2 1     80-21   59
2. Dãnceu 22    13    3 6     63-40   42
3. Corcova 22    12    4 6     50-35   40
4. Strehaia 22    11    5 6     57-34   38
5. Cujmir 22      8    3 11   37-41   26
7. ªimian 22      5    2 15   26-61   17
6. Cãzãneºti 22      4    4 14   34-83   16
8. Gruia* 22      4    1 19   22-54   13
* S-a retras din campionat în etapa a a XIX-a ºi va
pierde toate jocurile din aceastã primãvarã cu 3-0

Etapa viitoare

Sâmbãtã, ora 11
Recolta Dãnceu – Pandurii Cerneþi
Sâmbãtã, ora 18
Coºuºtea Cãzãneºti – CS Strehaia
Duminicã, ora 11
Viitorul Cujmir – AS Corcova
Neprogramat
Viitorul ªimian – Dunãrea Gruia

Scorul campionatului,
izbutit de Pandurii

Cãzãneºti ºi a izbutit scorul
campionatului.

În mod surprinzãtor, oaspeþii au
deschis scorul la
Cerneþi, prin Ciprian
Pitulicu (‘15), dar,
pânã la pauzã, Alin
Lãpãdat (‘25, ‘37) a
întors rezultatul.
Gazdele s-au
dezlãnþuit în repriza
secundã, când au
marcat de 8 ori, prin
Andrei Enea (‘49, ‘57,
‘70), Mãdãlin Lazãr
(‘73, ‘82), Luigi Amza
(‘79) ºi Mãdãlin
Mãtãsãreanu (‘89,
‘90), în timp ce
oaspeþii au mai
replicat doar prin
Adrian Purcãreaþã, în
minutul 80. În derby-
ul rundei, Recolta
Dãnceu a dispus cu 2-
0 de AS Corcova, iar
cele douã echipe au

fãcut rocada în clasament. Lucian
Brucã (‘5) ºi Lori Iºfan (‘77) au marcat
pentru Dãnceu, care a trecut pe locul
secund. De eºecul Corcovei putea
profita ºi CS Strehaia, care, în cazul
unui succes, ar fi urcat pe treapta a
treia a podiumului. Echipa antrenatã
de Dan ªurlãu a fost învinsã, însã,
cu 4-3, pe propriul teren, de Viitorul
ªimian ºi a rãmas pe locul al IV-lea.

Gazdele au condus cu 2-0, prin
golurile lui Adrian Balaci (‘18) ºi
Cãtãlin  Mãtuºoiu (‘62), dupã care
Ion Bondrilã (‘63), Denis Ciocîrlan
(‘69), Sevastian Drãghici (‘83) ºi
Dãnuþ Bondrilã (‘89) au dus
rezultatul la 4-2 în favoarea
ªimianului. Strehaia a marcat
ultimul gol al meciului, prin Claudiu
Topalã, în minutul 90.

Campioana încheie
sezonul pe Municipal

Viitorul Constanþa, pe propriul teren.
Indiferent de rezultatul de la malul
Dunãrii, Astra va juca, peste 2 luni,
în preliminarii Champions League,
iar Pandurii în tururile eliminatorii
din Europa League. Deoarece
stadionul din Drobeta Turnu Severin
nu este omologat pentru partidele
internaþionale, gorjenii  vor disputa
meciurile din Europa League  la
Cluj-Napoca. Nemulþumiþi de
numãrul mic de mehedinþeni
prezenþi la partidele din campionat,
oficialii Pandurilor se gândesc sã
joace ºi partidele din sezonul viitor
al Ligii I în alt oraº.  M. O.

 M. O.

ISU „DROBETA” recruteazã candidaþi
pentru înscrierile la ºcolile de pompieri

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta”
al judeþului Mehedinþi recruteazã candidaþi pentru

concursurile de admitere în instituþiile de învãþãmânt
ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2016.

   Pentru pompieri, în sesiunea din acest an, au fost scoase la concurs274 de
locuri. Dintre acestea, 50 de locuri pentru ofiþeri pompieri, în cadrul
Facultãþii de Pompieri a Academiei de Poliþie “Al.I.Cuza”-  ºi 224 de locuri
pentru subofiþeri pompieri ºi maiºtri militari, în cadrul ªcolii de Subofiþeri
de Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti din judeþul Prahova.
   Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaþi bãrbaþi, cu excepþia
locurilor prevãzute pentru Facultatea de Drept din cadrul Academiei de
Poliþie  ºi pentru specialitãþile din cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior
ale Ministerului Apãrãrii Naþionale, unde pot candida ºi femei.
   Informaþii suplimentare privind perioada de recrutare, condiþiile de
înscriere, conþinutul dosarului de recrutare, etapele ºi probele de concurs,
valoarea taxei de înscriere, tematica ºi bibliografia se pot obþine la Biroul
Resurse Umane din cadrul ISU „Drobeta” sau pe pagina
www.isumehedinti.ro, secþiunea> Despre noi/Organizare/Carierã.
Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere la Facultatea
de Pompieri se primesc de cãtre Biroul  Resurse Umane pânã la data de
27 mai a.c.,  iar pentru ªcoala de subofiþeri, pânã la data de 29 iulie a.c.

Înscrierile se fac la sediul ISU „Drobeta” din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Portului, nr. 2, în zilele lucrãtoare, între orele 08.00 ºi 16.00.

PURTÃTOR DE CUVÂNT  Plt. maj. Ramona NISTOR
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Mã fraþilor, dacã nu veneau
sãrbãtorile de trecurã prea repede,
mai cã cine ºtie ce ieºea, cã sã
înfierbântase pãsatu în unii candidaþi,
de zâceai cã-s ultimele zile de
campanie. Care, apropo, nici nu
începu oficial. Da sã vezi când o
începe, cã ai lu nea Cârjan ºi nea Bãlu
ºi-au dat în petic cu felicitãrile pe
unde au apucat, probabel cã dacã o
þin aºa toatã campania nu le mai
rãmâne pozã netrucatã pe internetu
lu Zbanghiu. Cã aºa fãcu ºi nepotu-
miu, o luã pe Tanþa lu Pecingine, o
dete cu toate ielea ºi o pusã lângã al
lu Fleaºcã. Mã nepoate, ieºi tãrãboi,
sã lãsã cu scandal, chirãiau gãinile,
urlau câinii, plângeau pãdurile, ziceai
cã e sfârºitu pãmântului, ce mai.
   Aºa cã furã sãrbãtorile de Paºte, iar
unii edili se întrecurã în a-i felicita pe
consãteni pe mediile locale, regionale
sau naþionale, unii chiar de dincolo
de zãbrele. Ba pe unele sticle TV ne-
am trezit cã avem doi prefecþi, doi

Sucã, lecþia lu nea Gherghe, petardele tehnocraþilor ºi cãþeii lu nea Bãlu
subprefecþi ºi dubluri pe la unele
deconcentrate, dupã preferinþe.
  Trecurã sãrbãtorile ºi se sfârºii
ºi perioada de precampanie
electoralã, adicã aia cu mireasa
dusã la adãpat, se înþelege
depunerea de candidaturi, iar
acum urmeazã partea aia
interesantã a campaniei
electorale, da ºi a mai murdarã.
  Aºa cum prevãzuse ºi Sucã,
nea Gherghe irefutabilul primar
al Severinului nu scãpã ocazia
sã aminteascã de Legea 215,
pe care o ºi fãcu cadou
reporteriþei de casã, da ºi sã-i
provoace pe candidaþii la
funcþia de primar sã dezbatã la
vedere atribuþiile primarului.
Acuma, nu cã ar vrea sã le dea un
extemporal candidaþilor, dar cu
siguranþã ar vrea sã le dea o lecþie
de ce ar trebui sã facã viitorul
primar, sã fie în slujba cetãþeanului
ºi nu s-o ia aºa, pe arãturã, cam

Aºtept cu mult interes ca mãcar un
cîntãreþ din lista celor 33 sã realizeze
o melodie care sã vorbeascã despre
cele peste 800 de instituþii de ajutor
social ale Bisericii Ortodoxe
Române din teritoriul naþional, care
oferã sprijin românilor nevoiaºi ºi
despre spitalul cu o mare capacitate
care se construieºte în ansamblul
Catedralei Mîntuirii Neamului.

Mai avem încã voinþã sã ne
protejãm credinþa, fiinþa

naþionalã, tradiþia ºi normalitatea!
   Aºtept un manifest care sã punã pe
note corupþia, criminalitatea politicã

„Biserica Ortodoxã e...

aºa  cum a fãcut ‘mnealui,
câteodatã, mai ales când pleca la
cumpãrãturi pe la Viena. Da cum
tot românu sã duce pi la Viena, nu-
i bai, numai cã nu tot românu
merge la pas cu câte o cãprioarã
pe un picior de plai austriac. Cât
trecurã sãrbãtorile, tehnocraþii, se

ºtiu ei, furã primii care mai anunþarã
o creºtere economicã. Pã furã
primii, ºi singurii, cã niciun român
nu simþi creºterea, da nenii ãºtia
tehnocraþi nu sunt la prima petardã
pe care o aruncã pe piaþa publicã.
   Pã da, cã pãnã ºi nea Bãlu îºi vãzu
de sãrbãtori, sã jucã cu neºte câini
pin casã, sã le arate alegãtorilor ce
gingãºie zace în niºte mâini dibace
în mânuirea judeþului. Pardon, în
mânuirea bugetului judeþului, cã nea
Mihai, mentoru ‘mnealui, dacã sã
retrasã nu însamnã cã ºi doarme,
deºi gându ºi drumu îi stau pin
Capitalã. Acuma nici cu nea Bãlu
nu ne e ruºine, cã ºi ‘mnealui sã
intereseazã de mehedinþeni în
campanie, cã în rest nu are timp,
cã ºi cafeaua bunã nu sã bea în
Crihala, sau Barcelona cea
rebrenduitã, aºa cum sã bea în
Floreasca, ori în Primãverii.
   Da dacã tot începe campania, sã-i
mai lãsãm pãnã sãptãmâna viitoare.
Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!

ºi economicã, retrocedãrile
frauduloase, vînzarea cãtre strãini a
terenurilor agricole ºi pãdurilor,
sãrãcirea deliberatã a majoritãþii
românilor, salariile ºi pensiile de
mizerie, taxele ºi impozitele ridicate
la cote astronomice, pensiile speciale
ale aleºilor, distrugerea sistemului de
învãþãmînt ºi de sãnãtate, pierderea
suveranitãþii þãrii, colonizarea ºi
trecerea în sclavie a poporului român
ºi obedienþa preºedintelui ºi
premierului în faþa miliþiei planetare.
Fãrã precepte religioase ºi morale,
societatea ar fi un haos, un kitsch, o
operã a saltimbancilor globaliºti, care
doresc devierea de la tot ce este

valoros ºi statornic în cultura ºi
tradiþia românilor. Sã nu vã închipuiþi
cã veþi izbuti în lucrarea voastrã
diavoleascã de implementare a
normelor dãunãtoare societãþii! În
România, cei cu credinþã în
Dumnezeu sînt majoritari! Mai avem
încã ruºine, mai avem încã voinþã sã
ne protejãm credinþa, tradiþia ºi
normalitatea, pe care doresc sã ni le
confiºte creatorii haosului, secondaþi,
slugarnic, de jurnaliºtii asmuþiþi sã
loveascã în Bisericã! În mod inevitabil,
va veni o zi cînd aceºti jurnaliºti
vînduþi vor fugi precum
potîrnichile, care încotro.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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