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Pentru PSD Mehedinþi

Campania electoralã a început în
mijlocul oamenilor ºi problemelor lor
Printre oameni ºi
problemele lor, aºa a
început vineri, 6 mai ac.
campania electoralã pentru
Partidul Social Democrat
Mehedinþi. Preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin
Georgescu ºi candidatul
PSD la Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, au fost
prezenþi la Spitalul Judeþean
din municipiu, unde în
prezent se efectueazã
lucrãri de modernizare în
Secþia de Oncologie.
„Prima noastrã zi de
campanie, a celor din
Partidul Social Democrat
Mehedinþi este o zi de
muncã, în teren, aºa cum
suntem obiºnuiþi, în mijlocul
oamenilor, la fel cum am
fost în ultimii patru ani.

Ambii, în incompatibilitate cu poporul român

continuare în pag. 5

Domnilor Iohannis ºi
Cioloº, faceþi un simplu
exerciþiu, vã rog! Nu doare!
Ca simpli cetãþeni, aþi
putea trãi cu salariul minim
pe economie? Aþi putea trãi
într-un sat neasfaltat, fãrã
curent electric ºi cu privata
în fundul grãdinii? Nu prea
cred! Averile voastre ºi ale
clanurilor de interlopi
politici au crescut cum
creºtea Fãt-Frumos din
poveste...
pag. 8

Viaþa amarã din
oraºele mici
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Urmãtoarea staþie
pentru euro ar
putea fi la 4,53 lei
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Editorial

Datoritã Facebookului mai
poþi observa din când în când ce se
mai întâmplã, din punctul de vedere
al unui candidat sau altul, ºi în
oraºele mai mici din judeþ, cum ar fi,
de exemplu Vânju-Mare sau Orºova.
Sunt totuºi diferenþe considerabile

social - politic

de Sorin Vidan

Viaþa amarã din oraºele mici

între modul de desfãºurare al unei
campanii electorale în Severin ºi cel
în care, în Vânju-Mare, ca sã luãm
doar acest exemplu, se desfãºoarã
acelaºi lucru, ºi unde dominã parcã
strãzi desfundate, aproape
impracticabile mersului pe jos, vite,
cãruþe, oameni arborând, pe la porþi,
un surâs pe jumãtate resemnat, pe
jumãtate încrezãtor, ºi, plutind
suveran, o atmosferã generalã de
stagnare ºi sãrãcie fãrã speranþe.
Te apucã, omeneºte vorbind, ºi mila
ºi furia observând, din fotografiile
postate pe Facebook, cât de necãjiþi
sunt oamenii, parcã îmbãtrâniþi de
nevoi, ºi cât de înapoiat a rãmas acest
judeþ. Sigur, ºi în Severin mai poþi

gãsi zone neglijate, strãzi desfundate,
dar totuºi diferenþele sunt enorme.Nu
e de mirare cã tinerii pãrãsesc pe
capete mediul rural (nici orãºelele
noastre nu-s prea deparate de
mediul rural), ºi acest judeþ. Nu prea
avem ce sã le oferim. Nici un viitor
clar nu se prefigureazã pentru ei în
astfel de locuri.
Tocmai de aceea ºi bãtãliile pentru
primãrii au, în aceste zile, semnificaþii
importante, dacã ne raportãm la
situaþia de faþã, atât de precarã, ºi mai
ales la perspective. Un primar bun ar
mai putea miºca lucrurile din loc. Un
primar pus pe cãpãtuialã, evident cã
nu. Privind fotografiile din campanie
ale unor candidaþi din afara

Pregãtiþi pentru alegeri

Videoconferinþa ce a avut loc
joi, 05 mai a.c., la care au participat
prefecþii, subprefecþii si membrii

12 - 18.05. 2016

comisiilor tehnice judeþene, a avut
ca temã organizarea alegerilor.
Autoritaþile judeþene au precizat cã
nu existã probleme în ceea ce
priveºte organizarea alegerilor la
nivelul judeþului Mehedinþi, fiind
delimitate toate cele 286 sectii de
votare, iar operatorii au fost
instruiþi cu privire la utilizarea
noului sistem informatic.
„Aveam un sistem informatic

nou care stabileºte prezenþa la vot
în timp real, dispãrând astfel
celebrele raportãri din trei în
trei ore ºi, de asemenea, care
poate descoperi ºi un posibil
vot multiplu. Cred cã suntem în
linie dreaptã, iar aceste alegeri
o sã fie corecte ºi foarte
transparente”, ne-a declarat
subprefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Andrei Stãniºoarã.

Severinului te încearcã totuºi ºi o
uºoarã nostalgie. Sunt multe locuri
frumoase în acest judeþ, ºi mulþi
oameni cumsecade. Un judeþ care ar
merita o soartã mai bunã, drumuri
asfaltate, ºcoli moderne, spitale,
unitãþi de turism, investiþii.
Am rãmas mult în urma altor judeþe,
complãcându-ne în aºteptare ºi
regres, obosiþi de toate tertipurile
demagogice ale unor politicieni lipsiþi
de caracter, de culturã, de viziune.
Oraºele mici ar merita un sprijin
guvernamental consistent ºi coerent,
cãci soarta lor e mult, infinit mai grea
decât a celor medii, precum Severinul,
ºi cât de cât mai aºezate din punct de
vedere al instituþiilor ºi infrastructurii.
În oraºele mici, gen Vânju-Mare,
Strehaia, Baia de Aramã ºi Orºova e
adevãrata dramã, nerezolvatã încã la
peste un sfert de secol de la cãderea
comunismului. În aceste oraºe mici,
situate la limita dintre rural ºi urban,
posibilitãþile sunt mult mai reduse.
Oarecum izolate ºi ignorate,
comunitãþile lor trebuie sã se descurce
mai mult pe cont propriu, într-un
demers aproape disperat.
Politicul e prezent însã ºi aici.
Jocuri de interese, de familii politice.
Apoi, dependenþa de centru, de
consiliul judeþean –toate acestea
îngreuneazã condiþia acestor
localitãþi. Doar un plan naþional de
salvare ar mai putea rezolva ceva.
Altfel, viaþa oamenilor va continua
sã fie destul de amarã.
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Alãturi de ei, la bine ºi la greu

Weekend
printre
mehedinþeni
pentru
Partidul
Social
Democrat
Reprezentaþii Partidului
Social Democrat Mehedinþi, în frunte
cu preºedintele Aladin Georgescu, au
avut parte de un weekend plin de
întâlniri cu mehedinþenii, au discutat
despre proiectele de dezvoltare a
localitãþilor vizitate ºi au apreciat
organizarea la Drobeta Turnu Severin,
cu sprijinul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, a Festivalului Internaþional
de ºah „Valurile Dunãrii”.
Sâmbãtã, prima oprire a fost la
Strehaia, unde situaþia economicã ºi
socialã a oraºului este îngrijorãtoare.

„Infrastructurã care lasã de dorit,
oameni nemulþumiþi ºi o situaþie
economicã deloc bunã a oraºului, cu
asta se confruntã strehãienii pe care
i-am întâlnit astãzi. În ultimii ani,
problemele oraºului Strehaia s-au
înmulþit, iar locuitorii nu au vãzut o
îmbunãtãþire a situaþiei. Se impune
astfel o schimbare radicalã, prin
înnoirea administraþiei locale, pentru
cã aceastã localitate importantã a
Mehedinþiului are nevoie de o
strategie de dezvoltare coerentã, pe
termen scurt ºi mediu. Încã patru ani
cu actuala administraþie ar însemna
o nouã perioadã de stagnare pentru
Strehaia, în defavoarea unui plan de
redresare a situaþiei. Am însã
încredere în ambiþia candidatului
nostru la funcþia de primar, Ioan Giura
ºi în proiectele pe care acesta le are
pentru oraº, pentru o schimbare în
bine pentru strehãieni. De altfel, în
sondajul realizat în aprilie de
Departamentul de Cercetare aplicatã
din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Sociale
a Universitãþii din Craiova, Ioan Giura
ar câºtiga detaºat alegerile din 5 iunie,

cu 54,8% din voturi, în timp ce
actualul primar al oraºului ar obþine
doar 19,4%. ªi la formaþiuni politice,
60,7% dintre alegãtori ar vota PSD,
în timp ce doar 19,4 ar vota PNL”, a
declarat Aladin Georgescu,
preºedintele PSD Mehedinþi.
Reprezentanþii PSD Mehedinþi au
discutat sâmbãtã ºi cu candidaþii
noºtri pentru primãriile din Butoieºti,
Brezniþa de Motru, Greci, Tâmna, dar
ºi cu locuitori ai acestor comune,
pentru a gãsi cele mai bune soluþii
pentru rezolvarea problemelor din
fiecare comunitate. În partea a doua
a zilei, preºedintele Consiliului
Judeþean, Aladin Georgescu, a gãsit
timp ºi pentru a fi prezent, câteva zeci
de minute, alãturi de participanþii la
Festivalul Internaþional de ºah
“VALURILE DUNÃRII”, cel mai
puternic turneu de ºah rapid din
România: „Am salutat prezenþa

reprezentanþilor din þãrile vecine, din
Serbia ºi Republica Moldova ºi mã
simt onorat de faptul cã instituþia pe
care o conduc a reuºit sã sprijine
organizarea acestei importante
competiþii. Sunt prezenþi la Drobeta
Turnu Severin, în aceste zile, mari
maeºtri internaþionali ai ºahului ºi
acest lucru nu face decât sã aducã o
imagine foarte bunã pentru judeþul
Mehedinþi, iar noi, ca administraþie
localã, avem datoria sã încurajãm
astfel de manifestãri care ne pot
promova pe plan naþional ºi
internaþional. Ca preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi am

sprijinit sportul ºi ºtiu cã în Drobeta
Turnu Severin ºi nu numai, ºahul este
foarte iubit, de la cei mici la cei mari,
astfel cã ei meritã sã fie ajutaþi în
practicarea acestui sport al minþii. Un
vechi proverb spunea cã viaþa este ca
ºi o partidã de ºah: se schimbã dupã
fiecare mutare. Aºa vrem sã
schimbãm ºi noi în mai bine viaþa
locuitorilor din Mehedinþi, ca într-o
partidã de ºah: mutare dupã mutare”.
Oameni gospodari, în frunte cu
primarul Rafael Dunãrinþu, un oraº în
plinã dezvoltare, noi proiecte pentru
mandatul urmãtor, asta au gãsit
reprezentanþii PSD Mehedinþi,
duminicã, la Baia de Aramã, unde au
fost prezenþi printre localnici.

„Proiecte finanþate prin fonduri
europene, locuri de muncã ºi o viaþã
mai bunã pentru locuitorii oraºului,
asta îºi doreºte în continuare
candidatul PSD la funcþia de primar,
iar eu sunt convins cã Rafael
Dunãrinþu va continua, din 5 iunie,
munca începutã în localitatea cu cea
mai veche atestare documentarã din
platoul Mehedinþi. De la Baia de
Aramã ne-am reîntors la Ponoarele,
dupã ce în urmã cu o o sãptãmânã
marcam aici Sãrbãtoarea Liliacului,
alãturi de candidatul nostru, Iulian
Cerbu-Duralia, un mehedinþean tânãr,
ambiþios ºi cu multã putere de muncã,
care îºi doreºte sã facã mai mult pentru
una dintre cele mai frumoase comune
ale Mehedinþiului. Împreunã cu el am
întâlnit zeci de localnici, cu care am
discutat despre proiectele care trebuie

implementate la Ponoarele, pentru a
capacita la maximum potenþialul
natural al zonei, dar ºi pentru a asigura
toatã infrastructura necesarã pentru o
dezvoltare mai rapidã a zonei”, a
precizat Aladin Georgescu,
preºedintele PSD Mehedinþi.
Duminicã a fost ºi motiv de
sãrbãtoare, pentru douã din localitãþile
Mehedinþiului. Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a fost prezent
alãturi de sute de mehedinþeni din
nordul judeþului ºi de turiºti veniþi din
multe zone ale þãrii, la Sãrbãtoarea
Liliacului de la Isverna, o manifestare
devenitã deja o tradiþie. Pãdurea de
liliac alb din zona Nadanova, declaratã
monument al naturii, trebuie protejatã
ca o bogãþie ce poate deveni o atracþie
din ce în ce mai puternicã pentru
iubitorii de naturã. „Localnicii îºi pot

valorifica produsele alimentare ºi de
uz gospodãresc pe care le prelucreazã
ºi am discutat cu actualul ºi viitorul
primar al comunei, Ion Stoican,
despre noi proiecte prin care sã fie
valorificat mai bine potenþialul
localitãþii. Din zona de nord a
Mehedinþiului ne-am deplasat apoi
spre sud, unde am fost prezenþi alãturi
de primarul Constantin Vlãduþi, unul
dintre cei mai inimoºi edili din
Mehedinþi ºi de sute de locuitori din
zonã, la Zilele comunei Bãlãciþa, o
manifestare
câmpeneascã
binevenitã dupã muncile agricole
care au loc în primãvarã.
 Continuare în pag. 4
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Marius Screciu: „Am experienþa necesarã sã îmi pun
în practicã ideile de dezvoltare a Severinului”
Candidatul PSD la funcþia de primar al Severinului, Marius
Screciu, a fost în aceste zile în pieþele din municipiu, sã se întâlneascã
cu severinenii ºi sã afle problemele cu care se confruntã aceºtia.
Locuri mai multe de joacã,
spaþii verzi, parcãri, asigurarea energiei
termice, au fost doar câteva dintre
sesizãrile fãcute de severineni, bucuroºi
sã-l întâlneascã pe Marius Screciu, în
care au spus cã au mare încredere.

„Am vãzut cã nu promite marea cu
sarea, aºa cum fac alþii ºi am
observat cã are ambiþia de a veni
cu proiecte diferite de ale
adversarilor sãi ºi de ale primarului
încã în funcþie. Asta înseamnã cã
îºi doreºte sã facã mai mult decât
s-a fãcut pânã acum, ceea ce este
foarte bine pentru Severin ºi pentru
noi toþi. Am vorbit cu mai multe
persoane ºi am vãzut cã au aceeaºi

gândire despre Marius Screciu, cã
este serios, are ºi mai multã
experienþã ºi cea mai importantã
este dorinþa de a schimba ceva în
starea economicã a oraºului”, a
spus Octavian Munteanu, 47 de ani,
inginer, din Drobeta Turnu Severin.
Preºedintele PSD Severin,
Marius Screciu, a declarat cã îºi
doreºte sã devinã primar, pentru cã
se simte pregãtit sã ducã lucrurile
spre mai bine pentru municipiu.

„Consider cã am experienþa
necesarã sã îmi pun în practicã ideile
de dezvoltare a Severinului ºi ideile
pe care eu le culeg de la severinenii
cu care mã întâlnesc în fiecare zi.

Campania electoralã a început în mijlocul
oamenilor ºi problemelor lor
 Urmare din pag. 1

Este de fapt o altã zi în care ne
facem datoria faþã de comunitatea
care ne-a ales ca reprezentanþi ºi
dacã astãzi ne aflãm în cea mai
mare unitate spitaliceascã din
judeþul Mehedinþi, este pentru cã
ne pasã de viitorul acestei regiuni.
Anul trecut, Spitalul Judeþean a
primit echipamente medicale în
valoare de peste un milion de euro,
printre care ºi un computer
tomograf performant, dar aceste
dotãri ºi modernizãri trebuie
continuate. Cu cât vom avea o
comunitate mai sãnãtoasã, cu atât
vom avea un Mehedinþi mai
puternic!”, a declarat Aladin
Georgescu,
preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Marius Screciu, candidatul
PSD pentru funcþia de primar al
Severinului, a precizat cã a þinut
sã înceapã campania electoralã în
cel mai mare spital din judeþ,
tocmai pentru a semnala
necesitatea
modernizãrii
sistemului medical din municipiu.

Discutând cu fiecare dintre ei ºi aflând
problemele cu care se confruntã, voi
putea sã gãsesc împreunã cu echipa
mea ºi cele mai bune soluþii pentru
rezolvarea lor. Candidez pentru copiii
ºi nepoþii noºtri, sã le facem un oraº
mai frumos ºi mai puternic, unde sã

se joace, sã lucreze ºi sã trãiascã mai
bine. La asta trebuie sã ne gândim
cu toþii, cã dacã nu vom da un viitor
mai bun acestui oraº, vom rãmâne
mereu cu dezamãgirea cã noi
puteam fi cei care ar fi schimbat
lucrurile în mai bine”.

PSD+UNPR vor desfãºura o
campanie axatã pe proiecte de
dezvoltare a regiunii, pe care le
vom prezenta mehedinþenilor, iar
candidaþii noºtri nu au niciun fel de
emoþii în a se prezenta în faþa
electoratului cu faptele lor ºi cu
dorinþa de a-ºi pune în aplicare
programele. Noi dorim sã câºtige
forþa argumentelor ºi nu
argumentul forþei, pentru cã
Mehedinþiul meritã o campanie
electoralã civilizatã ºi un vot
responsabil. Sunt convins cã pe 5
iunie, mehedinþenii ºtiu ce au de
fãcut, ºtiu cine a fost alãturi de ei
în ultimii ani ºi ne vor acorda
încrederea cu care sã continuãm sã
construim împreunã!”.

se confruntã aceºtia ºi pentru
a pregãti soluþii concrete de
rezolvare a lor:

„Aºa va arãta campania noastrã,
între oameni, pentru cã ne place sã
fim în mijlocul lor, sã-i privim în
ochi ºi sã nu le oferim promisiuni
fãrã acoperire. Vom respinge orice
atac la persoanã, aºa cum s-a
întâmplat cu persoana mea în
precampanie ºi ne vom concentra
prin a ne prezenta în faþa alegãtorilor
cu programul nostru pentru un oraº
în care severinenii sã aibã unde
muncii, sã-ºi creascã cu drag copiii
ºi sã-ºi plimbe nepoþii în siguranþã.
Din punctul meu de vedere,
Severinul nu are nevoie de un
candidat care spune lucruri
frumoase într-o campanie.
Severinenii au nevoie de un primar
puternic, care spune lucrurilor pe
nume, care ºtie ce are de fãcut ºi este
În ceea ce priveºte debutul pentru a ºti exact cu ce probleme alãturi de ei, în fiecare zi!”.

trebuie sã avem curajul de a lua
lucrurile în piept ºi sã gãsim
resurse, fie locale, fie
guvernamentale sau fonduri
europene pentru ca unitãþile
medicale sã fie reabilitate ºi dotate,
iar severinenii sã beneficieze de
condiþii decente de spitalizare ºi
tratament. Avem un personal
medical valoros ºi este de datoria
noastrã, a administraþiei publice
locale, sã-i ajutãm sã-ºi punã în
valoare priceperea. Îmi doresc sã
le putem asigura medicilor acele
condiþii care sã-i facã ºi pe cei
plecaþi sã se întoarcã acasã. Dacã
Marius Screciu, candidatul PSD
voi fi ales de cãtre severineni, mã
voi implica în sprijnirea spitalului la Primãria municipiului Drobeta
judeþean, având în vedere cã o mare Turnu Severin, a precizat cã preferã
parte din pacienþi sunt severineni”. sã fie în mijlocul severinenilor,

campaniei electorale, preºedintele
PSD Mehedinþi, Aladin Georgescu,
a facut apel la desfãºurarea unei  urmare din pag. 3Cântece ºi jocuri populare, ansambluri folclorice care
campanii corecte, bazate pe idei ºi fac din Mehedinþi o regiune unde tradiþiile sunt la ele acasã, pe toate le-am
nu pe atacuri la persoanã, aºa cum regãsit la Bãlãciþa, o localitate pe care o sprijinim ºi o vom ajuta în continuare
s-a întâmplat din pãcate în perioada sã se dezvolte în bine, aºa cum meritã locuitorii ei. Continuãm astfel campania
nostrã curatã, cu proiecte ºi soluþii pentru fiecare zonã a judeþului Mehedinþi,
de precampanie:

Weekend printre mehedinþeni...

„Dacã ne pasã de noi ºi de
„Partidul Social Democrat pentru cã suntem cea mai puternicã formaþiune politicã ºi suntem întotdeauna
viitorul copiilor noºtri, atunci Mehedinþi ºi Alianþa Electoralã aproape de oameni”, a mai spus preºedintele PSD Mehedinþi.
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PMP Mehedinþi ºi Dobrotã ValentinaGabriela pot fi surpriza alegerilor locale

Pe
scena
politicã
mehedinþeanã s-a constatat, cel puþin
în ultimii ani, o nouã realitate
politicã. PMP Mehedinþi, formaþiunea
condusã de Eugen Golea, a reuºit
chiar în anul înfiinþãrii sale, anul 2014,
nu doar sã obþinã un scor electoral
foarte bun la primul sãu examen
electoral, alegerile europarlamentare,
ci ºi sã se erijeze într-un partid de
perspectivã. Fãrã îndoialã cã
adevãrata performanþã electoralã a
PMP Mehedinþi a fost scrutinul
electoral europarlamentar din
municipiul Drobeta Turnu Severin,
unde formaþiunea condusã de Eugen
Golea a surclasat PDL Mehedinþi,
obþinând locul 3, cu un procent de
8,77%. Asta a arãtat, pe de-o parte,
cã a existat o implicare fermã pe
timpul campaniei electorale, iar, pe
de altã parte, cã preºedintele PMP
Mehedinþi, Eugen Golea, este întradevãr un politician experimentat,
care a reuºit sã consolideze un partid
într-un timp foarte scurt. PMP
Mehedinþi a devenit, dupã scrutinul
europarlamentar, dar mai ales dupã
scorul obþinut în Drobeta Turnu
Severin, un actor politic important pe
scena politicã localã, un partid cu un
grad mare de încredere la nivelul unui
segment semnificativ al electoratului
din judeþ. Poziþia sa este mult
consolidatã mai ales dupã ce doamna
Dobrotã Valentina-Gabriela a fost
nominalizatã drept candidat al PMP
Mehedinþi pentru funcþia de primar

al municipiului Drobeta Turnu
Severin. Doamna Dobrotã ValentinaGabriela este, fãrã îndoialã, un
profesionist, un manager de succes
ºi un om care are idei, viziune ºi
soluþii realiste pentru situaþia actualã
în care se gãseºte municipiul Drobeta
Turnu Severin, în mod deosebit în
problematica creãrii de locuri de
muncã ºi a dezvoltãrii economice.
Din acest punct de vedere, PMP
Mehedinþi ºi Dobrotã ValentinaGabriela pot fi surpriza alegerilor
locale din data de 5 iunie, în special
în municipiul Drobeta Turnu Severin,
dar ºi în judeþ. Eugen Golea este un
lider politic cu simþul responsabilitãþii
ºi realitãþii. Pentru PMP Mehedinþi
s-a creat o mare oportunitate politicã
ºi electoralã la scrutinul local din data
de 5 iunie. Este o mare ºansã pentru
un partid tânãr, format
preponderent din oameni tineri,
care nu au mai fãcut politicã.
PMP Mehedinþi are, prin urmare, toate
premisele sã devinã un partid
puternic ºi dupã alegerile locale.
Situaþia în care se gãseºte acest partid
este una favorabilã, existând ºanse
reale sã obþinã scorul electoral
propus ºi sã se afirme ºi mai mult pe
scena politicã localã. Preºedintele
PMP Mehedinþi, Eugen Golea, a
adoptat o strategie politicã, punând
accentul în principal pe organizarea
teritorialã. În calitatea sa de
preºedinte, Eugen Golea ºi-a asumat
consolidarea partidului în teritoriu,

obiectiv primordial pentru ca PMP
Mehedinþi sã se afirme la nivelul
judeþului nu doar ca o alternativã
politicã viabilã, dar ºi ca un partid
serios, credibil, format preponderent
din oameni tineri. Meritul pentru
evoluþia politicã spectaculoasã a PMP
Mehedinþi aparþine preºedintelui sãu,
Eugen Golea, un politician care a
crezut în proiectul politic la care s-a
angajat ºi în ºansele de afirmare ale
partidului pe care îl conduce.
Eugen Golea este, fãrã îndoialã,
un politician local valoros ºi
responsabil tocmai prin aceea cã a
reuºit într-un timp foarte scurt sã
creeze o structurã judeþeanã de partid
puternicã, cu reale posibilitãþi de
afirmare. Pentru cã PMP Mehedinþi
este nu doar cel mai tânãr partid din
judeþ, ci ºi formaþiunea care a
înregistrat cel mai mare salt politic
într-o perioadã foarte scurtã.
Biroul de presã al PMP Mehedinþi
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COMUNICAT DE PRESÃ
Ca urmare a protocolului
de colaborare semnat între
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi ºi Universitatea din
Craiova pentru oferirea unui suport
suplimentar elevilor din clasele
terminale ale ciclului liceal în
vederea pregãtirii la toate
disciplinele din programa de
bacalaureat, în perioada 14 mai –
12 iunie 2016, participanþii la
cursurile de pregãtire vor beneficia
de experienþa cadrelor didactice
universitare desemnate în cadrul
acordului de parteneriat.
În baza unei planificãri transmise
în unitãþile de învãþãmânt, în fiecare
sâmbãtã ºi duminicã din acest
interval de timp, la Colegiul Tehnic
„Decebal” din Drobeta Turnu
Severin vor avea loc sesiuni de
pregãtire a elevilor din anii
terminali ai liceului, în vederea
realizãrii unei creºteri calitative a
rezultatelor la examene.
BIROUL DE PRESÃ IªJ MEHEDINÞI

Pavilionul Multifuncþional al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier

Având în vedere Hotãrârea
Consiliului Judeþean Mehedinþi cu

privire la trecerea din domeniul
privat al judeþului Mehedinþi în
domeniul public al judeþului
Mehedinþi ºi în administrarea
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
a imobilului „Pavilion Multifuncþional” situat în Drobeta Turnu
Severin Str. Independenþei nr. 2,
vã anunþãm cã Secþia Relaþii Publice,
Marketing Cultural ºi Pedagogie

Muzealã îºi va desfãºura activitatea
la noul sediu începând cu data
de 23 mai 2016.
Drept pentru care, în urmãtoarea
perioadã, activitãþile cultural-educative se
vor organiza în cadrul acestui Pavilion.
Toþi specialiºtii muzeului sunt implicaþi
în aceastã perioadã în organizarea unui
eveniment cultural dedicat Zilei
Internaþionale a Muzeelor. Cu alte
amãnunte vom reveni sãptãmâna
viitoare!
 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Tãntãlan – diapazon de campanie

* Dupã cum a început, actuala
campanie electoralã pare sã fie cea mai
anemicã, mai lipsitã de culoare dintre
cele de care am avut parte în ultimul
sfert de veac. Nu tu plase, nu tu gãleþi
(decât prin unele zone rãmase ceva
mai... înºurubate în tradiþie), nu tu circ
ºi carnaval (sau, cine ºtie, nu am fost
noi prea atenþi!), abia ici- colo câte o
brichetuþã sau un pixulete amãrâte, pe
care mulþi le uitã prin terase sau prin
bãncile din parcuri, aºa cum „iubiþii
severineni” uitau, cu niºte ani în urmã,
pe bãncile de pe „aleea de promenadã
Criºan”, farfurioarele cu sarmale de
gust îndoielnic, servite cu graþie
infinitã, în noaptea de Revelion, de
doamna (pe atunci) deputat PDL
Doiniþa Chircu ºi de harnicul, pe
atunci, aspirant la titlul de Irefutabil.
Alte vremuri, fraþilor ºi dumneavoastrã,
cumnaþilor! Fugit irreparabile tempus!
* Greºim noi cu ceva? Ni s-a
deformat oare sistemul de percepþiune
a realitãþii circumstante? Îndoi-ne-am,
dar n-avem, vorba aia, cui. Pentru cã
iatã ce scrie, în Cotidianul. ro, un

reputat jurnalist, Cornel Nistorescu pre
numele lui: „ Faþã de circul din anii
precedenþi, electoral vorbind, avem dea face cu o plictisealã fãrã margini. (...)
Nici candidaþii nu se mai dau în
stambã, nici populaþia nu-i mai
muºcã. (...) Toate mecanismele statului
scârþâie din adâncuri. Chiar ºi
arestãrile. Dupã câteva zile, se prefac
în arest la domiciliu sau în control
judiciar. Marile dosare de corupþie se
pierd prin memorie ca ºi numele
colegilor din clasele mici. Alte
scandaluri, alte fraude le iau locul. Deja
încep sã mã tem. Nu mai seamãnã
deloc a carnaval politic. Aduce mai
mult a prãbuºire, a dehãmare, a
cutremur final.”. Asta e. ªi noi simþim
cam la fel, dar parcã ne este fricã
sã recunoaºtem.
* În momentul de faþa, agenda
publicã (parcã aºa se zice, nu?) este
ocupatã de problema soluþiilor
dezinfectante din spitalele româneºti,
produse de o firmã, Hexi Pharma,
nume aflat este, astãzi, pe buzele
tuturor, tinzând sã devinã mai celebru

ca... Sexy Brãileanca (n-am gãsit o
rimã mai fericitã!). Nu doresc sã intru
în amãnuntele acestei tenebroase
afaceri –sunt destui amatori, mulþi ºiau intrat de mult în rol! –de altfel,
nici nu cunosc mai multe decât neau fost servite drept „rezumate”,
„sinteze”, dar am ciudata (deºi, poate,
uºor nedreapta) senzaþie cã tãmbãlãul
ãsta la scarã naþionalã, iscat de un fel
de anchetã a unuia Tãntãlan sau cam
aºa ceva, de pe la Gazeta Sporturilor,
este special creat pentru a ascunde
sub preº un mare rahat. Tot la scarã
naþionalã. Faptul cã despre numitul
Tãntãlan se ºtie –mã rog, se aude, se
bãnuieºte –cã ar fi omul bãieþilor
dagli occhi blu este un element care
ne întãreºte considerabil ipoteza. Cât
priveºte „rahatul” de dimensiune
naþionalã care se cere acoperit
(camuflat, astupat, estompat etc.), am
putea paria (deºi noi detestãm jocurile
de noroc!) cã are legãturã cu ceea ce
ascund recentele bâlbe declarative ale
duduii Kovesi privind spionii, dosarul
RCS/RDS –Antena 1 ºi alte cauze
ceva mai mãrunte. Dar, cum
spuneam, întrucât detestãm cu toatã
puterea sufletului nostru jocurile de
noroc, renunþãm a mai paria.
* Cuminþenia, plictiseala de care
vorbeam la începutul acestor rânduri
se fac simþite nu doar în Capitalã, ci ºi
în minunatul nostru judeþ. Chiar dacã,
pe ici, pe colo, mai ales pe anumite
canale media, s-au fãcut simþite mai
multe accente oarecum contondente.
Nu însã în aºa mãsurã încât totul sã
devinã o comedie bufã. Dacã meciul
pentru Primãria Severinului se va da,
dupã toate probabilitãþile, între
candidaþii formaþiunilor politicoelectorale care au în spate cele mai

numeroase efective de membri, PSDUNPR, respectiv PNL, candidaþii cei
mai „grei”, mai demni de luat în seamã
ca buni profesioniºti ai actului de
administraþie, aparþin, dupã opinia
noastrã, unor formaþiuni mici, PMP,
respectiv PNÞCD. Dacã severinenii
vor ieºi masiv la vot, favoriþii, dacã
le putem spune aºa, s-ar putea sã
aibã probleme serioase. Cum însã
se anunþã un absenteism masiv,
surprize deosebite nu pot apãrea.
Sã nu ne grãbim, totuºi, campania
abia a început.
* Pânã acum, cel puþin, nu ne-am
dat seama câtuºi de puþin în ce fel îl
sprijinã electoral Irefutabilul pe Marius
Screciu. Fiindcã în afarã de penibila
excursie la „ ligheanul” de la Schela,
de care s-a cocoºat de râs tot
Severinul, nu am vãzut nicio acþiune
mai demnã de luat în seamã. Domnule
Screciu, în ceea ce mã priveºte, mai
cã nu v-am implorat sã aveþi grijã sã
nu repetaþi pãþania din 2012, când
partidul v-a abandonat în plinã
campanie, susþinându-l cu toate
armele pe sprijinitorul, pe „propteaua”
dumneavoastrã electoralã de azi. În
mod sincer, mie mi-a pãrut, atunci, rãu
de ceea ce aþi pãþit. Vãd cã acum vã
luaþi în faþa oamenilor angajamentul
cã veþi continua „politica” lui Gherghe.
Oh, Doamne! Chiar nu realizaþi
enormitatea greºelii pe care o faceþi
doar de dragul de a face pe plac unor
talibani gherghiºti? În sfârºit, nu eu
sunt în mãsurã sã vã dau sfaturi sau
sã vã cenzurez iniþiativele. Sper doar
sã nu vi se întâmple ceea ce e mai rãu.
Fiindcã atunci „prietenii”
dumneavoastrã, din partid ºi din afara
partidului, nu vã vor menaja.
ªi, sincer, ar fi pãcat...
Vã invitãm sã participaþi la
Simpozionul Naþional

„Etica ºi credibilitatea medicalã ”
organizat de ªcoala Postlicealã
Sanitarã “Gheorghe Þiþeica” Drobeta
Turnu - Severin.
Evenimentul se va desfãºura în ziua de
14.05.2016, la ora 9.00 în sala “Virgil
Ogãºanu” a Palatului Cultural
“Theodor Costescu”.

Director General, Prof. Ion Nãnuþi
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Dosar de politician
mehedinþean

politicã localã

Petre Daea ºi Andi Nodiþ

Petre Daea – un parlamentar mehedinþean
demagog ºi absent
Petre Daea a fost un politician mehedinþean care
a obþinut, în
mod sigur, mai
mult decât
merita de pe
urma politicii.
Momentul sãu
de lansare în
politica mare a
fost anul 2004,
când a fost
numit de cãtre
primulmininistru de
atunci, Adrian Nãstase, pentru doar câteva luni în
funcþia de ministru al Agriculturii. În toamna
aceluiaºi an, Petre Daea era nominalizat pe locul 1
pe lista pentru Senat a PSD Mehedinþi, partid
condus la acea vreme de cãtre deputatul Eugen
Nicolicea. La finele mandatului de senator, în anul
2008, Petre Daea a candidat din partea PSD
Mehedinþi pe Colegiul 2 Senat din partea PSD
Mehedinþi, colegiul considerat elibil. A fost reales
senator, funcþie în care a stat pânã în anul 2012. La
alegerile parlamentare din anul 2012, Petre Daea
a candidat pe Colegiul 2 Camera Deputaþilor din
partea USL Mehedinþi. A câºtigat doar datoritã
votului politic. Toþi candidaþii USL Mehedinþi din
judeþ au închis colegiile la acel scrutin parlamentar.
Deputatul PSD de Mehedinþi, Petre Daea, este unul
dintre cei mai inactivi parlamentari, deºi este din
judeþ. Practic, Petre Daea a devenit în ultimul timp
un parlamentar total absent, atât ca prezenþã
parlamentarã în spaþiul media local, dar ºi în
activitatea politicã. Nu s-a mai auzit aproape nimic
despre persoana sa. Petre Daea se înscrie perfect
în acea categorie de politicieni ºi parlamentari
mehedinþeni care posedã o adevãratã artã a
demagogiei, în spatele cãreia îºi urmãresc doar
propriul interes personal. Pentru cã Petre Daea nu
a fãcut nimic pentru judeþ nici în ultimele douã
mandate consecutive de senator, nici în acesta de
deputat. Nici mãcar în perioada cât a fost ministru
al Agriculturii nu s-a remarcat printr-o viziune care
sã aibã la bazã un proiect viabil de dezvoltare a
acestui sector. Marele sãu avantaj a fost acela cã a
candidat pentru cele douã mandate de senator din
partea unui partid politic mare, iar ultima datã când

anunþ
Pierdut Legitimaþie de serviciu nr. 14, cu
insigna seria MH03, pe numele Cioponea
Opriþa. Se declarã nule.
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Croitoru Gheorghe Ion,

candidat la funcþia de PRIMAR
a fost ales deputat din partea unei alianþe politice, al municipiului Drobeta Turnu
USL Mehedinþi, în care conta prea puþin numele Severin, se prezintã:
candidaþilor, important era votul politic acordat. În
felul acesta Petre Daea ºi-a vãzut împlinit atât visul
politic, dar ºi interesul personal. Pentru cã pe dl.
Petre Daea puþin îl intereseazã dacã face ceva pentru
locuitorii colegiului sãu sau percepþia acestora
despre activitatea sa parlamentarã în slujba
comunitãþii. Important este cã ºi-a atins un scop
personal, fãrã a conta ºi mijlocul prin care a urmãrit
acest interes. În cazul sãu acest mijloc a fost
exprimat de votul politic acordat fãrã ca electoratul
sã se uite la numele candidatului, dar ºi de propria
demagogie politicã, atitudine pe care, de asemenea,
a exersat-o pe tot parcursul mandatelor de
parlamentar.
Andi Nodiþ – un tânãr politician de
perspectivã retras din politicã
Andi Nodiþ a fost
unul din tinerii
politici
de
perspectivã ai
judeþului Mehedinþi,
dar care a clacat în
final. Andi Nodiþ s-a
afirmat în forþã în
p o l i t i c a
mehedinþeanã, în
special în calitatea
de membru al PNL
Mehedinþi, partid în care a deþinut mulþi ani funcþia
de preºedinte al organizaþiei de tineret. A pãrãsit
acest partid, poate într-un moment neinspirat,
înscriindu-se în PDL Mehedinþi. Andi Nodiþ a fost
timp de trei mandate consecutive consilier
judeþean. În perioada 2010 –2012 a fost
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Mehedinþi.
A fost reales consilier judeþean pe listele M N MH
la alegerile locale din vara anului 2012, însã un an
mai târziu renunþa la aceastã calitate. La alegerile
parlamentare din anul 2012, Andi Nodiþ a candidat
din partea ARD Mehedinþi pentru funcþia de deputat
pe Colegiul uninominal 4 Camera Deputaþilor. Deºi
era mehedinþean ºi se implicase foarte mult în
problematica judeþului în perioada cât a fost
vicepreºedinte al CJ Mehedinþi, Andi Nodiþ a
pierdut la scor acel scrutin în faþa unui candidat al
USL Mehedinþi impus de la centru, Marius
Manolache, care nu avea nimic în comun cu judeþul.
Andi Nodiþ a avut atunci cea mai frumoasã
campanie electoralã dintre toþi candidaþii înscriºi
în competiþia parlamentarã din judeþ. Acum Andi
Nodiþ s-a retras, inexplicabil din viaþa politicã
mehedinþeanã, unde pãrea sã aibã o carierã
promiþãtoare.
 Mircea Popescu

Mã prezint în faþa dumneavoastrã din postura
de CANDIDAT la funcþia de PRIMAR ºi CONSILIER
LOCAL al municipiului Drobeta Turnu-Severin
din partea Partidului România Mare.
Am 59 de ani, sunt fiu al oraºului Drobeta TurnuSeverin unde m-am nãscut, am crescut, m-am
ºcolit, mi-am întemeiat familia fiind cãsãtorit,
având 2 copii ºi m-am realizat ca om.
Ce mã recomandã pentru funcþia de
PRIMAR…? Faptul cã am fost Director de
sucursale în asigurãri timp de 19 ani unde se
cerea ca obligativitate sã fii un foarte bun
administrator, manager ºi marketing; din aceastã
posturã am fost foarte folositor severinenilor ºi
nu numai prin faptul cã le-am dat contravaloarea
daunelor, nu mai mult sau mai puþin decât li se
cuvenea ci mai repede faþã de termenul maxim
impus de societatea de asigurãri.
Din anul 2014 am revenit la statutul de Avocat ºi,
culmea paradoxului, rezolv cazurile de neplatã a
daunelor cãtre pãgubiþi pe care societãþile de asigurãri
nu le onoreazã sau ofertele ºoc de asigurãri de platã
a daunelor sunt mult sub nivelul realitãþii.
Candidatura mea se datoreazã faptului cã EU
consider cã lucrurile nu merg în direcþia bunã ºi
pot aduce schimbarea doritã de foarte mulþi
severineni ºi totodatã pot face faþã acestor
provocãri având experienþa necesarã pentru a
asigura o viaþã mai bunã severinenilor.
Funcþia de PRIMAR necesitã foarte multã
muncã, profesionalism, implicare, seriozitate ºi
transparenþã în luarea deciziilor pentru a putea
sã punem lucrurile pe un fãgaº normal în
municipiul nostru.
Politicienii îºi aduc aminte de problemele
severinenilor o datã la 4 ani atunci când sunt
alegerile, apoi nu-i mai bagã în seamã pentru
cã ºi-au fãcut interesele cu voturile lor.
A sosit timpul sã le oferiþi ceea ce meritã
nemaiacordându-le voturile voastre!
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Ambii, în incompatibilitate cu poporul român
turcul ºi pistolul! Numirea Corinei
ªuteu a venit dupã ce Dacian Cioloº
l-a revocat din funcþie pe Vlad
Alexandrescu, pentru cã a îndrãznit
sã spunã adevãrul în cazul
scandalului de la Opera Naþionalã.
Se impune demisia

Vom rîde ºi vom plînge pe
sãturate în vacarmul pe care îl va isca
electoriada! Aleºii de la sate ºi
comune vor hotãrî, în nepãsarea sau
îngustimea minþii, cît mai pot duce
cetãþenii în spinare, prin noroaiele
pînã la genunchi, cît mai pot vedea
fãrã curent electric (avem zeci de mii
de gospodãrii ºi sate întregi
neelectrificate) pentru cã ei vor avea
în mînã soarta localitãþilor rurale,
unele arãtînd ºi azi ca în evul mediu.
Cum a mai rãmas cîte ceva de
perfectat pentru ocuparea noastrã
totalã, söröºiºtii ºi membrii unei noi
dinastii bolºevice strîng rîndurile ºi
ocupã, unul cîte unul, fotoliile Puterii
de la Bucureºti. Avem un nou
ministru la Culturã, „dictat” de
Mungiu Pippidi, în persoana Corinei
ªuteu, vechea pupilã a lui Patapievici,
cunoscutã din scandalul poneiul roz
cu svasticã de la I.C.R. –New York.
Aceºtia doi ºi-au bãtut joc de
România culturalã ºi au întors-o pe
dos, la vremea aceea, în ochii
internaþionali! Sã vedeþi de acum
înainte culturã sexi sau sex-culturã
în patrimoniul românesc! Dar, cum e

În sfîrºit, e oficial, Bãsescu e urmãrit
penal, Boc a fãcut potecã la D.N.A.,
iar Cioloº se depuncteazã singur,
prefãcîndu-se cã-ºi urmãreºte prin
lupã miniºtrii. Înainte de a fi trecut la
evaluarea activitãþii miniºtrilor, unii
dintre ei, veniþi de pe esplanada
Bruxellesului, ca o calamitate pentru
þarã, era necesar ca Cioloº sã se
evalueze pe sine. Indubitabil, cel mai
slab premier din istoria
postdecembristã, Julien Cioloº n-a
fost priceput nici la agriculturã.
Vitejiile sale ne sînt cunoscute din
vremea mandatului de comisar
european pentru Agriculturã, cînd a
sprijinit ºi aplicat experimental în
România „Codex Alimentarius”,
demers criminal prin care þara noastrã
a fost prima þarã obligatã sã aplice
experimentul culturilor otrãvite cu
iniþium. Dacã Cioloº ºi Iohannis nau ºtiu cã de arhivele spitalelor ºi de
dezinfectanþii falsificaþi, folosiþi în
spitale, se ocupã evazioniºtii cu
dosare penale (Miron Panaitescu a
furat 100 de miliarde de lei), racheþii
ºi un hacker condamnat la 11 ani de
închisoare pentru devalizarea bursei,
atunci, e foarte grav. Ambii se aflã în
incompatibilitate cu poporul român
ºi se impune demisia.

S.U.A. –via Portugalia, în cazul
avioanelor F16 de mîna a treia,
deocamdatã, „invizibile” în spaþiul
Domnilor Iohannis ºi Cioloº, faceþi aerian românesc. Oficialii noºtri bãtuþi
un simplu exerciþiu, vã rog! Nu doare! în cap de soare au dat gratuit niºte
Ca simpli cetãþeni, aþi putea trãi cu palate de patrimoniu românesc fostului
salariul minim pe economie? Aþi putea rege, care ar fi trebuit sã moarã pentru
trãi într-un sat neasfaltat, fãrã curent þara sa, nu sã abdice la mica înþelegere
electric ºi cu privata în fundul grãdinii? cu tãtucul popoarelor, plecînd spre o
Nu prea cred! Averile voastre ºi ale destinaþie de lux, unde a beneficiat de
clanurilor de interlopi politici au o rentã viagerã frumuºicã, sistatã de
crescut cum creºtea Fãt-Frumos din Ceauºescu. Guvernul va mai cheltui,
poveste, cum, nejustificat, a crescut oare cît?, pe niºte avioane ultramoderne
preþul vieþii românilor, suportat cu greu din afarã pentru Iohannis, vreo 4-5 la
din cele mai mici salarii din uniune. numãr, dupã cum a declarat Cioloº. De
Haideþi sã vedem de ce spune Cioloº ce, avioane de la companiile strãine,
cã nu sînt bani pentru mãriri de salarii cînd pot fi cumpãrate de la Tarom, care
ºi pensii ºi cine sînt ciocãnitorile care are probleme financiare serioase,
fac gaurã în Buget. La capitolul gaurã dom’le premier? Pe ce a a mai cheltuit
de miliarde de euro se înscriu pensiile guvernul banii, vom vedea la
speciale ale aleºilor, Administraþia rectificarea bugetarã. Însã românii vor
Prezidenþialã, care a fãcut o gaurã în un guvern adevãrat, pentru care
buget de peste 17 milioane de lei, în bunãstarea poporului sã fie prioritarã,
mare parte pe excursii externe, numai nu a interlopilor din politicã. Dupã cum
în primele în trei luni ale anului, potrivit a demonstrat, acest Guvern de cursã
datelor publicate de Ministerul de scurtã, condus de F.M.I., se întrece în
Finanþe. Apoi, navele la mîna a doua, cheltuitul banului public, spulberînd în
achiziþionate recent din Marea Britanie, acest an sume uriaºe pe acþiuni de
care, cu sume uriaºe, au fost reparate protocol (200.000 de euro), transport
ºi aduse la linia de plutire, la (2.079.600 de euro), convorbiri
standardele N.A.T.O. Fregatele telefonice (200.000 de euro pe an).
britanice prezentate drept marea Cap de afiº sînt douã stilouri pentru
achiziþie a Marinei Române sînt, de ceremonii oficiale, fiecare în valoare de
fapt, o mare þeapã. Pe lîngã starea peste 1.000 de euro, potrivit
tehnicã jalnicã, mai au o hibã: RomâniaTV. Urmeazã chiriile pentru
consumul uriaº de combustibil. Cele aleºi –700.000 de euro pe an, biletele
doua fregate tip 22, construite în 1984, de avion –140.000 de euro, închiriere
rebotezate „Regele Ferdinand” ºi aeronave zboruri speciale –20.000 de
„Regina Maria”, sînt dotate cu patru euro, închiriere spaþii pentru protocol
turbine care consumã peste 30 tone în aeroport –3.230 de euro, cazarea în
de motorina pe orã. Prin comparaþie, vilele RA-APPS –6.457 de euro/lunã,
cea de-a treia fregatã a Marinei cernealã pentru fotocopiator –100.000
Române, autohtona Mãrãºeºti (de de euro, colile A4 –26.000 de euro,
aceeaºi vîrstã cu fregatele englezeºti), pixuri –7.000 de euro. Ei, în toate
consumã 4 tone/orã –ceea ce era acestea, în altele neºtiute, în miliardele
considerat înainte drept o risipã de furate de corupþii neamului, sînt
combustibil, scrie „Gîndul ºtiri”.
majorãrile de salarii ºi punctul de
pensie cuvenite românilor, dar
Pe ce a cheltuit guvernul banii
refuzate de Cioloº! De ce nu, ºi în
Dacã flota româneascã a dispãrut sistemul de irigaþii de o jumãtate
miraculos cu dosare penale cu tot, am de milion de euro, achiziþionat
devenit coºul de gunoi al Angliei, care pentru cîþiva arbori, ronduri de flori
s-a descotorosit, în schimbul unor ºi tufiºuri din curtea Palatului
sume de bani uriaºe, de niºte fregate Cotroceni! Ne meritãm soarta!
Maria Diana Popescu, Agero
propuse pentru casare. Nu-i bai! Se
www.agero-stuttgart.de
pare cã sîntem ºi coºul de gunoi al
Cine sînt ciocãnitorile
care fac gaurã în Buget
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Cine l-a Înviat pe Iohannis?
Iohannis a înviat clar de
Paºti, împreunã cu Iisus, sãrbãtorit
de ortodocºi, pentru cã la cei din
religia lui Iohannis Iisus înviase cu
o lunã mai devreme. Iohannis nu
a înviat atunci ºi s-a decis sã arate
cã este cât se poate de viu, în
momentul în care a mers la trupele
din Afganistan. Trezit din somnul
cel de moarte sau înviat practic de
Paºte, preºedintele þãrii a început
sã facã paºi cãtre realitatea curentã,
dinspre realitatea paralelã în care
trãieºte, cel mai probabil de ani de
zile. ªeful statului încearcã sã fie
viu ºi sã arate cã nu este încã
înmormântat din timpul vieþii. Are
geacã de piele. Un animal mai
puþin pe Terra - asta ar putea supãra
organizaþiile de mediu. Geaca
purtatã în Afganistan ar fi putut fi
din înlocuitor, ca sã nu spun din
vinilin, aºa cum este preºedintele.
ªeful statului a înviat pentru noi
toþi, cei care l-am votat pentru a
aduce un aer nemþesc în România
lucrului bine fãcut. Nu a arãtat însã

preºedintele cã a rezolvat
problemele þãrii, ci mai mult le
cronicizeazã ºi le amânã. Nu a
revoluþionat în România nici mãcar
domeniul pusului de faianþã, ci l-a
îngropat pe vecie. Iohannis aratã
de câteva zile cã a Înviat, deºi
nimeni nu mai spera la acest lucru
ºi îl vedea ducându-ºi, în somn,
ultimii ani de mandat, dacã nu
cumva i se scula cuiva sã îl
suspende. Repet, cum sã
suspenzi un preºedinte care nu
lasã nicio dârã dupã el, în afarã de
parfumul soþiei. Cãci Iohannis a
ieºit preºedinte pentru a ne arãta
câte rochii are soþia sa. Am vãzut ºi
în Afganistan. A purtat o rochie
specificã zonelor de rãzboi,
asortatã cu terenurile minate ºi a
dat bine la moralul trupelor. Unii
ºi-au fãcut selfiuri cu ºeful statului
ºi le-au postat pe paginile de
socializare. Ghinionul a fãcut ca doi
bravi ostaºi sã îºi piardã viaþa.
Iohannis nu s-a întrebat ce cautã
oamenii aceia acolo. Sigur era o

întrebare logicã, dacã s-ar fi întrebat
anterior câte probleme au de
rezolvat românii, de la educaþie,
nivel de trai, sãnãtate ºi alte porcãrii
care þin de o viaþã mai bunã.
Preºedintele duce de mult o viaþã
mai bunã, chiar dacã au început
sã îi scape vilele printre degeþele.
De supãrare a decis, la un moment,
dat sã doarmã ºi mai mult, dar, spre
fericirea susþinãtorilor sãi,
respectiv premierul Cioloº, a decis
sã învie de Paºti. A fost pentru
prima datã când ºeful statului a
decis sã intervinã în scandalul Hexi
Pharma, e adevãrat la douã
sãptãmâni de la producere. Dar este
un pas cãtre realitate. Înainte
intervenea dupã o lunã de zile ºi
propunea dezbateri publice sau
CSAT-uri pe teme expirate.
Un preºedinte atât de leneº îi dã
peste cap ºi pe bãieþii deºtepþi ºi
grupurile de interese. Omul nu sare
la centrãri pentru cã este mult prea
ocupat sã doarmã, sã o priveascã pe
nevastã-sa cum se penseazã ºi cum
probeazã tot felul de rochii de First
Lady. Mai are Iohannis de prezentat
multe rochii de-ale nevestei pânã sã
îºi încheie mandatul nefast pentru
România. Pare mai degrabã
preºedintele Austriei sau al
Germaniei, decât ºeful României.
Omul acesta se trezeºte dupã douã

sãptãmâni cã în spitalele din þarã se
freacã sãlile de operaþie cu apã
chioarã. Abia a reuºit sã deschidã
gura ºi sã îl cheme la raport pe Cioloº,
omul sãu de încredere, bravul
tehnocrat, care încã nu ºi-a dat seama
cã a început treaba ºi e pe cale sã i se
termine ºi mandatul. Cine l-a trezit
sau cine l-a înviat pe Iohannis, de a
început sã arate cã trupul sãu este
ocupat ºi de o formã de viaþã? O fi
oare reapariþia publicã a fostului sãu
contracandidat de la prezidenþiale
Victor Ponta? Omul care a fost la un
pas sã îl lase fãrã mandatul de la
Cotroceni, adicã nu se aºtepta nimeni
ca Ponta sã piardã mandatul de
preºedinte ºi sã ne ducã înspre China
sau URSS, cum se spunea. Acum
Iohannis ne duce în Pãdurea Adormitã,
unde se aflã Cioloº, giuvaierul sãu cel
mai de preþ ºi al UE. Oamenii aceºtia
ºi realitãþile lor paralele mai sunt
electrocutaþi din când în când de
servicii, sau doar gândul cã ºi-ar putea
pierde privilegiile îi apropie de realitate.
Deducem din învierea lui Iohannis cã
s-a speriat de Ponta, cu care este umãr
la umãr în sondaje, ºi se teme cã nu
va mai prinde ºi al doilea mandat la
Cotroceni. Deci se apucã ºi Iohannis
de România lucrului bine fãcut? O sã
vedem tot mai multe rochii
prezidenþiale în urmãtoarele luni.
 ªtefan Bãeºiu
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„Le voi cere consilierilor ºi celor
din aparatul Primãriei, sã fie
profesioniºti, dar de fiecare datã
întorºi cu faþa cãtre oameni!”
Un interviu cu candidatul PNL pentru funcþia de
primar al municipiului Orºova, Doiniþa Mariana Chircu

O viziunea asupra a ceea ce
ar trebui sã devinã Orºova, ce poate
deveni Orºova din perspectiva umanã,
a lucrurilor fãcute cu responsabilitate.
„Pe termen scurt, sunt probleme cu
care se confruntã orºovenii ºi care le
afecteazã viaþa de zi cu zi ºi care nu
necesitã mari investiþii, cheltuirea unor
fonduri enorme, ci necesitã numai bun
simþ sã le asculþi, necesitã implicare
ºi înþelegere. Dacã mie nu îmi place
sã trãiesc în mizerie, atunci este
normal sã îl înþeleg pe orºovean cã nu
îi place sã trãiascã în mizerie ºi atunci

lucrurile se fac cu bun
simþ. Ca sã le înþelegi
durerea, sã le înþelegi
problemele, trebuie sã
te transpui. Ei bine, asta
le cer eu consilierilor,
asta le cer eu oamenilor
care vor fi în aparatul
Primãriei, sã fie
profesioniºti, dar de
fiecare datã întorºi cu
faºa cãtre oamenii care
i-au votat ºi cãtre
orºoveni, în general”,
spune candidatul la
funcþia de primar al
Orºovei.
Reporter: Ce le
p r o p u n e þ i
orºovenilor?
Doiniþa Mariana Chircu: Avem
pregãtiþi, prin mine ºi prin candidaþii
care vor compune lista Consiliului
Local, oameni responsabili, de bun
simþ, de bunã cuviinþã, oameni care
chiar ºtiu ce îºi doresc ºi ce au de fãcut
chiar din prima clipã. Buna mea
credinþã faþã de orºoveni se
concretizeazã prin faptul cã nu candidez
la aceastã funcþie, pentru cã nu aº avea
o meserie nobilã (eu sunt profesor
titular al Colegiului Naþional Economic
din Drobeta Turnu Severin, titular
însemnând un profesor cu asigurarea

catedrei pânã la sfârºitul carierei, sunt
managerul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier), ci eu candidez la Orºova din
respect pentru orºoveni, pentru cei
aproape 2.200 de orºoveni care m-au
votat în 2012, pentru cei care nu m-au
votat ºi acum doresc sã îmi acorde
aceastã încredere ºi pentru cei care nu
mã vor vota ºi se vor convinge pe
parcurs cã s-au înºelat cã m-au judecat
greºit ºi cã au fãcut alþii pentru ei o
alegere bunã, ºi pentru cei care au
greºit faþã de orºoveni ºi care trebuie
sã înþeleagã cã lucrurile nu mai pot
continua aºa cum au fot pânã acum.
Deci merg cu toatã capacitatea mea,
cu toatã experienþa strânsã în cei 56
de ani ai vieþii mele, cu toatã experienþa
strânsã în funcþiile pe care le-am avut,
cu tot bagajul informaþional, cu toatã
experienþa pe accesarea fondurilor
europene, cu toatã relaþionarea de bun
simþ la nivelul judeþului ºi la nivelul
Capitalei, cu tot ce am adunat în
aceastã viaþã. Mi-aº dori sã schimbãm
totalmente lucrurile la Orºova, pentru
ca mai târziu sã ne bucurãm, ºi eu, ºi
noi, ºi toþi orºovenii, ºi toþi
mehedinþenii, ºi toþi cei care-ºi vor dori
sã ajungã la Orºova, mãcar pentru a o
vizita, sã ne bucurãm pentru lucrurile
pe care le-am fãcut. Dar cel mai mult
îmi doresc ca orºovenii sã fie mulþumiþi
de oraºul lor, sã trãiascã cu plãcere ºi
cu mândrie în municipiul Orºova, îmi
doresc ca persoanele vârstnice cu care
mã întâlnesc ºi cu nostalgie vorbesc
despre ce era oraºul lor odatã, sã apuce
sã vadã cã lucrurile se schimbã în bine
la Orºova, îmi doresc ca tinerii sã nu
mai plece din Orºova (am constatat cã
Orºova trãieºte un proces de
depopulare gravã), îmi doresc ca
pãrinþii ºi bunicii care, cu lacrimi în
ochi, ne spun cã le-au plecat copiii de
acasã, în lume, sã mãnânce o pâine,
sã fie mulþumiþi ºi împãcaþi, sã îºi
readucã copiii acasã, sã le oferim
posibilitatea de a trãi în Orºova, de a
munci pentru Orºova, de a da Orºovei
ce au mai bun în fiinþa lor ºi în
pregãtirea lor, îmi doresc ca turiºtii care
vor veni peste ani la Orºova sã o
gãseascã miraculoasã, pentru cã ea
este, prin aºezarea ei, un miracol, îmi
doresc sã ne bucurãm împreunã de
realizãrile noastre, îmi doresc ca atunci
când nu voi mai fi primarul Orºovei,
orºovenii sã îºi doreascã sã rãmân în
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Orºova, sã fiu concetãþeanul lor, pentru
restul vieþii, îmi doresc sã spun cu
mândrie cã am pus umãrul la salvarea
ºi renaºterea orºoveanã, îmi doresc ca,
împreunã cu PNL, sã facem lucruri pe
care alþii le-au promis ºi nu le-au fãcut.
Aceasta este oferta pe care o punem
în slujba orºovenilor: un primar care
ºtie ce are de fãcut, un primar care
este pregãtit, un primar de bunãcredinþã, un primar care nu le va
înºela niciodatã aºteptãrile ºi nu le
va trãda interesele, prin înþelegeri
oculte cu alþii care ar avea alte interese,
un primar care are încã de pe acum
pregãtite proiecte cu finanþare
europeanã, un primar care îi va sluji
cu credinþã, care se va apleca asupra
problemelor lor, un primar care se va
regãsi în permanenþã printre ei ºi care
le va înþelege durerile ºi bucuriile, un
consiliu local echilibrat, cu tineri,
adulþi ºi persoane vârstnice, un
consiliu local de bunã-credinþã,
sincer ºi corect faþã de ei, un consiliu
local cu reprezentare multiplã din
punct de vedere al pregãtirii
profesionale, un consiliu local în
care etniile sunt reprezentate, un
consiliu local care sã lucreze pentru
renaºterea Orºovei.
Reporter: În afarã de voinþã ºi
implicare, ce mai presupune
rezolvarea problemelor grave cu
care acum orºovenii se confruntã?
Doiniþa Mariana Chircu: Ne
propunem ca obiectiv proiecte pe
termen lung, pe termen mediu ºi pe
termen scurt. Pe termen scurt, sunt
probleme cu care se confruntã
orºovenii ºi care le afecteazã viaþa de
zi cu zi ºi care nu necesitã mari
investiþii, cheltuirea unor fonduri
enorme, ci necesitã numai bun simþ
sã le asculþi, necesitã implicare ºi
înþelegere. Dacã mie nu îmi place sã
trãiesc în mizerie, atunci este normal
sã îl înþeleg pe orºovean cã nu îi place
sã trãiascã în mizerie ºi atunci
lucrurile se fac cu bun simþ. Ca sã le
înþelegi durerea, sã le înþelegi
problemele, trebuie sã te transpui. Ei
bine, asta le cer eu consilierilor, asta
le cer eu oamenilor care vor fi în
aparatul Primãriei, sã fie
profesioniºti, dar de fiecare datã
întorºi cu faþa cãtre oamenii care
i-au votat ºi cãtre orºoveni, în
general.
 Biroul de presã

informaþii
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MAI lanseazã campania de informare:

TU VOTEZI, MAI TE
INFORMEAZÃ

În contextul organizãrii
alegerilor locale din acest an, MAI
desfãºoarã o campanie de informare
a cetãþenilor cu privire la principalele
prevederi legale referitoare la
exercitarea dreptului de vot.
Prin intermediul acestei campanii,
alegãtorii primesc recomandãri utile în
raport cu procesul electoral: sã deþinã
documente de identitate valabile, sã nu
accepte mita electoralã ºi sã respecte
confidenþialitatea votului.
În cadrul campaniei au fost realizate
mai multe tipuri de materiale ºi au
fost alese modalitãþi de promovare
multiple pentru a atinge categorii de
public-þintã cât mai diverse.
Astfel, au fost tipãrite 22.000 de
afiºe, format A2, care au fost
distribuite în întreaga þarã pentru a
fi amplasate în locuri aglomerate,
în sediile unor instituþii publice cu
aflux mare de cetãþeni, precum ºi
la intrarea în secþiile de votare.
De asemenea, au fost realizate trei
spoturi video ºi trei audio care în
baza deciziei Consiliului Naþional al
Audiovizualului privind regulile de

desfãºurare în audiovizual a campaniei
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Peste 190 de elevi mehedinþeni au
participat ºi s-au calificat la fazele naþionale
ale olimpiadelor ºi concursurilor ºcolare
În sãptãmâna 18 - 22

naþionalã de limba germanã, Moraru

fazele naþionale ale olimpiadelor ºi
concursurilor ºcolare la care s-au
calificat ºi au participat peste 190
de elevi mehedinþeni. ªi în acest an
ºcolar rezultatele obþinute confirmã
pregãtirea foarte bunã pentru
performanþã a elevilor din ºcolile
mehedinþene, 37 dintre participanþi
obþinând distincþii la fazele finale
ale competiþiilor pe discipline.
Dintre aceºtia, trei elevi au obþinut
premiul I: Crãciunescu Ion Emanuel
de la ªcoala Gimnazialã “Petru
Dumitriu” din Orºova care a obþinut
premiul I ºi medalia de aur la
Olimpiada naþionalã de matematicã,
Ofiþeru Felix de la Colegiul Naþional
“Gheorghe Þiþeica” din Drobeta Turnu
Severin care a obþinut premiul I la
Olimpiada naþionalã de comunicare,
limbã ºi literaturã românã ºi Schverin
Christian-Eugen de la Liceul Teoretic
“Traian Lalescu” din Orºova care a
obþinut premiul I la Olimpiada
naþionalã de geografie. Premiul II a fost
obþinut de patru elevi din judeþul
Mehedinþi, astfel: la Olimpiada

Olimpiada naþionalã de limba ºi
literatura rromani, Enea ªtefan de la
ªcoala Gimnazialã din comuna Jiana,
la Olimpiada naþionalã de arte vizuale
- Istoria artei, Ecle Robert de la Liceul
de Arte “I.ªt.Paulian” din Drobeta
Turnu Severin ºi la Concursul naþional
“Made for Europe”, Neamþu Andreea
Ioana de la Colegiul Naþional
Economic “Theodor Costescu” din
Drobeta Turnu Severin. Elevii
mehedinþeni au obþinut ºi un numãr
de ºase premii III la aceste competiþii
naþionale, astfel: la Olimpiada naþionalã
de educaþie fizicã ºi sport - CROS,
Hamat Oana de la ªcoala Gimnazialã
“Alice Voinescu” din Drobeta Turnu
Severin ºi Lãpãdat Valentin de la
ªcoala Gimnazialã din comuna IzvoruBîrzii, la Olimpiada naþionalã de
muzicã instrumentalã - chitarã, Vlad
Alexandrescu de la Liceul de Arte “I.
ªt. Paulian” din Drobeta Turnu
Severin, la Olimpiada Internaþionalã de
Matematicã “Formula of Unity”/”The
Third Millenium”, Marghescu Bogdan
de la Colegiul Naþional “Traian” din
Drobeta Turnu Severin ºi Crãciunescu
Ion Emanuel de la ªcoala Gimnazialã
“Petru Dumitriu” din Orºova, iar la
Concursul naþional “Made for Europe”,
Pacioga Cãlin Christian ºi ªerban
Cristina Ana-Maria de la ªcoala
Gimnazialã Nr. 3 din Drobeta Turnu
Severin. De asemenea, elevii
mehedinþeni au revenit dupã
participarea la concursurile ºi
olimpiadele naþionale cu încã 12
menþiuni, opt premii speciale, o
medalie de argint ºi trei de bronz.
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi transmite felicitãri tuturor
olimpicilor naþionali, cadrelor
didactice coordonatoare precum ºi
conducerilor unitãþilor de învãþãmânt
din care aceºtia provin, menþionând
disponibilitatea permanentã pentru
susþinerea tuturor celor care doresc
sã facã performanþã în învãþãmântul
mehedinþean.

electorale pentru alegerile locale din aprilie 2016, în învãþãmântul Anastasia de la Colegiul Naþional
anul 2016 vor putea fi inserate de cãtre preuniversitar s-au desfãºurat “Traian” din Drobeta Turnu Severin, la
radiodifuzori la finalul calupurilor de
spoturi publicitare electorale.
Spoturile MAI vor fi difuzate ºi prin
intermediul plasmelor care sunt
amplasate în locuri publice din marile
oraºe, în mijloacele de transport în
comun sau în staiþile de metrou.
Totodatã, pe pagina oficialã de
Internet a MAI, a fost creatã o
secþiune dedicatã alegerilor care
conþine principalele prevederi legale
referitoare la alegeri, contravenþiile
ce pot fi constatate de angajaþii MAI
ºi infracþiunile prevãzute de Codul
Penal, precum ºi link-uri cãtre
deciziile Biroului Electoral Central ºi
ale Autoritãþii Electorale Permanente.
Vizitatorii site-ului MAI pot
descãrca, de asemenea, afiºul ºi
spoturile realizate în cadrul
campaniei de informare.
Având în vedere rolul esenþial pe
care mediul online îl are în
informarea alegãtorilor, campania
MAI include o componentã de
informare specialã ºi pe contul
de Facebook.

9 Mai, zi de sãrbãtoare în Drobeta Turnu Severin

Cu o semnificaþie
deosebitã pentru poporul român,
ziua de 9 mai reprezintã Ziua
Independenþei de Stat a României
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obþinutã în anul 1877, Ziua
Victoriei Coaliþiei Naþiunilor
Unite în cel de-al Doilea Razboi
Mondial ºi nu în ultimul rând

Ziua Europei Unite. Aceastã zi a
fost comemoratã ºi în Drobeta
Turnu Severin prin depunerea de
coroane ºi lumânãri de cãtre
autoritaþile oraºului, dar ºi cu o
paradã a forþelor militare.
„Pentru fiecare dintre þãrile din
Uniunea Europeanã, ziua de 9
mai reprezintã un moment
simbolic care a dat naºtere unui
parteneriat unic în lume la nivel
economic , cât ºi politic. Astãzi ,
noi, cetaþenii României, facem
parte din Uniunea Europeanã ºi
trebuie sã ne mândrim cu acest
lucru , pentru cã numai într-o
uniune puternicã ºi stabilã putem
avea parte de securitate , dar ºi
de libertate ”, ne-a declarat
subprefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Andrei Stãniºoarã.

BIROUL DE PRESÃ IªJ MEHEDINÞI
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ªase medalii pentru lotul olimpic al României
prezent la Olimpiada Internaþionalã de
Chimie „D. Mendeleev” 2016
Lotul olimpic de chimie al
României a cucerit ºase medalii (douã
medalii de aur, douã medalii de argint
ºi douã medalii de bronz), la a 50-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale de
Chimie „D. Mendeleev”, desfãºuratã
în perioada 1 - 8 mai, la Moscova.
Medaliile de aur au fost obþinute
de Andrei Iliescu (clasa a XII-a/
Liceul Internaþional de Informaticã
din Bucureºti) ºi Paul Haidu-Gerea
(clasa a XI-a/Colegiul Naþional
„Mircea cel Bãtrân” din Constanþa).
Ambii elevi au fost laureaþi cu aur ºi
argint la ediþia precedentã, însã spre
deosebire de anul trecut, Andrei
Iliescu a reuºit sã se claseze pe locul
I cu punctaj maxim.
Medaliaþii cu argint sunt Cristian
Robert Râclea (clasa a XII-a/Colegiul
Naþional „Vasile Alecsandri” din Galaþi),
care ºi-a egalat performanþa din 2015,
ºi Mihnea Daniel Zoican (clasa a XIIa/Colegiul Naþional „Sfântul Sava” din

Bucureºti). Medaliile de bronz au
revenit elevelor Georgiana Sabina
Fîrþalã (clasa a XII-a/Colegiul Naþional
„Petru Rareº” din Piatra Neamþ)
ºi Raluca Dãrãuþã (clasa a XII-a/
Colegiul Naþional „Gheorghe
Vrânceanu” din Bacãu).
Competiþia presupune susþinerea
a trei probe, timp de 5 ore, dintre
care douã probe teoretice ºi una
practicã/experimentalã, toate cu
grad de complexitate extrem de
ridicat. Prima probã teoreticã a
cuprins 8 probleme obligatorii, iar
a doua a avut ca obiectiv rezolvarea
unei probleme (la alegere dintr-un
set de trei) pentru fiecare din cele 5
secþiuni incluse: chimie fizicã,
ºtiinþele vieþii, chimie anorganicã,
chimie organicã ºi chimie analiticã.
La aceastã ediþie jubiliarã a
concursului au participat 120 de
elevi din 19 þãri.
BIROUL DE COMUNICARE al MENCª
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Fiecare judeþ din România va beneficia de un punct
unic de informare, în cadrul Agenþiilor pentru
Dezvoltare Regionalã,dedicat tuturor finanþãrilor
naþionale ºi europene
Asociaþia Agenþiilor pentru
Dezvoltare Regionalã din România –
ROREG a semnat protocolul de
colaborare cu Ministerul Fondurilor
Europene dedicat înfiinþãrii unui punct
unic de informare ºi consiliere, în fiecare
judeþ, cu privire la accesarea fondurilor
naþionale ºi europene. Protocolul a fost
semnat de doamna Aura RÃDUCU,
Ministru în cadrul Ministerului
Fondurilor Europene, ºi de doamna
Luminiþa MIHAILOV, vicepreºedintele
ROREG ºi director general al Agenþiei
pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est.
În vederea punerii în aplicare a
protocolului, Agenþiile pentru Dezvoltare
Regionalã urmeazã sã semneze cu
Ministerul Fondurilor Europene acorduri
de colaborare similare, dar la nivel
individual particularizate în funcþie de
nevoile identificate în fiecare regiune.
Furnizarea informaþiilor cu privire la
accesarea fondurilor naþionale ºi europene
se va face în cadrul unui punct unic de
informare ºi consiliere numit „one-stopshop”. Acest punct unic de informare ºi
consiliere judeþean va funcþiona ca un

mecanism de sprijin pentru dezvoltarea
ideilor de proiecte, atât în ceea ce priveºte
furnizarea de informaþii corecte ºi
actualizate privind oportunitãþile de
finanþare din diverse surse (din programe
naþionale sau din finanþãri ale Uniunii
Europene) cât ºi în ceea ce priveºte
consilierea în dezvoltarea ideilor de proiect.
Specialiºtii care vor activa în cadrul
acestor „one-stop-shop”-uri vor fi
persoane cu experienþã în domeniul
fondurilor europene ºi/sau în colaborarea
cu mediul de afaceri astfel încât sã asigure
expertiza corespunzãtoare. Aceºtia vor
oferi informaþii ºi consultanþã, dar vor fi
prezenþi în judeþe ºi prin organizarea de
evenimente dedicate.
***
ROREG este Asociaþia Agenþiilor pentru
Dezvoltare Regionalã din România ºi are
ca scop reprezentarea acestora la nivel
naþional ºi internaþional în vederea
sprijinirii dezvoltãrii lor instituþionale ºi
îndeplinirii obiectivelor care le revin în
conformitate cu legea 315/28.06.2004
privind dezvoltarea regionalã în România.

Scurt istoric al ªcolii din Voloiac (2)
cãsãtorit cu sora mai micã a mamei
Tot de la Voloiac, dar cu numele mele, Marieta Popescu, care a
Gheorghe Enescu, colonel în armatã funcþionat ca profesoarã de matematicã
prin anii 1899-1903, a ajuns profesor la aceastã ºcoalã. Dupã aceºti ani s-a
de geografie la ªcoala Superioarã de construit, la câteva sute de metri, un
Rãzboi ºi membru al comisiei pentru local nou cu 4 sãli de clasã, cancelarie,
recunoaºterea ºi studierea vãilor laborator ºi un spaþiu pentru depozitat
muntoase ale terrei. Despre greutãþile cãrþile. Aici am profesat mai mulþi ani,
materiale ale ºcolii din Voloiac, dupã pânã în 1991 când am devenit
anii 1900, voi aminti cã mulþi ani ºcoala primarul localitãþii, funcþie deþinutã
nu a avut un local propriu, deoarece cel pânã în 25 iunie 2012.
S-a finalizat în anul ºcolar 2002/
vechi se dãrâmase functionând o
perioadã cu chirie, chiar în casa 2003 un local nou ºi modern de
învãþãtorului Constantin Drãghici, un ºcoalã, compus din parter ºi etaj, cu
nou local de ºcoalã cu douã sãli de 8 sãli de clasã, cabinet director,
clasã ºi cancelarie s-a construit dupã cancelarie profesori, salã bibliotecã,
cel de-al doilea rãzboi mondial, când laborator pentru calculatoare, având
primar era Traian Cameniþã, iar ºi internetul funcþionabil. Alãturi am
constructorul ºi proiectantul a fost construit un teren de fotbal cu
subinginerul Mihail Vitcu, execuþia dimensiuni normale, dar mai ales un
teren de handbal bituminizat. Acestea
localului costând peste 228.000 lei.
În anul 1948, prin reforma au fost ºi sunt folosite la orele de
învãþãmântului, ºi ºcoala din Voloiac educaþie fizicã sau întrecerile ºcolare,
a devenit ºcoalã elementarã de 7 ani, fapt ce avea sã situeze ªcoala Voloiac
localul aflat peste ºosea de casa printre fruntaºele judeþului Mehedinþi
pãrinteascã, mi-a fost gazdã pentru ori participant la fazele finale pe þarã
la diverse concursuri cum ar fi: oinã
cei 7 ani absolviþi în anul 1961.
Voi aminti cã director al ºcolii a fost bãieºi sau oinã fete, handbal feminin,
profesorul Nicolae Cherciu, fost ºi cros, ºah sau tenis de masã. Artizanul
inspector ºcolar al Raionului Strehaia, acestor succese este profesorul de
URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

educaþie fizicã, fratele meu Drãghici
Valentin, fost fotbalist de performanþã
ºi care a fãcut ca numele ªcolii
Voloiac sã fie pronunþat cu mândrie
ºi recunoºtinþã.
Dacã pânã la Revoluþia din 1989
echipa de oinã bãieti era campioana
judeþului ºi participa frecvent la
finalele pe þarã de la Mangalia mulþi
ani, ulterior mai bine de douã decenii,
handbalistele gimnaziale de la
Voloiac au dominat întrecerile
respective din judeþ ºi au participat
la fazele zonale ºi finale pe þarã.
Cabinetul directorului ºi
panourile de onoare sunt pline cu
dovezi ale succeselor, diplomã,
medalii, pliante, fotografii, articole din
presã, calendare cu fotografia
campioanelor, pentru cã trebuie sã
spun, în anii 2013 ºi 2014, fetele din
echipa de oinã a ªcolii Voloiac, au
ieºit campioane naþionale atât în sala,
cât ºi pe teren deschis. Cu regret ca
autoritãþile locale au rãmas
insensibile la aceste mari succese, ºi
de aceea apelez la preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
domnul Aladin Georgescu, sã
gãseascã o soluþie de premiere a

***

profesorului ºi elevelor sale. Simt
un sentiment de mulþumire ºi
mândrie personalã cã am slujit
aceastã ºcoalã, mai bine de 35 de
ani alãturi de soþie, profesoara de
istorie Drãghici Cornelia, ambii
pensionari, rãmânând în activitate
Valentin Drãghici profesor de sport
ºi soþia sa, învãþãtoarea Sabina
Drãghici, ambii în prag de pensionare.
Cum se observã, numele Drãghici
a dãinuit ca dascãli la ªcoala din
Voloiac, peste 130 de ani, pãstrându-l
ºi transmiþându-l urmaºilor. Nu numai
sportul a avut vârfuri, dar ºi din puct de
vedere intelectual, aº putea aminti cel
puþin câteva nume, care s-au ridicat de
la ªcoala din Voloiac, cadrele didactice
universitare, Drãghici Pompil ºi
Drãghici Ovidiu, ambii doctori în
specialitãþile drept ºi litere.
Lor li s-ar putea adãuga
Silviu Drãghici locotenent colonel
inginer doctorand.
ªi ca orice scriere, trebuie sã se
sfârºeascã, cu mulþumirea cã am fost
elevii ºi dascãlii acestei ºcoli, care
s-a ridicat la nivelul exigenþelor
dorite de consãteni.
Prof. Constantin Drãghici
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Zodia Sãgetãtor

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este posibil sã creascã volumul de muncã, sã fii
nevoit a acorda mai multã atenþie celor pe care îi
serveºti. Interacþiunile cu cei din jur vor avea efecte
benefice, în special datoritã modului în care
comunici cu aceºtia - sincer ºi direct. Senzualitateaþi nu mai cunoaºte limite (cel puþin în prima parte
a sãptãmânii) ºi atragi de partea ta persoane cu
care te întelegi de minune. Nici bucuria, nici
dragostea nu-þi vor lipsi în aceastã perioadã, dar
se pare cã de ambele ai parte atunci când te aºtepþi
mai puþin. Este posibil sã te îndrãgostesti...

Comunicarea cu autoritãþile ºi cu superiorii tãi,
chiar dacã aceºtia nu sunt foarte prezenþi în viaþa
ta, se îmbunãtãþeºte vizibil; de altfel, o zi excelentã
pentru a fi sigur cã eºti auzit ºi ascultat, atunci
când ai ceva de spus, este chiar 9 mai. Însã, dacã
trebuie sã negociezi, alege aceastã zi pentru a face
acest lucru, deoarece ulterior, în apropierea datei
de 13 mai, forþa ta interioarã va fi perceputã drept
ameninþãtoare, ceea ce nu este în avantajul tãu,
pe termen lung. Nu cãuta scuzele ºi nici excesele,
la sfârºitul acestei sãptãmâni.

De aceasta datãa îþi este atrasã atenþia asupra
tuturor problemelor de zi cu zi care pot fi cu
uºurinþã rezolvate, mai ales dacã este vorba despre
sãnãtatea ta sau despre ceea ce numim “rutina
zilnicã”. Motiv pentru care, profitând de influenþele
astrale excelente de care cu toþii avem parte în
aceastã sãptãmânã, poþi descoperi orice fel de
soluþii, atât timp cât te preocupi de aceste subiecte.
Orice animozitãþi care intervin la locul de muncã
pot fi lejer soluþionate, în avantajul tãu. Se apropie
timpul în care nimic nu îþi va mai sta în cale.

Zodia Taur

Zodia Fecioarã

Zodia Capricorn

(21 Aprilie - 20 Mai)

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Venus - cea care administreazã energiile
semnului tãu solar - formeazã o multitudine de
aspecte excelente în aceastã sãptãmânã, ceea ce
coincide cu o perioadã mai mult decât favorabilã,
pentru tine. Astfel, nici banii, nici dragostea, nici
luxul nu-þi vor lipsi în aceastã sãptãmânã. 13 mai
este singura zi în care pot interveni necazuri în
paradis: faptul cã trebuie sã ai grijã ºi de cei din
familia, nu doar de cei alãturi de care lucrezi, nuþi va da pace. 14 mai este o zi în care îþi pot fi
respinse demersurile, atât timp cât nu ºtii ce
anume îþi doreºti, cu adevãrat.

Atunci când ai nevoie de sprijin emoþional sau
de sfaturi pe care nimeni nu þi le poate oferi,
încearcã sã te conectezi la un alt tip de înþelegere,
la un alt tip de energie ºi alege un alt mod de
abordare decât de obicei. Te afli într-o perioadã
de timp în care acesul la informaþia de calitate
ºi înþelegerea unor noþiuni (abstracte pânã mai
deunãzi) este facilitat. 13 mai este o zi în care
cuvintele tale sunt ca o brizã caldã pentru
sufletele înnegurate. Lumea ta este o lume
splendidã, ori în aceastã perioadã de timp vei
avea ocazia de a le arãta ºi celorlalþi perfecþiunea.

Revii asupra unor situaþii din trecut pe care
nu le-ai înþeles cum trebuie, la momentul
respectiv. Dintre acestea, cele mai importante
sunt legate de sfera emoþionalã, de sentimentele
pe care le-ai ignorat atât de mult timp. La nivel
spiritual, evoluþia este garantatã ºi - de aceastã
datã - acceleratã, pentru tine. Timpul pentru lecþii
ºi pentru verificãri se încheie. Fericirea ºi
succesul, în orice întreprinzi, se vor observa încã
din primele zile ale acestei sãptãmâni. Aºteaptãte, totuºi, la o perioadã de timp în care activitatea
mentalã sã fie amplificatã.

Zodia Gemeni

Zodia Balanþã

Zodia Vãrsãtor

(22 Mai - 21 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Evitã a spune mai multe decât este nevoie, în
jurul zilei de 13 mai. Este o perioadã de timp în
care uºor îþi poþi pierde capul ºi în care atragi
zavistia ºi reproºurile superiorilor tãi. Însã, în
restul sãptaãmânii, tot ceea ce este bun în viaþa
ta se va multiplica. Fie cã este vorba despre
dragoste, despre finanþe sau despre
comunicarea cu alte planuri ale acestei
existenþe, lucrurile merg mai bine decât îþi poþi
imagina, surprizele frumoase þinându-se lanþ.
Ai parte de o sãptãmânã în care culegi roadele
muncii tale de pânã acum.

Mare parte din banii care îþi sunt datoraþi se
“întorc” la tine, de aceastã datã. Este posibil sã
ai parte de beneficii pe care de mult timp nu leai mai întâlnit. Apoi, persoana iubitã are mari
ºanse de a rezolva o problemã gravã, veche, ceea
ce reprezintã o mare bucurie la care - evident vei lua parte. Concentreazã-te pe amplificarea
bucuriei din viaþa ta, evitând nefericirea ºi
tristeþea. Înconjorã-te de tot ceea ce este frumos,
de artã ºi de armonie. Îþi vor fi explicate multe
dintre cauzele ºi efectele de care ai avut parte,
în ultima perioadã.

Familia este cea mai importantã pentru tine,
în aceastã perioadã. La fel ºi casa ta, ºi sufletul
tãu, poate chiar ºi relaþia pe care o ai cu tatãl
tãu. Toate acestea devin subiect principal pentru
tine, în aceastã sãptãmânã, atât în ceea ce
priveºte investiþiile, cât ºi în ceea ce priveºte
modul în care alegi sã îþi cheltuieºti resursele.
Regãseºti confortul pierdut ºi oferi, la rândul
tãu, ceea ce au nevoie cei din jurul tãu.
Optimismul tãu va atrage persoane care se vor
îndrãgosti de natura ta caldã ºi de caracterul tau
blajin. O sãptãmânã superbã, de altfel...

Zodia Rac

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(22 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Sunt puternici, cei care te apãrã ºi care te
susþin; nici Providenþa nu te lasã de izbeliºte.
Cu alte cuvinte, ai parte de o perioadã excelentã
în ceea ce priveºte ºansele, indiferent de natura
situaþiilor în care ai nevoie de acestea. Însã,
dacã nu eºti atent, ai putea face o mare gaurã-n
bugetul familiei, pentru achiziþionarea unor
bunuri de care nu ai cu adevãrat nevoie, în jurul
datei de 13 mai. Tot atunci pot ieºi la suprafaþã
emoþiile tale negative, ceea ce nu este deloc în
avantajul tau. Evitã excesele alimentare, în
ultimele douã zile ale acestei sãptãmâni.

O sãptãmânã în care relaþiile cu cei din anturajul
tãu se îmbunãtãþesc. Neînþelegerile dispar ca
prin minune, comunicarea este din ce în ce mai
productivã ºi oameni pe care de mult timp îi
credeai pierduþi se întorc, cumva, în lumea ta.
Se îmbunãtãþesc ºi relaþiile cu superiorii tãi ºi
cu figurile reprezentative ale autoritãþii din viaþa
ta. Este posibil sã ai parte de o nouã relaþie, pe
gustul tãu, pe mãsurã ce sfârºitul de sãptãmânã
se apropie, o relaþie în care sentimentele intense
nu vor lipsi. 13 mai este o zi excelentã pentru a
fi petrecutã alãturi de cei care îþi sunt prieteni.

De îndatã ce Jupiter, cel care administreazã
energiile semnului tãu solar va începe sã fie în
miºcare directã (încã din prima zi a acestei
sãptãmâni), încrederea în propriile-þi forþe va
redeveni atuu-ul tau. De aici ºi alte repercusiuni,
spre exemplu “ruperea” de persoanele/partenerii
cu care nu mai poþi face echipã, din diverse
motive. Gãseºti oportunitãþi foarte mari în mici
începuturi. Cu cât mai mari aspiraþiile tale, cu atât
mai necesarã detalierea paºilor care trebuie fãcuþi
pentru a avansa. O sãptãmânã în care este posibi
sã cãlãtoreºti foarte mult, în interes de afaceri.
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Urmãtoarea staþie pentru
euro ar putea fi la 4,53 lei

ACÞIUNEA DE VERIFICARE A
RESPECTÃRII PREVEDERILOR LEGALE
ÎN DOMENIUL SECURITÃÞII ªI SÃNÃTÃÞII
Creºterea aversiunii faã de politicilor monetare ale principalelor ÎN MUNCÃ ÎN UNITÃÞILE DE PRODUCERE
risc ºi efectele promulgãrii Legii bãnci centrale ale lumii ºi evoluþia
ªI DISTRIBUÞIE ENERGIE ELECTRICÃ
„Dãrii în platã” (DIP) au împins euro
la 4,50 lei, iar o parte a analiºtilor
prognozeazã o creºtere spre 4,53 lei.
Cursul euro a crescut de la 4,4919
lei, la începutul perioadei, la 4,5021
lei, în 5 mai, maximul ultimelor trei
luni. Marcãrile de profit au provocat
scãderea euro astfel cã, la finalul
intervalului, media a scãzut la 4,4884
lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat între 4,4870 ºi 4,49 lei.
Comisia Europeanã a avertizat
recent cã Legea DIP cât ºi mãsurile
populiste, precum creºterea salariului
minim sau celor din domeniul public,
vor avea un impact negativ asupra
încrederii investitorilor.
Referitor la evoluþia actualã a leului
guvernatorul BNR a observat cã „pe
pieþele valutare internaþionale, avem
o majorare uºoarã a volatilitãþii, mai
puþin în cazul leului, care a rãmas o
monedã stabilã. Nu am schimbat
politica aici ºi nu a fost nevoie de
intervenþii pe piaþã”.
În privinþa tendinþei pe termen
mediu, Mugur Isãrescu a declarat cã
„am întãrit vigilenþa. (...) suntem pregãtiþi
sã folosim la momentul potrivit ºi în
maniera adecvatã toate instrumentele
de care dispunem pentru a contracara
riscurile care se contureazã”. Afirmaþia
fãcea referire la riscurile externe precum
temerile legate de creºterea economicã
globalã, reacutizarea situaþiei din Grecia
ºi apropierea referendumului din Marea
Britanie. „Acestor incertitudini li se
adaugã cele legate de volatilitatea
pieþelor financiare, tensiunile
geopolitice, divergenþa între conduitele

ANUNÞ
Consiliul de Administraþie al
SCM PRESTAREA convoacã
în data de 23.05.2016, ora
8.30, la SPAÞIUL SITUAT ÎN
COMPLEXUL “DUNÃREA” ETAJ, Adunarea Generalã
Ordinarã a membrilor
cooperatori, ordinea de zi este
afiºatã la sediul SCM
PRESTAREA.

preþului petrolului’, a amintit
guvernatorul BNR.
La rândul ei, Comisia
Naþionalã de Prognozã,
estimeazã în raportul sãu de
primãvarã, pentru 2016 o medie
anualã a euro în urcare la 4,46
lei, faþã de 4,4 lei în prognoza de
iarnã, în timp ce pentru 2017
media monedei unice a crescut
de la 4,42 la 4,44 lei.
Cursul dolarului american,
care a coborât în 3 mai la 3,8697
lei, minimul ultimelor ºapte luni,
a crescut de la 3,9101, la
începutul perioadei la 3,9424 lei,
la finalul ei, când cotaþiile au
fluctuat între 3,937 ºi 3,948 lei.
Media monedei elveþiene, care s-a
tranzacþionat pe pieþele internaþionale
între 1,096 ºi 1,109 franci/euro, a
scãzut de la 4,0908 la 4,0518 lei,
minimul ultimelor 11 sãptãmâni.
Perechea euro/dolar, a scãzut de
la 1,1525 dolari, la 1,1369 –1,14
dolari la finalul perioadei.
Analiza cuprinde perioada 4 –10 mai.
 Radu Georgescu

Activitãþile din sectorul
energetic, din cauza complexitãþii ºi
riscurilor specifice, sunt activitãþi în care
afecþiunile suferite de lucrãtori ca urmare
a accidentelor de muncã tind sã fie mult
mai grave decât în alte sectoare ale
economiei naþionale, de cele mai multe
ori accidentele soldându-se cu
pierderea vieþii lucrãtorilor.
Întrucât existã o tendinþã de creºtere
a frecvenþei ºi gravitãþii accidentelor de
muncã în acest sector, Inspecþia Muncii
a luat decizia de a declanºa, prin
inspectoratele teritoriale de muncã,
acþiunea de monitorizare ºi verificare a
modului în care unitãþile de profil
respectã prevederile legale în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, precum
ºi a modului în care sunt implementate
de cãtre angajator, la locul de muncã,
mãsurile de securitate ºi sãnãtate
dispuse de inspectorii de muncã.
Astfel, Inspectoratul Teritorial de
Muncã Mehedinþi va desfãºura în
intervalul aprilie - noiembrie 2016

acþiunea de verificare a respectãrii
prevederilor legale în domeniul

INFORMARE
Aceasta informare este efectuatã de: Consiliul Judeþean
Mehedinþi cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr 89, ce
intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, avizul de gospodãrire a
apelor pentru proiectul „Reabilitare ºi modernizare drumuri judeþene,
judeþul Mehedinþi - DJ562A [Gruia (int.DN56C) –Rogova
(int.DN56A)]; DJ563 [int.DN56A –Opriºor (int.DJ561A)]; DJ561A
[Opriºor (int.DJ563) –Bãlãciþa (int. DJ606) –Gvardiniþa –Bîcleº
–int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561A –Plopi –Izvorãlu
(int. DJ561A)] ; DJ561A [ int. DJ606A –Tîmna –int. DN6]; DJ607
[int. DN67A (Strehaia) –Grozeºti –Pãsãrani –lim. jud. Gorj]”,
propus spre finanþare prin Programul Operaþional Regional 2014-2020.
Aceastã investiþie va fi o reabilitare ºi modernizare a unor
drumuri existente.
Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului, începând cu data de 09.05.2016.
Preºedinte, Av. Aladin Georgescu

securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în
unitãþile de producere ºi distribuþie
a energiei electrice.
Grupul þinã al acþiunii îl constituie
angajatorii ºi lucrãtorii care îºi defãºoarã
activitatea în domeniile:
- producþia de energie electricã
(cod CAEN 3511);
- transportul energiei electrice (cod
CAEN 3512);
- distribuþia energiei electrice (cod
CAEN 3513);
- comercializarea energiei electrice
(cod CAEN 3514).
Vor fi verificaþi cu prioritate angajatorii
din domeniul producþiei, transportului
ºi distribuþiei energiei electrice care
defãºoarã:
- lucrãri de mentenanþã în unitãþile de
producþie a energiei electrice;
- servirea operativã a unitãþilor de
producþie ºi distribuþie a energiei
electrice;
- lucrãrile în instalaþiile electrice
aflate în exploatare, cu scoaterea de
sub tensiune;
- lucrãrile în instalaþiile electrice
aflate în exploatare, fãrã scoaterea
de sub tensiune;
- lucrãri la înãlþime la liniile
electrice aeriene;
- lucrãri în cazul deranjamentelor ºi
avariilor din instalaþiile electrice;
- lucrãri în staþii electrice, posturi de
transformare, puncte de alimentare, etc.
Inspector ºef, Nicea Mergeani
A PLECAT LA
PESTE 100 DE ANI
INIMA VETERANULUI DE
RÃZBOI CONSTANTIN
DRÃGHICI, DIN SATUL
VALEA BUNÃ, COMUNA
VOLOIAC, ÎN VÂRSTÃ DE
100 DE ANI ªI APROAPE 7
LUNI S-A OPRIT MARÞI, 10
MAI 2016.
SÃ FIE PRIMIT ÎN CERURI
CA UN EROU DE PE
PÃMÂNT! ÎL VOR PLÂNGE
FAMILIA, SÃTENII ªI TOÞI
CUNOSCUÞII DIN LUNGA
SA VIAÞÃ.
DUMNEZEU SÃ-L
ODIHNEASCÃ!
PROF. CONSTANTIN DRAGHICI
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Campioni înainte de termen
În Liga a IV-a Mehedinþi,
titlul s-a decis cu 5 etape înainte
de finalul sezonului, dupã ce AS
Recolta Dãnceu ºi CS Pandurii
Cerneþi au remizat, scor 3-3, prin
golurile lui Constantin Negrescu
(‘13), Alex Iºfan (‘20) ºi Gheorghe
Gãdãleanu (‘67), respectiv Horia
Vãtuiu (‘38, ‘62) ºi Andrei Enea
(‘53). A fost primul rezultat de
egalitate dintre cele douã rivale,
precedentele 8 jocuri directe
încheindu-se cu victoria
Pandurilor. Dupã aceastã remizã,
echipa din Cerneþi ºi-a pãstrat

avansul de 17 puncte faþã de
ocupanta locului secund Recolta
Dãnceu ºi, înaintea ultimelor 5
etape, a devenit matematic
campioanã, urmând sã reprezinte
Mehedinþiul pentru al doilea an
consecutiv în play-off-ul pentru
promovarea în Liga a III-a.
Pandurii Cerneþi mai câºtigase titlul
judeþean în 2007 ªi 2012, însã, la fel
ca vara trecutã, când a fost scurclasatã
de CSU II Craiova (0-12), a pierdut
„barajele” pentru accederea în
eºalonul al treilea, în care a
întâlnit reprezentantele Timiºului,

CS Becicherecu Mic
Liga a IV-a
(2-5), respectiv
Etapa a XXIII-a
Vulturii Lugoj (0-3). Recolta Dãnceu –Pandurii Cerneþi

3-3 (2-1)
 M. O. Coºuºtea Cãzãneºti –CS Strehaia 1-4 (1-4)
Viitorul Cujmir –AS Corcova
2-0 (1-0)
Viitorul ªimian –Dunãrea Gruia
3-0 (N)
Clasament
Marian Erceanu, care a marcat
de 4 ori, în minutele 11, 50, 68 1. Cerneþi
23 19 3 1
83-24 60
23 13 4 6
66-43 43
ºi 85. De remarcat cã 2. Dãnceu
61-35 41
echipele-gazdã au câºtigat 3. Strehaia 23 12 5 6
50-37 40
toate cele 5 meciuri programate 4. Corcova 23 12 4 7
5.
Cujmir
23
9
3
11
39-41 29
în aceastã etapã.  M. O.
7. ªimian
23
6 2 15
29-61 20
Liga a V-a
6. Cãzãneºti 23
4 4 15
35-87 16
Etapa a XXI-a
8. Gruia*
23
4 1 20
22-57 13
Dunãrea Hinova –AS Ghiciulescu Hinova 3-0 (1-0) * S-a retras din campionat în etapa a a XIX-a ºi va
Real Vânju Mare –Unirea Gârla Mare
2-1 (2-1) pierde toate jocurile din aceastã primãvarã cu 3-0
Dunãrea Pristol - Voinþa Vrata
4-2 (1-2)
Etapa viitoare
Inter Salcia –Viitorul Floreºti
2-1 (0-1)
Sâmbãtã, ora 18
AS Corlãþel –Voinþa Opriºor
1-0 (1-0)
Pandurii Cerneþi –Viitorul Cujmir
Speranþa Punghina - ªtiinþa Broºteni
0-3 (N)
CS Strehaia –Recolta Dãnceu
Inter Crãguieºti - stã
Duminicã, ora 18
Clasament
Viitorul ªimian - Coºuºtea Cãzãneºti
1. D. Hinova 19 16 2 1
71-28 50
Neprogramat
2. Vânju Mare 19 16 1 2
70-21 49
Dunãrea Gruia - AS Corcova
3. Crãguieºti 19 11 2 6
67-33 35
4. Vrata
19 11 1 7
53-34 34
Anunþ public
5. Salcia
19 10 1 8
50-38 31
privind decizia etapei de încadrare
6. Corlãþel
20 10 1 9
42-38 31
Primãria Voloiac titular al Proiectului
7. Floreºti
19 10 0 9
43-42 30
8. Pristol
20
8 4 8
42-47 28
‹Modernizare drum comunal DC 68› anunþã
9. Gârla Mare 20
8 2 10
43-47 26
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
10. Opriºor 19
8 0 11
34-55 24
de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
11. Broºteni 20
5 1 14
37-76 16
Mediului Mehedinþi în cadrul procedurilor de
12. G. Hinova 20
4 0 16
31-68 12
evaluare a impactului asupra mediului pentru
13. Punghina* 19
1 1 17
16-71 4
proiectul propus a fi realizat în intravilanul ºi
*S-a retras în iarnã din campionat ºi va pierde toate
extravilanul comunei Voloiac.
meciurile din retur cu 3-0
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
Etapa viitoare
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
Sâmbãtã, ora 18
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi
ªtiinþa Broºteni –Dunãrea Hinova
din Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane
AS Ghiciulescu Hinova –Real Vânju Mare
nr. 3 în zilele de luni pânã vineri între orele
Duminicã, ora 11
8.00 - 14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã
Voinþa Opriºor –Inter Salcia
de internet www.apmmh.anpm.ro.
Voinþa Vrata –AS Corlãþel
Inter Crãguieºti –Dunãrea Pristol
Publicul interesat poate înainta comentarii/
Neprogramat
observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen
Viitorul Floreºti –Speranþa Punghina
de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.
Unirea Gârla Mare - stã.

Luptã strânsã între primele douã clasate

În Liga a V-a Mehedinþi,
Dunãrea Hinova ºi Real Vânju Mare
continuã sã fie despãrþite de un singur
punct. În etapa a XXI-a, liderul a
dispus cu 3-0 de AS Ghiciulescu
Hinova, prin golurile lui Iulian
Stãiculescu (‘20), Sorin Toma (‘47)
ºi Valentin Almãjanu (‘51), în timp ce
ocupanta locului secund AS Real
Vânju Mare a câºtigat la limitã
confruntarea, de pe propriul teren, cu
Unirea Gârla Mare. Gazdele au
condus cu 2-0, prin “dubla” lui Adi
Stoia (‘5, ‘25), iar Nicolae Nanora a
redus din diferenþã, în minutul 31.
Pânã la finalul jocului nu s-a mai
marcat ºi Vânju Mare a rãmas la
un punct în spatele liderului.
Surpriza rundei a furnizat-o Dunãrea
Pristol, care a trecut cu 4-2 de Voinþa
Vrata, una dintre pretendentele la
ultima treaptã a podiumului. Ajutaþi de
“dubla” lui Costel Pontu (‘4, ‘29),
oaspeþii au intrat în avantaj la pauzã,
scor 2-1, dar omul meciului a fost
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publicitate

Sucã, afiºele mici mici ale lu nea
Cârjan, parcurile din jobenu lu
nea Bãlu ºi campania de falezã

Mã fraþilor, rãmasãrã definitivi
candidaþii, sã fãcurã ºi listele de consilieri,
sã trasãrã în poze, toþi mai frumoºi ca
Marghioala lu Fleaºcã, ce mai. Sã
terminarã de pozat, începu campania,
pusãrã afiºele, unii mai departe de alþii, sã
nu sã ia. Când sã vãzu ãla micu ºi candidat
la Primãria Severinului cu afiºele mai mici
decât o coalã albã, zisã cã gata, e sabotaj,
îl lucrarã ai lui ºi nu sã vede foaia albastrã
pe panoul bleu. Da zisã Tanþa lu Pecingine,
cã ãla micu de sare sã vadã scaunu de
primar, ar putea sã nu mai facã afiºe, sã
nu mai cheltuie banii, mai bine-i pãstreazã
pentru alegerile de peste 12 ani.
Mã nepoate, da vãzu naºu Pantelicã pe
una oacheºã, dupã aia pe alta ºi tot aºa pe
listele de consilieri, de zici cã unii ºi-au
tras coafeze, alþii restaurante ºi alþii
magazine second-hand. Cel mai probabel,
vorba lu Zbanghiu, o sã fie un consiliu local
colorat, bun de pus în ramã, numai sã nu
rãmânã de pozã.
Una peste alta, dacã tot începu campania,
începurã ºi loviturile sub centurã. ªi dã-i
ºi luptã, de zici cã e bãtãlia di la Rovine.
Ete, spre exemplu, nea Bãlu, pe unde-l
prinde pe nea Aladin, pe acolo sare la gâtu
mnealui, probabel din lipsã de ocupaþie,
cã dacã e lipsã de proiecte trebe sã-ºi
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completeze programul cu altceva. Face nea
Bãlu trei parcuri, cicã scoate din joben
locurile de muncã, ca iepurii, nu o sã
mai ºtie severinenii în care parc
industrial sã se angajeze.
Mã fraþilor, la Orºova nu prea sã mai vede
nea Manea, sã mai discute cu oamenii, sã
sã mai plimbe pe falezã, sã-i mai batã vântu
pin mustaþã, sã sã mai uite câinii cum le
plouã cu covrigi, bag samã s-o fi retras, or
s-o pregãti sã susþinã pe cine trebuie pentru
ultima sutã de metri. Da îmi zisã nerodu
de Sucã, cã sã întâlni cu nea Pisoi, sã
ducea la piaþã, sã ia neºte verdeaþã pentru
o ciorbã þãrãneascã. ªi ãsta cum nu avu ce
face, îl întrebã de campanie. Mã fraþilor, nu
mai ajunsã Sucã acasã, de atuncea stã ºi
vorbeºte cu candidatu’. Cicã ‘mnealui e
pregãtit sã dea piept cu toate problemele
Severinului, are cheia succesului la
îndemânã ºi poate sã aducã dupã sine toatã
floarea cea vestitã a industriei europene.
Pã asta poate face numai nea Palaºcã, cã
‘mnealui sã pricepe la toate, le prinde din zbor,
are toate proiectele în sertar, pregãtite, numai
sã le scoatã la nevoie, la toamnã, se ºtie. Cã
nevoile sunt multe. Cam aºa sã desfãºoarã
campania pi la noi, da mai multe povestim
sãptãmâna viitoare! Pãnã atuncea, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

“Black Sea Defense
and Aerospace”
În perioada 18-20 mai 2016 va avea loc la
Bucureºti cea de-a VI-a ediþie a expoziþiei de apãrare
aeronauticã, securitate naþionalã ºi ciberneticã “Black Sea
Defense and Aerospace” –BSDA, organizatã la complexul
Romaero Bãneasa.
Vor fi prezentate ºi expuse transportoare ºi maºini
blindate 8x8 ºi 4x4, sisteme antiaeriane, sisteme de
comandã ºi control, sisteme de rachete, camere de
filmare de înaltã rezoluþie, sisteme radar, sisteme de
comunicaþii, elicoptere de atac, elicoptere de transport
ºi evacuare, avioane de vânãtoare, avioane de transport,
drone, echipamente navale, etc.
Forþele Aeriene Române vor efectua zboruri demonstrative
zilnice cu aeronave MIG 21 LanceR, IAR 330 Puma SOCAT,
C27 J Spartan, IAR 99 ªoim. Aceste aeronave vor fi expuse
ºi static pe platforma exterioarã, alãturi de tehnica din
dotarea celorlalte categorii de forþe ale M.Ap.N.
Fortele Aeriene ale Statelor Unite vor expune douã
aeronave de luptã F-16 Fighting Falcon.
La BSDA 2016, organiztã într-un spaþiu acoperit de 6000
mp, dar ºi pe platforma exterioarã, ce va mãsura peste 15000
mp, vor participa aproximativ 200 de expozanþi din domeniile:
aerian, naval, terestru ºi securitate ciberneticã, etc, care pot fi
gãsiþi pe web site-ul evenimentului, www.bsda.ro.
De asemenea, se estimeazã cã BSDA 2016 va fi vizitatã
de delegaþii oficiale militare din circa 25 de þãri, în timp ce
firme strãine cu reputaþie internaþionalã în domeniul
industriei de apãrare vor organiza standuri proprii.
Având în vedere importanþa manifestãrii, rezultatele
pozitive înregistrate cu ocazia ediþiilor anterioare, precum
ºi prezenþa consistentã a unor oficiali ºi oameni de afaceri
strãini, participarea operatorilor economici români ºi
strãini care iºi desfãºoara activitatea in domeniul industriei
de aparare, securitate ºi ciberneticã poate oferi oportunitãþi
pentru antamarea unor contracte ºi parteneriate de viitor.
BSDA 2016 este organizatã cu sprijinul oficial al
Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului
Afacerilor Externe –Departamentul pentru Controlul
Exporturilor –ANCEX, Ministerului Justiþiei –Administraþia
Naþionalã a Penitenciarelor –ANP, Serviciului Român de
Informaþii (SRI), Serviciului de
Protecþie ºi Paza (SPP),
precum ºi al Ambasadei SUA
la
Bucureºti
prin
Departamentul Comercial.
Jurnaliºtii interesaþi sã
participe la expoziþia BSDA
2016 se pot acredita prin e-mail
la adresa bsda@tntexpo.com.
Biroul de Presã al
Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Relaþiilor cu
Mediul de Afaceri

