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ªcoala de varã a devenit o tradiþie pentru
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, ajungând anul
acesta la cea de-a VII-a ediþie.
   Cã în fiecare an, începând din 2009 , specialiºtii
muzeului au organizat pentru cursanþii ªcolii de
varã ateliere diverse, folosind patrimoniul istoric,
etnografic ºi natural al judeþului Mehedinþi.
   De la an la an, numãrul cursanþilor a crescut,
ajungând ca anul acesta sã avem peste 80 de copii pe
serie. Participanþii la ªcoala de varã au vârste cuprinse
între 4 ºi 12 ani, dar nu am putut refuza nici pe cei cu
vârste mai fragede care ºi-au exprimat dorinþa de a fi
alãturi de fraþii, surorile sau prietenii lor.
   Activitãþile desfãºurate pe parcursul primei
sãptãmâni a ªcolii de varã, au îmbinat foarte bine
utilul cu plãcutul, astfel activitãþile educative au
alternat cu jocul ºi dansul. Pânã în prezent, la
Muzeul de Artã din Drobeta Turnu Severin s-au
desfãºurat atelierul de picturã, atelierul „Povestea
pietrei” ºi atelierul etnografic. Dacã în primele

ateliere, copiii au învãþat sã coloreze dupã ºablon,
sã decupeze ºi prin colaj sã-ºi realizeze o coroanã
ºi o pelerinã din hârtie creponatã, recuzita necesarã
oricãrui prinþ ºi prinþesã, în cadrul atelierului
etnografic „decorul” s-a schimbat. Copiii au învãþat
cum se frãmântã o pâine tradiþionalã, au învãþat
câteva „ trucuri” despre olãrit de la doi meºteri
populari din comuna ªiºeºti, invitaþii noºtri la acest
atelier, au modelat lutul ºi bineînþeles au cântat ºi

ªcoala de varã la Muzeul de Artã

jucat dansuri populare olteneºti. ªi ca distracþia sã
fie maximã, fiecare participant la ªcoala de varã
nu pleacã acasã fãrã sã fie pictat pe faþã, fãrã sã
primeascã un balon sau o micã atenþie. Atelierele
continuã, iar la final vom avea o super petrecere
de absolvire a ªcolii de varã ºi fiecare participant
va primi diplomã.

ªcoala de varã continuã ºi în sãptãmâna 1-5
august 2016. Vã aºteptãm!  Biroul de presã

O ºansã politicã
pentru PMP Mehedinþi
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...Când, sub aripa mult prea generosului PSD,
dumnealui, ca ºef al fostului aliat de nãdejde, UNPR,
a reuºit sã-ºi strecoare un numãr apreciabil de
oameni în cele consilii (judeþean ºi local, dar mai
ales local). Consilieri care, dupã recenta fuziune cu
PMP-ul bãsist, vor face, la un semn, pasul la off
side, lãsându-i pe social-democraþi în minoritate.
Tare frumoasã-i politica asta!
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Editorial                                  de Sorin Vidan

Occidentul nu e la prima
experienþã a terorii ºi atrocitãþii,
odatã cu aceste episoade terifiante
de terorism atomizat, absurd, ce
împânzesc de la o vreme harta
tulbure ºi dezorientatã a Europei.
   Privim ºi noi, cu empatia de care
suntem în stare fiecare dintre noi,
toate fragmentele acestea oribile,
de antiumanism dezaxat, de urã fãrã
discernãmânt, ºi nu ai cum sã nu
te cutremuri. Frica bântuie acum
Europa, ea e noua fantomã a
vremilor noastre.
   Teroarea a mai strãbãtut spaþiul
European ºi-n anii ‘70 ai secolului

Europa ºi teroarea
trecut, sã ne gândim doar la Brigãzile
roºii, organizaþie influenþatã de grupul
german Baader-Meinhof, grup de
acelaºi calibru. Atentate ºi sabotaje
în fabricile din Milano, jefuirea
bãncilor pentru autofinanþare, rãpirea
persoanelor cu funcþii de conducere
din industrie ºi a judecãtorilor. Presa
occidentalã, dar ºi cea de la noi (tezist,
evident) au comentat ani de zile
aceste acþiuni criminale ce, pânã la
urmã, sub presiunea poliþiei ºi
justiþiei, s-au stins.
   Ceea ce vedem astãzi cã se
întâmplã e însã de o cu totul altã
naturã. Cruzimea e aproape fãrã
precedent, de o demenþã purã.
Europa a cunoscut, din pãcate,
cruzimea purã vreme îndelungatã.
ªi fascismul, ºi comunismul, cum
bine spunea Bernard Henri Lévy la
un moment dat, sunt „invenþii”
europene. Experienþe limitã ale
umanului. O teribilã istorie a terorii
– asta înseamnã Europa aceea
subteranã, aproape ocultatã, peste
care se ridicã Europa culturii ºi

valorilor umaniste, catedralele,
Cartea Drepturilor Omului, arta,
muzica, tot ceea ce înseamnã
civilizaþie ºi bun exemplu.
Nazismul ºi stalinismul au lãsat în
urma lor zeci de milioane de morþi,
þãri distruse, trauma colective ºi
individuale incomensurabile.
   Astãzi ne îngrozim de ferocitatea
unor dezaxaþi, dar avem ºi noi,
europenii o mie de exemple de
dezaxaþi nãscuþi sub lumina
creºtinãtãþii, ºi care nu s-au dat în
lãturi sã organizeze Crima la nivel
de mase. Rãul nu cunoaºte
identitate naþionalã sau religioasã.
Rãul e apatrid ºi apolitic. Ca ºi
prostia. Ca ºi ticãloºia.
   Într-un dialog mai vechi purtat de
Nicolae Manolescu cu eminentul
istoric ªerban Papacostea, acesta
din urmã mãrturisea cã odatã cu
întemniþarea sa de cãtre comuniºti
a fost stãruitor preocupat de aflarea
unui rãspuns la întrebarea: ce a
determinat cursul tragic al istoriei
a primei jumãtãþi a acestui secol?

E o întrebare ce a interesat ºi a
preocupat intens intelectualitatea
europeanã la un moment dat, aºa
cum preocupã acum problema
islamicã. Atunci, dupã jumãtatea
secolului XX, Europa era chematã
sã ofere rãspunsul, atât fascismul
cât ºi comunismul fiind excese ºi
creaþii europene, forme de barbarie
a cãror expresie maximã au fost
lagãrele de exterminare.
   Astãzi Europa are ca temã  majorã
terorismul, micii demenþi ancoraþi
în „islamismul” lor, adicã frica,
neîncrederea, tendinþa de exit
manifestatã de unii sau alþii din
cadrul comunitãþii europene.
   Câtã dreptate avea filosoful
Andre Glucksman sã spunã la un
moment dat cã ,,existã forþe care
dormiteazã în pacea noastrã
aparentã; ele se trezesc într-o zi ºi
organizeazã infernul”.
   E greu de spus unde vor duce
toate aceste episoade de atrocitate.
Visul de pace ºi exemplaritate al
Europei a murit, din pãcate.

Efective din cadrul  Grupãrii
de Jandarmi Mobile “Fraþii Buzeºti”
Craiova ºi  Inspectoratului  de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi  vor
asigura mãsurile de ordine publicã
pe timpul partidei de fotbal dintre
echipele CS Lignitul Pandurii Târgu
Jiu –Maccabi Tel Aviv.
   Meciul se va disputa joi, 28 iulie,
începând cu ora 21.00, pe stadionul
municipal din Drobeta Turnu Severin.
   Jandarmiii vor fi prezenþi în zona
imediatã ºi apropiatã arenei sportive
pentru prevenirea ºi combaterea
faptelor care pot conduce la
tulburarea ordinii publice.
   Accesul în incinta stadionului se
va realiza începând cu ora 19.00 pe
baza documentelor de acces emise
de clubul organizator.
   Pentru a evi ta aglomeraþia,
recomandãm spectatorilor sã vinã
la stadion începând cu ora de
deschidere a porþilor de acces, sã
ocupe  locul inscripþionat pe bilet,
sã dovedeascã permanent o
atitudine civilizatã ºi sã nu se
implice în incidente care ar putea

 Mãsuri de ordine publicã la meciul de fotbal dintre echipele
CS Lignitul Pandurii Târgu Jiu – Maccabi Tel Aviv

tulbura ordinea ºi liniºtea publicã.
Spectatorilor le este interzisã:
- introducerea în arena sportivã a
petardelor, materialelor explozive,
incendiare sau fumigene;
- introducerea în arena sportivã a
bãuturilor alcoolice, consumul acestora,
precum ºi pãtrunderea în interiorul
stadionului în stare de ebrietate;
- pãtrunderea sau încercarea de a
pãtrunde în incinta arenei sportive
fãrã documente de acces sau prin
încãlcarea normelor legale stabilite
de organizator;
- introducerea în arena sportivã a
inscripþii lor, emblemelor,
pancartelor, bannerelor, afiºelor,
steagurilor sau a altor suporturi ce
conþin simboluri,  sloganuri,
imagini ori texte ce au conþinut
obscen sau care incitã la violenþã,
urã rasialã, discriminare;
- refuzul de a prezenta documentele
de acces ºi, dupã caz, actele de
identitate, la solicitarea justificatã a
forþelor de ordine sau a personalului
de ordine ºi siguranþã;
- refuzul de a se supune la

efectuarea controlului  corporal
preventiv ºi al bagajelor;
- escaladarea gardurilor care
delimiteazã spaþiul de joc sau a
gardurilor interioare de separare a
sectoarelor;
- scandarea de injurii, cuvinte sau
expresii jignitoare ori vulgare la
adresa forþelor de ordine sau a
personalului de ordine ºi siguranþã
sau ameninþarea cu acte de violenþã;
- ascunderea feþei cu articole de
îmbrãcãminte sau alte accesorii cu
intenþia de a împiedica identificarea;
- refuzul de a pãrãsi imediat arena
sportivã, dacã mãsura evacuãrii a
fost dispusã de cãtre personalul de
ordine ºi siguranþã sau de cãtre
forþele de ordine;
- pãtrunderea sau încercarea de a
pãtrunde fãrã drept, prin orice
mijloace, pe suprafaþa de joc.
 Participanþii la aceastã manifestare
sportivã trebuie sã respecte mãsurile
stabilite de organizatori ºi forþele de
ordine pe traseele cãtre locul de
desfãºurare a meciului, în apropierea
ºi în incinta arenei sportive.

   Pe aceastã cale, forþele de ordine
mulþumesc anticipat spectatorilor
pentru comportamentul adecvat,
entuziast ºi corect de care vor da
dovadã ºi le ureazã vizionare plãcutã!
COMPARTIMENTUL INFORMARE

RELAÞII PUBLICE ºi cu
PUBLICUL al IJJ Mehedinþi
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Câteva sãptãmâni ar mai
avea de aºteptat cei dornici sã urce
pânã în vârful Castelului de Apã din
Drobeta Turnu Severin pentru a
vedea o panoramã completã a
oraºului ºi chiar mai departe de
graniþele þãrii pentru cã cine ajunge
acolo poate foarte uºor sã vadã ce
se întâmplã pe malul sârbesc al
Dunãrii. Castelul a fost închis în
urma verificãrilor fãcute de pompieri
dupã tragedia din Clubul Colectiv,
cei care apucaserã deja sã îl viziteze
dupã renovarea cu un milion de
euro de care clãdirea avusese parte
fiind supãraþi pe situaþia de acum.
   „Totul a fost bine pânã când a
intervenit ISU. Au venit pompierii
ºi au zis cã lipseºte o uºã, cã
oamenii intrã pe o uºã, dar trebuie
sã iasã pe alta ºi aºa acest castel a
ajuns sã fie închis. Acum toatã
lumea aºteaptã sã vadã cum
rezolvã autoritãþile problema”,
spune unul dintre localnici.

Castelul de apã din Drobeta Turnu Severin,
aproape de redeschidere

   Purtãtorul de cuvânt al ISU
Mehedinþi, Raluca Târcã, declarã
însã cã motivele închiderii
castelului au fost mult mai multe,
dorinþa pompierilor fiind acea de
a se asigura cã în caz de incendiu
viaþa vizitatorilor nu este pusã în
pericol. „Autorizaþia de securitate
la incendiu nu s-a eliberat
deoarece nu a fost asiguratã
rezistenþa pereþilor casei scãrii ºi
celor aferenþi casei liftului. De
asemenea, nu a fost asiguratã
ignifugarea materialului lemnos ºi nu
a fost asiguratã simultaneitatea
instalaþiilor de incendiu care
echipeazã clãdirea. Nu a fost asiguratã
nici desfumarea obiectivului la nivelul
acoperiºului, trapa de desfumare
nefiind funcþionalã”, a explicat
purtãtorul de cuvânt.
   Noul primar al municipiului,
Marius Screciu, ºi-a asumat lista cu
problemele de la castel ºi spune cã
acolo se lucreazã pentru rezolvarea

acestora în aºa fel încât la începutul
toamnei, cel mai târziu, clãdirea sã
redevinã locul cãutat de turiºtii care
ajung în Severin, dar ºi de cãtre
localnici. „Mai sunt câteva lucruri de
fãcut ºi credem cã în maxim o lunã
ºi jumãtate castelul va fi redeschis
ºi redat publicului. Sunt foarte mulþi
oameni care doresc sã îl viziteze  Gelu Ionescu

pentru cã, în primul rând, de sus
oraºul se vede foarte frumos”, a
spus primarul, acum tot ce le rãmâne
de fãcut potenþialilor vizitatori
nefiind decât o aºteptare de câteva
sãptãmâni, în speranþa cã
problemele semnalate de ISU vor fi
rezolvate ºi lucrurile vor reveni la
normal.

Miercuri, 27 iulie a.c.,
Consiliul Judeþean Mehedinþi a
organizat o ºedinþã de lucru la care
au fost chemaþi sã participe primarii
Unitãþilor Administrativ Teritoriale
din judeþ, pentru a le face o
informare cu privire la stadiul
implementãrii celor douã mari
proiecte care se deruleazã în
momentul de faþã în Mehedinþi.
   Este vorba despre proiectul
privind alimentarea cu apã ºi
canalizare din judeþ în valoare totalã

ªedinþã de lucru la Consiliul Judeþean Mehedinþi

de 72,9 milioane de euro ºi
proiectul privind sistemul integrat
al deºeurilor solide din judeþ în
valoare de 27 milioane de euro.
Conform contractului de finanþare,
Consiliile Locale beneficiare de
programul de Investiþii din Fonduri
Europene trebuie sã participe la
finanþarea proiectelor cu o cotã de
2% din valoarea totalã a investiþiei.
Se înregistreazã anumite restanþe în
acest sens, însã primarii au fost
informaþi cu privire la acest lucru.

,,Am intenþionat sã facem
aceastã ºedinþã de lucru cu
primarii ºi viceprimarii unitãþilor
administrativ teritoriale din judeþul
nostru, în primul rând pentru a le
face o informare cu privire la
stadiul implementãrii celor douã
proiecte mari care se deruleazã în
momentul de faþã în judeþul nostru
ºi am în vedere proiectul privind
alimentãrile cu apã ºi canalizare
din judeþ în baza masterplanului
precum ºi proiectul privind sistemul  Biroul de presã

integrat al deºeurilor solide în
judeþul nostru. Pentru a se
implementa cele douã proiecte s-
au înfiinþat douã asociaþii de
dezvoltare intercomunitarã,
asociaþii care funcþioneazã în baza
cotizaþii lor membrilor. Se
înregistreazã unele restanþe, dar
din punctul meu de vedere asta
este o problemã minorã care nu
afecteazã derularea proiectelor ºi
care se va rezolva în cel mai scurt
timp. Valoarea proiectului privind
sistemul integrat al deºeurilor
solide în judeþul nostru este de 27
milioane de euro. Dupã cum bine
se ºtie, cele trei depozite
neconforme din judeþul nostru au
fost închise ºi recepþionate de
Consiliul Judeþean. Pe de altã
parte am construit patru staþii de
transfer iar recent am terminat ºi
recepþionat ºi staþia de tratare
mecanicã biologicã de la Malovãþ”,
a subliniat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu.
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Marþi, 26 iulie, a avut loc
ºedinþa ordinarã a Colegiului
Prefectural, în cadrul cãreia Agenþia
Judeþeanã pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã Mehedinþi a prezentat evoluþia
numãrului de beneficiari de asistenþã
socialã ºi a plãþilor aferente/
activitatea de control desfãºuratã de
Serviciul de Inspecþie Socialã în anul
2015 ºi primul semestru al anului
2016 la nivelul judeþului Mehedinþi.
De asemenea, Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
Mehedinþi a prezentat un raport
privind controalele efectuate în anul
2015 ºi primul semestru al anului
2016 pentru cererile de sprijin.
   Un punct important pe ordinea de zi
a ºedinþei l-a constituit raportul
prezentat de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi, Direcþia pentru
Sãnãtate Publicã Mehedinþi ºi
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
Drobeta al Judeþului Mehedinþi privind

mãsurile organizatorice pentru
începerea anului ºcolar 2016-2017
(situaþia autorizaþiilor sanitare, lucrãrile
de reparaþii, zugrãveli, avize de
securitate la incendiu, paza ºi mãsurile
concret dispuse pe fiecare unitate) în
unitãþile de învãþãmânt din judeþul
Mehedinþi.
   “A fost o ºedinþã încãrcatã de data
aceasta, am avut subiecte din diferite
domenii de activitate din cadrul
judeþului nostru. Am avut o prezentare
fãcutã de Agenþia Judeþeanã pentru
Plãþi ºi Inspecþie Socialã Mehedinþi
privind evoluþia numãrului de
beneficiari ai ajutoarelor sociale în anii
2015 ºi 2016. Totodatã, am avut o
informare asupra activitãþii de control
în cadrul Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã Mehedinþi, precum
ºi un punct mai laborios, care s-a
referit la mãsurile luate pentru
organizarea începerii anului ºcolar
2016-2017. Au fost abordate detalii

privind mãsurile care se vor
lua în privinþa obþinerii
autorizaþiilor sanitare,
autorizaþiilor pentru securitate
la incendiu, stadiul realizãrii
lucrãrilor de reparaþii la
unitãþile de învãþãmânt,
asigurarea pazei în unitãþile de
învãþãmânt”, a declarat
prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel.
   Direcþia de Sãnãtate
Publicã (DSP) Mehedinþi a
arãtat cã la ora actualã are în
evidenþã un numãr de 176

unitãþi de învãþãmânt în mediul
urban (licee, cantine, internate,
ateliere, sãli de sport, ºcoli generale,
grãdiniþe, creºe, cluburi copii etc) ºi
352 unitãþi de învãþãmânt în mediul
rural (licee, cantine, internate,
ateliere, sãli de sport, ºcoli generale,
grãdiniþe), ºi 5 unitãþi care nu aparþin
sistemului de stat, fiind unitãþi
patronate de fundaþii sau alte forme
de administrare în regim privat. Din
totalul unitãþilor aflate în evidenþã,
sunt autorizate sanitar un numãr de
161 (91,47%) în mediul urban ºi
124 (35,22%) în mediul rural de
unitãþi, adicã 53,97% la nivelul
judeþului Mehedinþi. Un numãr de
15 unitãþi de învãþãmânt din mediul
urban ºi 228 unitãþi de învãþãmânt
din mediul rural nu sunt  autorizate
sanitar la aceastã datã.
   Reprezentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Mehedinþi au
precizat cã în continuare dificultatea

principalã a obþinerii autorizaþiilor
sanitare este reprezentatã de
neîndeplinirea condiþiilor de
autorizare în mediul rural ca: lipsa
apei în ºcoli sau lipsa potabilitãþii
acesteia (25 de unitãþi având aceastã
deficienþã). Alte condiþii care
împiedicã autorizarea  unitãþilor
ºcolare sunt: inexistenþa unor
grupuri sanitare care sã corespundã
standardelor (10 unitãþi de
învãþãmânt), spaþiile de învãþãmânt
necorespunzãtoare  (5 unitãþi). De
asemenea, ca urmare a lucrãrilor de
reabilitare ºi asigurare cu utilitãþi
finalizate în 2015-2016, 14 unitãþi
care nu au avut autorizaþie sanitarã
îºi vor depune dosarele în acest
sens.  Din cele 54 unitãþi care nu
deþin autorizaþie sanitarã 2 unitãþi
sunt în mediul urban, respectiv douã
grãdiniþe care funcþioneazã în
condiþii de supraaglomerare ºi spaþii
improprii (apartament în bloc).
   În ceea ce priveºte mãsurile de
siguranþã, din cele 22 de situaþii
constatate de Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã, pentru 10 unitãþi
ºcolare s-a depus cerere în vederea
emiterii autorizaþiei de securitate la
incendiu, 6 unitãþi au avize de
securitate la incendiu urmând sã
demareze procedura de autorizare,
iar 6 unitãþi au sarcina de a face
demersuri pentru completarea
documentelor în vederea demarãrii
procedurii de autorizare.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

ªedinþa ordinarã a Colegiului Prefectural

În urma demarãrii
activitãþilor de recrutare privind oferta
educaþionalã la arma ,,Jandarmi”, la

sediul Jandarmeriei Mehedinþi s-
au înscris 13 tineri care doresc sã
devinã ofiþeri. Dintre aceºtia, 12
candidaþi  s-au înscris pentru a
susþine examen la Academia de
Poliþie ,,Alexandru Ioan Cuza”
Bucureºti-Arma Jandarmi - ºi un
candidat a ales sã  urmeze cursurile
Academiei Forþelor Aeriene ,,Henri
Coandã” - Facultatea de
management aeronautic.
   Candidaþii care au primit  avizul
,,apt psihologic”, în urma examinãrii
de cãtre specialiºti din cadrul
Centrului de Psihosociologie al

M.A.I.,  urmeazã sã susþinã celelalte
probe de concurs: contravizita
medicalã ºi verificarea probelor
sportive. La Academia de Poliþie
,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti,
se desfãºoarã  în perioada 24.07-
10.08.2016, urmãtoarea etapã ºi
anume susþinerea  testului  grilã la
disciplinele: istorie, limba românã,
limba strãinã – englezã/francezã/
germanã/rusã/spaniolã (funcþie de
opþiunile exprimate).
   Relaþii suplimentare privind
desfãºurarea examenelor de
admitere precum ºi alte informaþii,

13 tineri se pregãtesc pentru a deveni ofiþeri jandarmi
se pot obþine de la Biroul Resurse
Umane din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi,
situat pe strada Portului nr. 2,
Drobeta Turnu Severin, telefon
05252 311078/311079, sau pe
site-ul unitãþii: www.jandarmeria
mehedinþi.ro, rubrica Anunþuri.
   Pentru ºcolile de subofiþeri,
înscrierile  se fac pânã pe data de
29 iulie 2016.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul
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24 iulie are o semnificaþie
deosebitã pentru cei ce se aflã la
frontierele þãrii. Poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni sãrbãtoresc anul acesta
152 de ani de când domnitorul A.I. Cuza
a unificat prin Decretul nr. 893 din 24
iulie 1864 instituþiile grãnicereºti din
Moldova ºi Þara Româneascã
punând, bazele unui sistem modern
de pazã a hotarelor þãrii.
   „Sãrbãtorim 152 de ani de existenþã
instituþionalã, de când domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a unit cele douã
regimente grãnicereºti Muntenia ºi
Moldova într-o singurã structurã, cea
a grãnicerilor. Cu aceastã ocazie, Poliþia
de Frontierã a desfãºurat numeroase
activitãþi cultural-educative ºi sportive”,
a declarat comisarul ºef Valeriu Pera,

Ziua Poliþiei de Frontierã marcatã ºi la Drobeta Turnu Severin
Sãrbãtoritã în fiecare an în data de 24 iulie, Ziua Poliþiei

de Frontierã Române a fost marcatã ºi la Drobeta
Turnu Severin vineri, prin mai multe evenimente, care

au fost organizate la sediul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi.

purtãtorul de cuvânt al Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi.
   Un exerciþiu demonstrativ cu câinii
de serviciu a strâns ropote de aplauze
din partea asistenþei. Câinii, fie ei
ciobãneºti germani ori labrador, au
demonstrat cã sunt parteneri de
nãdejde ai poliþiºtilor de frontierã,
gata sã-i apere în orice moment, dar
ºi sã reþinã infractorul la frontierã.
   Un câine specializat pe detectare de
tutun a descoperit cu rapiditate un
pachet de þigãri ascuns într-un
autoturism. A urmat apoi un exerciþiu
efectuat de Detaºamentul de
Intervenþie al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi, urmãrit cu sufletul la gurã
de cei prezenþi astãzi la eveniment.

Felicitãri din partea
subprefectului

   Din partea autoritãþilor
locale au fost prezenþi
subprefectul judeþului
Mehedinþi, Andrei
Stãniºoarã, reprezentanþi
din conducerea Primãriei
Drobeta Turnu Severin ºi
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, precum ºi

ºefii structurilor MAI din judeþ.
   Subprefectul Andrei Stãniºoarã, a
þinut sã felicite Poliþia de Frontierã
Mehedinþi pentru activitatea depusã:
„În ultimii ani, poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni au fost dotaþi cu tehnicã
performantã, cu nave ºi ambarcaþiuni
de ultimã generaþie, cu aparaturã
criminalisticã ºi tehnicã de
intervenþie, fapt ce a condus la
eficientizarea muncii acestora, faptele
infracþionale ºi contravenþionale fiind
mai uºor de documentat. Inexistenþa
unor evenimente majore la frontiera
externã ºi rezultatele obþinute
demonstreazã cã sunteþi o organizaþie
performantã, iar prin profesionalism
ºi deschidere spre colaborare cu
ceilalþi parteneri aþi avut un aport

esenþial la obþinerea acestor
performanþe ºi crearea unei imagini
pozitive a instituþiei în exterior”.

Strãjer al legalitãþii
  La 24 iulie 1864 domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, prin unirea
structurilor de grãniceri din Moldova
ºi Þara Româneascã, a fãcut un pas
important pe calea formãrii statului
român modern. Prin Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului României nr.
104/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Poliþiei de Frontierã
Române, aceastã datã istoricã a fost
desemnatã ca sãrbãtoare oficialã a
Poliþiei de Frontierã Române, fiind
momentul de recunoaºtere a identitãþii
instituþionale ºi, de asemenea, temelia
organizaþiei moderne de astãzi, care
funcþioneazã la standarde europene.
   În cei 152 de ani de existenþã, Poliþia
de Frontierã Românã a parcurs mai
multe etape de transformare ºi
perfecþionare, în funcþie de caracterul
perioadei istorice trãite, însã indiferent
de forma de organizare sau denumire,
misiunea a rãmas întotdeauna
aceeaºi, cea de strãjer al legalitãþii,
ordinii ºi liniºtii la frontierã.

Plaiul Cloºanilor reprezintã o
regiune unicã în Mehedinþi ºi nu
numai. Este zona cu cele mai multe
peºteri unele dintre ele încã
nedescoperite sau cercetate. Include
Glogova, oraºul Baia de Aramã ºi
comunele Bala, Balta, Cireºu,
Godeanu, Ilovãþ, Iloviþa, Isverna,
Obârºia-Cloºani, Padeº din judeþul
Gorj, Podeni, Ponoarele ºi ªovarna.
Este un tãrâm mitic plin de legende,
unde tradiþiile populare sunt pãstrate
la loc de cinste.
   Un loc de poveste o reprezintã de
asemenea comuna Bala despre
locurile de aici dar ºi despre puterea
apei termale ºi a celebrului “nãmol”
adevãratã minune pentru sãnãtate
s-a dus vestea.
   De Sfântul Ilie, în comuna Bala

are loc tradiþionalul
Festival „Plaiul
Cloºanilor” prilej
pentru toþi cei care
fac parte din acest
areal, al Cloºanilor,
pentru locuitorii
comunei Bala sã se
întâlneascã, sã
petreacã împreunã
sã se bucure.
   La ediþia din acest an, organizatã
de Primãria ºi Consiliul Local al
comunei Bala ºi Consiliul
Judeþean Mehedinþi, prin Centrul
Cultural „Nichita Stãnescu”
atmosfera a fost una cu adevãrat de
sãrbãtoare. Ansamblul Profesionist
“Danubius” al Centrului Cultural
„Nichita Stãnescu” orchestra,

soliºtii ºi instrumentiºtii, dansatorii
au oferit publicului un spectacol de
zile mari. Acesta a fost ºi o
premierã pentru spectatori,
orchestra s-a prezentat la Bala într-
o formulã nouã, sub bagheta
maestrului Adrian Luca.
   Valentin Ohima, primarul
comunei Bala alãturi de Emilia
Mihãilescu, managerul Centrului

Festivalul “PLAIUL CLOªANILOR” de Sfântul Ilie la  Bala

 Gabi Pogaci

 Biroul de presã

Cultural “Nichita Stãnescu” au
dorit ca sãrbãtoarea din acest an sã
fie una cu adevãrat extraordinarã.
Se vrea de asemenea ca ediþiile
viitoare sã fie unele de înaltã þinutã,
mai ales cã primarul Ohima a fãcut
demersurile necesare pentru ca
Bala sã fie declaratã staþiune de
cãtre Guvernul României.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* De la o vreme, ne asasineazã urechile,
pe toate canalele posibile audio-vizuale, un
cântec, despre care se zice cã ar candida la titlul
de hit-ul anului 2016 -  „Ce are ea ºi nu am eu?”
Melodia, în sine, este chiar digerabilã (nu ºtiu
dacã este creaþia unui compozitorache autohton
sau vreo prelucrare din, cum se spunea odatã,
repertoriul internaþional), vocea interpretei, Delia,
este plinã ºi chiar încãrcatã de nuanþe, dar refrenul
ºi titlul – absolut penibile, ba chiar perfect
vulgare. Rãsunã valea mahalalei celei mai
sordide, în concerte, când numita Delia îºi
maseazã insistent semnificativ zonele inghinale,
în dorinþa de a sugera un rãspuns cât mai
convenabil, mai clar cu putinþã la marea
întrebare... existenþialistã din titlul cântecului. ªi,
desigur, cât mai pe înþelesul unei anumite... pãrþi
a publicului. Are ºi dumneaei  CE ARE EA, ce-i
atât de greu de priceput? Vai de capul nostru!
   * Dacã înainte de 1990 condamnabilã era
banalitatea înfiorãtoare a textelor de muzicã
uºoarã, în zilele noastre problema acestor texte
este îngrozitoarea lor vulgaritate, aceeaºi Delia
fiind un soi de, cum sã zic, promotor al stilului,
al tendinþei respective. Nu suntem niºte
pudibonzi, am vãzut destule la viaþa noastrã, dar
oriºicât. Penibilitãþile dulcege sau mobilizatoare
din  cântecele anilor ‘70- ‘80 devin, în comparaþie
cu mizeriile pe care adesea suntem nevoiþi sã le
suportãm ascultând hit-urile la ordinea zilei, sub
imperativul „asta se cere!”, un veritabil balsam
pentru rãnile sufletului. Fãrã exagerare.
   * Sigur, mulþi ironici de circumstanþã ne vor
replica, pe unde scurte, foarte scurte, cum cã la ce
ar folosi mesajele noianului de cântece pacifiste
din acei ani („Give peace a chance” etc. etc.) astãzi,
într-o vreme când atentatele teroriste pândesc  pe
omul contemporan la orice pas ºi când arme
eficiente de contracarare a acestui pericol perfid ºi
mortal nu existã. Au, pe undeva, ºi ei dreptate. Dar
care este soluþia, dacã ºi arta îºi pierde forþa de
penetraþie în conºtiinþe, dimensiunea ei militantã?
Care e, prin urmare, soluþia? Abandonul total?
Dupã uriaºele vãrsãri de sânge de la Nisa ºi

Are ºi ea ce are EA...
Istanbul, au venit, oarecum ca niºte ecouri, dar la
fel de sângeroase, episoadele sinistre de la
Munchen ºi, foarte recent, de la Saint- Etienne,
acolo unde un preot romano-catolic octogenar a
fost, pur ºi simplu, decapitat. Unde se va ajunge în
ritmul acesta? Greu, foarte greu de spus. Cu atât
mai mult cu cât, pe mãsurã ce se face mai mult caz
de virtuþile dialogului, senzaþia generalã e cã
nimeni parcã nu mai dã douã parale pe aceastã
cale clasicã de dezamorsare a tensiunilor de tot
felul. Dar e bine mãcar cã prezidentul nostru, „cel
elocvent ca un Trabant”, cum i-a zis cineva, nu are
vreo grijã. Dumnealui convoacã ºedinþe ale
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii, cu aerul cã
ar fi vorba de cine ºtie ce conclavuri, în care, de
fapt, se pare cã toatã lumea dezleagã cuvinte
încruciºate, dacã nu aleargã de-a dreptul dupã
pokemoni. Altfel nu se explicã de ce, dupã astfel
de... conclavuri, dumnealui iese sã-i asigure pe
„naivii” românaºi cã nu e niciun pericol, cã
terorismul nu poate atinge deocamdatã România,
cã nu e cazul sã ridicãm nivelul alarmei teroriste ºi
alte asigurãri de aceastã facturã. Probabil cã aºa ºi
stau lucrurile – ºi foarte bine ar fi sã stea chiar aºa
– dar nu ºtiu de ce freamãtul acela interior, pe care
doar nesiguranþa þi-l poate da, nu ne pãrãseºte nici
mãcar o clipã. ªi nici figura de plezirist veºnic aflat
în vacanþã a lui Santa Klaus nu ne ajutã cu ceva.
   * O ºtire venitã la ceas de searã ne avertizeazã
cã Irefutabilul – Gherghe C., de, l-aþi uitat?! -  va
deveni liderul local al noului (ºi marelui, ce mama
mãmicuþei ei de treabã!) PMP! De ce? Graþie
meritelor sale din campania electoralã de la locale.
Când, sub aripa mult prea generosului PSD,
dumnealui, ca ºef al fostului aliat de nãdejde,
UNPR, a reuºit sã-ºi strecoare un numãr
apreciabil de oameni în cele consilii (judeþean ºi
local, dar mai ales local). Consilieri care, dupã
recenta fuziune cu PMP-ul bãsist, vor face, la un
semn, pasul la off side, lãsându-i pe social-
democraþi în minoritate. Tare frumoasã-i politica
asta! Cum reuºeºte Matrozul, cel cu multe, foarte
multe probleme, sã se, vorba aia, împiciorogheze,
mai serios decât ar fi visat vreodatã, în Mehedinþi,

fãrã sã miºte un deget, dar cu contribuþia
majorã a PSD! Este, probabil, unul din
miracolele lumii în care trãim. Rãmâneþi pe
fazã, stimaþi cititori, pânã spre toamnã, fiindcã
spectacolul va fi total, iar succesul la public,
desigur, garantat! Mehedinþiul cãzuse, politic
vorbind, cam de multã vreme, într-o
amorþealã din care pãrea a nu mai ieºi. Ei,
acum are ocazia sã iasã spectaculos din
aceastã stare. Cu þimbale, tromboane,
tamburine ºi artificii, multe artificii! Doar un
bob zãbavã...

Suma strânsã din taxele de participare la ediþia
2016 a Maratonului Olteniei va fi donatã pentru

dotarea Spitalului Judeþean de Urgenþã Râmnicu
Vâlcea cu sisteme chirurgicale cu radiofrecvenþã.
Alergãtorii ºi bicicliºtii care vor participa la ediþia

din acest an a Maratonului Olteniei vor aduce o
ºansã în plus copiilor internaþi la Secþia de Pediatrie
a Spitalului Judeþean de Urgenþã Râmnicu Vâlcea.
Contravaloarea taxelor ºi cea a donaþiilor
individuale fãcute de sportivi direct pe site-ul http:/
/www.maratonulolteniei.ro va fi suplimentatã de
cãtre CEZ România pânã la atingerea sumei de
15.000 Euro, suma necesarã pentru achiziþionarea
unui sistem chirurgical cu radiofrecvenþã pentru
dotarea Secþiei de Pediatrie.
   Aparatul cu radiofrecvenþã permite utilizarea
unei metode minim invazive, prin care se pot trata
multiple afecþiuni ale copiilor printr-o intervenþie
sigurã. Acest echipament va facilita accesul
copiilor din Vâlcea la metode moderne de
tratament, astfel încât sã nu mai fie nevoiþi sã plece
din judeþ pentru a beneficia de avantajele unor
servicii medicale avansate. Cele mai frecvente
cazuri medicale de folosire a acestui aparat sunt
amigdalectomii ºi adenoidectomii (scoaterea
amigdalelor ºi a polipilor).

Afecþiuni ale copiilor mari sau chiar ale adulþilor,
precum rinita cronicã hipertroficã, distrugerea
unor tumori de dimensiuni mai mici de la nivelul
nasului sau gurii, radiocauterizarea unor leziuni
dermatologice, pot fi de asemenea tratate cu
ajutorul echipamentului medical.
   Anul trecut, suma strânsã din taxele de participare
la Maratonul Olteniei, la care s-a adãugat
suplimentarea oferitã de CEZ România pânã la
atingerea sumei de 13.000 Euro, a fost utilizatã pentru
dotarea Secþiei de Neonatologie a Spitalului Judeþean
de Urgenþã Vâlcea cu echipamente vitale.
   Maratonul Olteniei este un eveniment al CEZ
România, organizat cu sprijinul Hyper Sport ºi Padina
Fest, al Primãriei Municipiului Râmnicu Vâlcea ºi al
Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi Tineret Vâlcea.

Ediþia din acest an are alãturi parteneri pentru care
sprijinirea unui eveniment sportiv ºi a unei cauze a
devenit deja tradiþie: Adrem Invest - partener
principal, alãturi de Ciga Energy, Reinvest ºi firma
de avocaturã Tuca Zbârcea & Asociaþii în calitate de
parteneri Gold ºi Energobit, EY România, Fine
Consulting, InformLykos în calitate de parteneri Silver.

Urmãriþi îndeaproape website-ul
www.maratonulolteniei.ro ºi paginile de Facebook
www.facebook.com/MaratonulOlteniei ºi https://
www.facebook.com/energiepentrubine ºi veþi afla la
timp informaþii despre eveniment.

Departamentul Relaþii Publice, Brand ºi
Marketing CEZ România

Copiii din Vâlcea vor beneficia
de echipamente medicale

vitale ca urmare a donaþiilor de
la Maratonul Olteniei organizat

de CEZ România
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Un câºtig pentru PMP Mehedinþi

    Preluarea funcþiei de preºedinte
al PMP Mehedinþi de cãtre
Constantin Gherghe este, fãrã
îndoialã, un mare câºtig pentru
acest partid. Fostul primar se bucurã
în continuare de multã notorietate ºi
încredere în rândul severinenilor.
Dacã ar mai candidat pentru încã un
mandat de primar, pornea ca favorit
la startul competiþiei electorale
locale. A ales sã renunþe, spunând
cã a promis cã nu va sta mai mult
de douã mandate în funcþia de
primar. Ocuparea funcþiei de
preºedinte al PMP Mehedinþi de
cãtre Constantin Gherghe
contribuie, în mod evident, la
consolidarea acestui partid în judeþ,
dar în mod deosebit în municipiul
Drobeta Turnu Severin. PMP
Mehedinþi are în acest moment o
mare ºansã politicã de afirmare, mai
ales în perspectiva alegerilor
parlamentare din toamnã. În
municipiul Drobeta Turnu Severin,
PMP Mehedinþi, cu preºedintele
Constantin Gherghe, are ºanse reale
de afirmare. Partidul stãtea bine ºi
înainte de fuziune. Dovada acestei
realitãþi o reprezintã faptul cã la
scrutinul local de luna trecutã PMP
Mehedinþi s-a clasat în municipiul
Drobeta Turnu Severin pe locul al
treilea, obþinând 2 consilieri locali.
Dupã aceastã fuziune, forþa PMP
Mehedinþi creºte considerabil în
municipiu. Pentru Constantin
Gherghe, funcþia de preºedinte al
PMP Mehedinþi constituie, în noul
context politic, dar mai ales
electoral, o mare provocare politicã,
dar, în acelaºi timp, ºi o mare
oportunitate. Fostul primar al
Severinului va conduce PMP
Mehedinþi la scrutinul parlamentar
din toamna acestui an din postura
de preºedinte. La aceste alegeri,

O ºansã politicã pentru
PMP Mehedinþi

Fostul primar al municipiului Drobeta Turnu Severin, Constantin
Gherghe, va fi noul preºedinte al PMP Mehedinþi. Constantin Gherghe
va ocupa aceastã poziþie politicã dupã ce UNPR a fuzionat cu PMP, el

fiind, la momentul fuziunii, preºedintele UNPR Mehedinþi. Gabriela
Dobrotã, cea care deþinea funcþia de preºedinte al PMP Mehedinþi

înaintea fuziunii va ocupa funcþia de prim-vicepreºedinte al formaþiunii.
PMP Mehedinþi are ºanse mari sã
obþinã un post de parlamentar.
Provocarea preºedintelui Constantin
Gherghe este aceea cã, prin
adoptarea unei strategii politice ºi
electorale eficiente, poate atinge
acest obiectiv politic. Dincolo însã
de aceste aprecieri, este cât se poate
de limpede cã PMP Mehedinþi se
gãseºte, în acest moment, într-o
situaþie favorabilã, având premise
reale de afirmare politicã în judeþ ºi
de consolidare ca cea de-a treia forþã
politicã a judeþului.

A doua forþã politicã în Consiliul
Local Drobeta Turnu Severin

   Prin aceastã fuziune, PMP
Mehedinþi a devenit cea de-a doua
forþã politicã în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin. Înainte de
fuziune PMP Mehedinþi a obþinut în
urma votului din data de 5 iunie un
numãr de 2 consilieri municipali.
UNPR Mehedinþi a candidat la
alegerile locale în alianþã cu PSD, iar
în urma distribuirii mandatelor i-a
revenit 6 funcþii de consilieri
municipali, restul de 5 mandate fiind
atribuite social-democraþilor. La
alegerile locale din luna iunie Alianþa
PSD+UNPR a obþinut 11 mandate de
consilieri locali. Dupã aceastã fuziune,
PMP Mehedinþi deþine în Consiliul
Local Drobeta Turnu Severin un total
de 8 mandate de consilieri, ceea ce
plaseazã partidul pe locul 2 dupã PNL
Mehedinþi, care are 10 consilieri. Cu
un asemenea numãr de consilieri
locali, PMP Mehedinþi poate deveni
o voce puternicã atât în legislativul
local severinean, dar ºi ca
manifestare ºi acþiune politicã. Însã
mai important este faptul cã cel puþin
în municipiul Drobeta Turnu Severin
poate creºte mult în perspectivã ca
forþã politicã, aceºti consilieri putând
fi vectorul de imagine ºi de acþiune
al partidului.

Aºa cum am promis luna
trecutã, am depus tot efortul pentru
ca drepturile angajaþilor de la RAAN
sã fie respectate ºi oamenii sã-ºi
primeascã drepturile salariale.
Nu am renunþat ºi cu largul
sprijin al Ministrului Energiei,
Victor Grigorescu, acest lucru va
deveni posibil.
   Astãzi, în ºedinþa de Guvern, se va
aproba hotãrârea care va suplimenta
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj pe
anul 2016 cu suma ce se va aloca
pentru plata venitului lunar de
completare pentru persoanele
disponibilizate de la Regia Autonomã
pentru Activitãþi Nucleare Drobeta –
Turnu Severin. Consider cã s-a fãcut
dreptate pentru angajaþii RAAN ºi m-
am asigurat cã îºi primi toþi banii.
Discutiile la care am participat cu cei
din Guvern ºi cu cei din Consiliul
Economic ºi Social au ajuns la
rezultatul mult aºteptat.
  Guvernul va aproba suma de 24,19
milioane lei pentru suplimentarea
bugetului asigurãrilor pentru ºomaj pe
anul 2016 pentru plata drepturilor
prevãzute de art. 7 lit. b) din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 36/2013
privind aplicarea în perioada 2013-
2018 a unor mãsuri de protecþie socialã
acordatã persoanelor disponibilizate
prin concedieri colective efectuate în
baza planurilor de disponibilizare,
aprobatã cu completãri prin Legea nr.
259/2013, cu modificãrile ºi

Virgil Popescu, vicepreºedinte PNL:
Noii disponibilizaþi de la

RAAN îºi vor primi veniturile
lunare de completare!

completãrile ulterioare, în beneficiul
persoanelor disponibilizate de la
Regia Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare Drobeta - Turnu Severin
în condiþiile Planului de
disponibilizare, ca urmare a
reducerii activitãþii Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare, aprobat
potrivit legii.
 Astfel, etapa a doua de
disponibilizãri, unde sunt vizate
520 de locuri, va putea fi
devansatã faþã de termenul
iniþial, 31.08.2016, RAAN intrând

în faliment ºi existând riscul ca
salariaþii rãmaºi sã nu mai
primeascã nici un ban dacã aceastã
hotãrâre nu ar fi fost aprobatã. Am
depus tot efortul ca Guvernul
României sã înþeleagã cã nu putem
sã ne batem joc de drepturile
angajaþilor RAAN, care au îndurat
suficient. M-am zbãtut deoarece ºtiu
cã mulþi dintre foºtii angajaþi ai
Regiei sunt profesioniºti care
întotdeauna s-au chinuit sã-ºi facã
treaba, chiar ºi atunci când plata
salariului a întârziat luni de zile.
   Dacã PSD a pus pe butuci Regia,
ºi a bãgat-o în faliment atunci noi
trebuie sã salvãm ce mai poate fi
salvat neputând sã mai rãmânem
indiferenþi la aceste probleme. Vreau
sã le transmit angajaþilor RAAN cã vor
gãsi întotdeauna în mine un partener
care le va asculta nemulþumirile ºi va
încerca sã-i ajute. Este regretabil cã
Regia a avut acest final trist, dar ºtiu
cã dupã alegerile parlamentare, când
PNL va forma noul Guvern, vom
vedea o îmbunãtãþire a locurilor de
muncã din Mehedinþi.
  În încheiere, vreau sã le spun
severinenilor cã bãtãlia continuã pentru
repornirea Termocentralei Halânga ºi
asigurarea cãldurii Severinului în iarna
2016-2017, precum ºi pentru
înfiinþarea unei entitãþi de
management a stocului de apã grea.

Virgil Popescu,
                  Vicepreºedinte PNL Mircea Popescu
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Chiulangealã, privilegii fãrã
numãr, fãrãdelegi, averi
nemãsurate, salarii uriaºe, conturi
grase ºi vacanþe cît cuprinde! Asta-
i viaþa parlamentarilor! Dupã atîtea
faulturi în propriul teren,
parlamentarii au aruncat
problemele Þãrii în vestiare ºi pe-
aici þi-e drumul! De la 1 iulie pînã
la 31 august se pot îmbia ºi
combina în strategii, alianþe ºi
permutãri lãutãreºti. Douã luni i-am
pierdut de pe radar! Nereperaþi de
blitzuri, dar echipaþi cu „senzori”
conectaþi la spaþiul intern ºi extern,
ei vor putea, totuºi, calcula pînã la
ce bornã „isprãvile” sau
matrapazlîcurile lor vor rezista
condiþiilor de „imponderabilitate”.
Prea obosiþii de „jugul” guvernãrii,
la care au tras unul hãis ºi altul cea,
vor zburda pe imaºuri exotice ºi se
vor întoarce dupã douã luni sã
desãvîrºeascã opera de tracþiune în
hãu. Sã fii deputat sau senator în
România este cea mai miraculoasã
slujbã! Cine nu ºi-ar dori cîteva ore
la serviciu în fotolii, douã-trei zile
pe sãptãmînã, buzunarele ºi
conturile pline din bani publici?

Ce doreºte fiica unui trãdãtor
Salariilor românilor ºi nivelul de

trai cînd vor deveni principii
europene, to’arãºe Cioloº?

   Chiar ºi în aceste condiþii de
program, televiziunile au surprins
scaunele goale în sãlile de ºedinþe
ale comisiilor – aceste comisii
permanente ºi speciale care, de
fapt, înseamnã cheltuieli uriaºe cu
ºoferi, recuzitã, secretare, consilieri
ºi protocoale. Chiar au nevoie de
douã luni de vacanþã, precum
ºcolarii, maeºtrii aceºtia în arta
jafului ºi corupþiei, pe care îi plãtim
ºi le suportãm fãrãdelegile ºi
deciziile oneroase? Vor veni din
vacanþã cu minþile odihnite de tot,
dar nu vor putea pricepe cã poporul
e de atîta timp la terapie intensivã.
Mai în glumã, mai în serios, cum
ar fi oare, sã fie scoºi în ºuturi din
fotoliile de pluº ale democraþiei
demolatoare? Dupã un sfert de
veac de libertãþi amãgitoare ne-am
ales cu constituþionalizarea
interesului de trib politic, cu dreptul
de a face ce vor muºchii lor, cu
dictatura privilegiului pentru mereu
aceiaºi indivizi puºi pe furat ºi
cãpãtuialã. Aleºii noºtri lipsiþi de
conºtiinþã, care se grãbesc acum
spre destinaþii de lux, au devastat
Þara ca niºte lãcuste, ºi pînã nu
vom vota o clasã politicã
responsabilã, din trupul slãbit al
României se vor hrãni în continuare
lãcustele autohtone ºi strãine, care
nu produc nimic în afara propriilor
movile de bogãþii. Gîndiþi-vã un
pic la venitul lor uriaº, la jafurile
acestor frecãtori de hîrtii virtuale,

multe dintre acestea depãºind
înþelesul ºi capacitatea lor
intelectualã! Ei continuã sã
umileascã ºi sã batjocoreascã
poporul, þinîndu-l la un nivel de trai
sub cel minim de civilizaþie, chiar
sub cel ceauºist ºi cu un salariu
din lumea a treia. Odatã cu
vacanþa aleºilor, se scumpesc ºi
gazele cu 10%, pe principiul
european al liberalizãrii preþului
la gaze, motiveazã Julien Cioloº.
Dar salariilor românilor ºi nivelul
de trai cînd vor deveni principii
europene, to’arãºe premier?

Oare doamna duce lipsã de
lenjerie intimã?

   Pe perioada vacanþei, sã nu-i
uitaþi pe muºterii noºtri care
faulteazã, ori de cîte ori au ocazia,
poporul român ºi imaginea
României. Încã o obrãznicie, care
întrece orice limitã, vine din partea
lui Carmen Iohannis, care, la cei 56
de ani, pare cã a cãzut ºi s-a afundat
în sindromul adolescentin. În
timpul vizitei preºedintelui
Germaniei la Sibiu, a încãlcat grav
protocolul, venind la întîlnirea
oficialã fãrã sutien, dar cu o poºetã
de 5000 de euro. Oare doamna duce
lipsã de lenjerie intimã? Dezgustãtor
ºi caraghios, nu? Jurnalistul Victor
Ciutacu a lansat un atac extrem de
dur la adresa soþiei lui Iohannis: „La
56 de ani, sã fii soþie de preºedinte
ºi sã-þi laºi sfârcurile la
(între)vedere la o vizitã oficialã a
unui alt ºef de stat, înseamnã sã n-
ai pic de simþ al ridicolului”! Werner
Klaus Iohannis ºi Julien Cioloº, în
acceaºi notã, se tot învîrt în jurul
cozii, se împiedicã în ea ºi cad în
tot felul de prãpãstii.

45 de milioane de euro pe an
de la stat pentru un trãdãtor

   O altã bilã neagrã pentru ei ºi pentru
toþi papugii care, mai nou, slugãresc
imaginea unui fost rege trãdãtor de
þarã! Ce servicii a adus Mihai ºi
regalitatea þãrii noastre? Toate
semnificaþiile istorice, simbolice sau
administrative ale casei regale au
încetat odatã cu actul abdicãrii regelui
Mihai. ªi nu l-a forþat nimeni sã

abdice! S-a înþeles cu ruºii, cã de-aia
l-au ºi decorat ºi i-au dat o rentã
viagerã. Ce servicii pot aduce, astãzi,
României fiicele unui trãdãtor strãin,
în afara faptului cã vor pãpa banii
statului român? O finanþare de 45 de
milioane de euro pe an de la stat pentru
casa fostului rege e o bãtaie de joc la
adresa poporului. Voci din afarã
vorbesc cã Mihai „se odihneºte de
cîteva luni bune într-o camerã cu
gheaþã”, în timp ce dudele urmaºe îºi
pun la punct ºi trag cu dinþii, fãrã niciun
drept, de Republica România ºi
aºteaptã finalizarea Mausoleului de la
Curtea de Argeº, tot din banii statului.

Daþi-le o lecþie durã
acestor paraziþi

   Cum mai rãbdaþi fraþilor atîta
nedreptate? Cum mai rãbdaþi sã vi se
ia din buzunar pentru a întreþine o
droaie de trîntori? Guvernul acesta
repetent ºi antinaþional minte cu
neruºinare cã nu are bani pentru
salarii ºi pensii decente, dar are pentru
urmaºii unui fost rege trãdãtor.
Tovarãºe Cioloº, tovarãºe preºedinte
al Republicii România, chiar nu
pricepeþi cã proiectul pe care l-aþi
propus este o altã loviturã sub centurã
datã adevãrului istoric, dar ºi
prezentului social. Aberaþia aceasta
de proiect trebuie supus unui
referendum! Guvernul nu este
îndreptãþit sã facã astfel de daruri din
bugetul de stat, cînd cetãþenii se zbat
în sãrãcie, cu cele mai mici salarii din
UE. Dragi români, daþi-le o lecþie durã
acestor paraziþi ai României ºi nu-i
mai votaþi! Vrem o dezbatere publicã,
vrem sã fim întrebaþi dacã mai dorim
sã suportãm alte lipitori la borºul
naþional, tot mai puþin pentru
cetãþeanul de rînd. Ce personalitate
juridicã ºi serviciu administrativ sã
aibã o fantomã în culpã a istoriei
noastre? Ce meritã Julien Cioloº,
dacã oferã servicii urmaºilor unui
trãdãtor de þarã! Iar noi, ce facem?

Stãm cu ciocul mic în faþa
impostorilor ºi acceptãm tãcuþi tot
ceea ce aceºtia scot cu forcepsul din
punga noastrã ca sã-i plãtim pe
impostori ºi ororile istoriei.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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De ce se ridicã Traian
Bãsescu de la o zi la alta pe scena
politicã? Cine îi dã voie sau o face
dupã propriile puteri? Cred cã nu mai
era cetãþean sau politician care nu îl
vedea pe Bãsescu dupã gratii a doua
zi de când a plecat de la Cotroceni,
încheindu-ºi cele douã mandate de
ºef al statului. Numai câtã vorbire s-
a fãcut în jurul unor teme legate de
casã, flota, justiþia ºi altele. Se vorbea
chiar de dosare penale care îl
aºteptau pe Traian Bãsescu pe la
toate instanþele ºi pe la toate
parchetele. Nu a fost sã fie nimic,
cel puþin pânã acum. Sau poate cã
Iohannis nu a prins încã puteri
depline ºi nu are la dispoziþie, de
la Bãsescu, toate butoanele.

A apãrut de curând o ºtire, mai mult
în zona mondenã în care se spunea
cã Traian B. a plecat de la Cotroceni
cu o serie de cadouri pe care i le-au
oferit unii ºi alþii de-a lungul timpului.
Zicea cã a luat diverse statuete ºi
tablouri de 2 lei, dar ºi vreo 3 sticle
cu vin franþuzesc. Având în vedere cã
valoarea integralã a bunurilor nu
depãºea 3.000 de euro sau 5.000 de
euro, cred cã vinul era cel mai valoros.
O fi luat Bãsescu la plecare ºi
butoanele de la justiþie ºi de la
servicii, pentru cã mulþi spun cã este
suspect de intangibil. Sau poate cã
Iohannis îi este obedient ºi s-a
pregãtit timp de un an ºi jumãtate sã

 ªtefan Bãeºiu

Pentru ce se ridicã Bãsescu?
îi serveascã guvernarea, printr-o
alianþã cu PNL-ul. La un moment
dat chiar a fost vehiculat scenariul
cu Bãsescu premier, deºi la vremea
respectivã, imediat dupã instalarea
lui Iohannis, pãrea greu de realizat.
Astãzi, cu Bãsescu ºef de partid,
politician dispus sã candideze la
parlamentare ºi chiar sã îºi asume
rolul de premier lucrurile stau cu
totul altfel. Par mai realizabile decât
cu un an de zile în urmã, când mulþi
încercau sã îºi închipuie cã Traian
Bãsescu îi va plimba prin Ciºmigiu
copiii fostei europarlamentãriþe, fata
cu succesurile ºi eºecurile. Mai
mult cu succesurile. La unii
îndrãzneala, ca sã nu spun tupeul,
þine loc de inteligenþã.

Traian Bãsescu are în continuare
acces pe piaþa politicã ºi a realizat
una din ultimele alianþe majore din
acest sector, chiar dacã este între
douã partide minuscule. A reuºit sã
îl scoatã din joc pe Oprea sau i-a
ordonat sã iasã din joc ºi i-a preluat
partidul cu arme ºi bagaje. A realizat
acest lucru în condiþiile în care UNPR
era in love cu PSD ºi PNL intrase pe
fir pentru a realiza o alianþã. Acum
Bãsescu se laudã cu o mulþime de
parlamentari, fãrã sã fi trecut prin
alegeri. A reuºit ce nu au reuºit douã
partide mari, dar este pe undeva
explicabil. Uite aºa se contureazã
pentru toamnã o posibilã alianþã de

guvernare PNL – PMP, în cazul în
care se coaguleazã în combinaþie ºi
UDMR-ul ºi se adunã de o
majoritate, în jurul lui Bãsescu.
Acesta nu va avea probleme în a
cere ºi primi fotoliul de premier.
Chiar de acum se laudã cã va fi cel
mai bun candidat la fotoliul de
premier. ªtie ce spune, având în
vedere cã a fost ºi premier în
perioada în care a fost preºedinte ºi
a vegheat intens modul în care erau
implementate mãsurile economice.
Unele dintre ele au rãmas în istorie.
Este vorba de tãierea pensiilor ºi a
salariilor pentru ca þara sã o ducã
„bine”, aºa spuneau ai lui Bãsescu
ºi împrumutul tip „centurã de
siguranþã” a celor 20 de miliarde de
euro. Nu ºtie nimeni ce s-a construit
din cele 20 de miliarde de euro.
Probabil cã acelaºi mãsuri de
austeritate îi aºteaptã pe români cu
Bãsescu premier. Bãsescu nu este
prost ºi ºtie cã un popor sãrac ºi plin
de griji ºi datorii e mai uºor de
guvernat decât un popor îndestulat
care începe sã punã întrebãri ºi nu

o duce de la o zi la alta.
Iohannis va deveni ºi mai decorativ

cu Bãsescu premier, pentru cã
Bãsescu va acapara puterea în stilul
propriu ºi îl va þine în umbrã pe
preºedinte. Este poate exact lucrul de
care are nevoie Iohannis pentru a nu
se mai vedea ce eºec de preºedinte
este. Cu Bãsescu premier ar avea pe
cineva priceput sã þinã acaparatã
atenþia, iar el va avea asigurat somnul
pânã la final de mandat sau cât o
dura guvernarea.

În condiþiile acestea, PSD chiar se
îndreaptã cãtre opoziþie, aºa cum
avertizeazã Adrian Nãstase. Singura
ºansã a PSD este sã umfle foarte tare
ALDE ºi sã ciuguleascã foarte mult
din voturile PNL. Numai cã ALDE ar
putea sã facã explozie, dacã e pompat
prea mult. Întrebarea este dacã PSD
– ALDE ºi UDMR ar putea scoate o
majoritate. Dacã nu, PSD va trebui
sã calce pe bec ºi sã încerce o alianþã
cu PNL. A mai fost PSD - PD ºi a
durat un an. Îl scoate iar Dragnea pe
Ponta din jobe. Figura asta a fãcut-o
ºi la locale.
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Un mare jubileu:

75 de ani de la apariþia ISTORIEI LITERATURII ROMÂNE DE
LA ORIGINI PÂNÃ ÎN PREZENT de G. CÃLINESCU (V)

 urmare din numãrul trecut

Harta specificitãþii noastre
este conturatã cu o mânã a cãrei
siguranþã este datã de forþa
argumentelor unei culturi ºi unei
intuiþii geniale, ale unui spirit de
sintezã de o concreteþe greu egalabilã.
Astfel, fondul nostru specific, „datul
primordial” , poate fi gãsit la „românii
din centru” – Eminescu, Titu
Maiorescu, Creangã, Coºbuc, Goga,
Rebreanu, Sadoveanu, Blaga fiind
„consultabili pentru nota specificã
primordialã”, ca „români puri”,
însuºire proprie „ardelenilor” ºi
„subcarpatinilor”,mai cu seamã – dar
ºi la românii cu amestec de sânge
meridional (Alecsandri, Odobescu)
sau la tracii autentici (Bolintineanu,
Caragiale, Macedonski). Caracteristice
pentru românii din centru sunt

„regresiunea cãtre civilizaþia de mod
arhaic” ºi „pasivitatea faþã de naturã”,
trãsãturi ce  se regãsesc la „popoarele
strãvechi”, cu „civilizaþie pastoralã”.
Românul de la Dunãre „e mai idilic
ºi epicureean”, nefiindu-i proprii
„jalea ardeleanã a lui Goga” ºi
„ritualul milenar din poezia lui
Coºbuc”. Aflat „la marginea de jos a
rasei noastre”, traco-elinul Caragiale
vine cu „sensibilitatea excesivã,
iubirea de aglomerare citadinã,
spiritul critic exagerat, zeflemist,
preocuparea de politicã, apetiþia spre
o culturalitate maximã,cunoaºterea de
oameni, mimica repede, teatralitatea,
oratoria” – elemente nu aflate „dincolo
de sufletul nostru”, ci doar „laterale”.
Evreii, prezenþi la noi ca în toate
literaturile, „rãmân un factor din afara
cercului rasial, fãcând puntea de legãturã
între naþional ºi universal”. Refuzând
ideea imuabilitãþii, G. Cãlinescu trage
concluzia cã „specificul, ca ºi rasa,
reprezentând un echilibru, e într-o
deplasare înceatã dar continuã”, iar
determinarea lui „se va face cu vremea”,
asta însemnând cã rãmânem pe mai
departe ancoraþi în procesul de „a lua
cunoºtinþã de noi înºine”, ceea ce ne va
feri de inutile, ba chiar pãguboase,
„prejudecãþi – cliºee”. Finalul Istoriei
literaturii române de la origini pânã
în prezent dã contur definitiv ideii de
monumentalitate, care însoþeºte, de
altfel, permanent actul lecturii,

indiferent de „calibrul” cititorului. Nu
întâmplãtor – aºa cum observã ºi
Eugen Simion – dintre toate ideile lui
G. Cãlinescu, cea care survine mai
des în scrisul lui este ideea de
monumentalitate. Criticul lasã neta
impresie cã a cercetat literatura
românã „din perspectiva unei
monumentalitãþi ideale”, întreaga
galerie de scriitori mãrunþi având
astfel ocazia sã se integreze într-un
sistem, într-o scarã de valori, ºi,
„trãind în umbra piscurilor – cum tot
Eugen Simion zice – exprimã
împreunã o vastã dorinþã de afirmare
a geniului naþional, o aprigã voinþã
de construcþie în spirit”. Intenþia de a
demonstra cã avem o literaturã
valoroasã, prin nimic inferioarã altor
popoare, care este, de altfel, exprimatã
fãrã echivoc, încã din prefaþa Istoriei
literaturii române... De fapt, G.
Cãlinescu a crezut constant în
tradiþiile vechi ºi neîntrerupte ale
culturii române, în apartenenþa ei la
marea culturã europeanã, în vocaþia
ei universalã. „Þãrile române -
spunea el, spulberând atâtea
prejudecãþi ºi complexe – n-au fost
niciodatã în afara Europei ºi
începuturile lor dezvãluie o puternicã
þinutã feudalã”. Aniversarea, chiar în
aceste zile de sfârºit de iulie, a 75 de
ani de la apariþia monumentalei Istorii
a literaturii române de la origini
pânã în prezent de G. Cãlinescu

constituie, din punctul nostru de
vedere, un prilej cât se poate de
nimerit de reconsiderare serioasã a
rolului pe care uriaºa personalitate
cãlinescianã l-a avut în cultura
româneascã din secolul al XX-lea.
Prin reconsiderare serioasã
înþelegem, evident, repunerea lui G.
Cãlinescu ºi a operei sale în
drepturile lor legitime, într-o vreme
când, sub pretextul „revizuirilor”, mai
mult ori mai puþin lovinesciene, se
încearcã, de pe diverse paliere,
minimalizarea, marginalizarea,
izolarea personalitãþii ºi operei
marelui creator umanist. În
învãþãmântul superior umanist
actual, tot felul de imberbi ºi tutuline,
pãtrunºi oarecum prin efracþie în
lumea universitarã, au ajuns sã
vorbeascã despre G. Cãlinescu din
vârful buzelor, cu rictusuri ºi intonaþii
ironice, mimând obscure complexe
de superioritate,  ca despre un capitol
depãºit de istorie literarã, plin de toate
pãcatele „ismelor” secolului trecut.
Spãlarea creierelor continuã, pe
principiul dominoului, astfel cã, în
învãþãmântul preuniversitar, „Divinul
critic” a ajuns sã fie tratat inadmisibil.
ªi asta, într-o perioadã când cultura
româneascã, în ansamblul ei, lipsitã
de vigoarea unei componente
sãnãtos naþionale, pare a-ºi fi pierdut
definitiv busola. Înapoi la Cãlinescu!
(Sfârºit). Eugen MÃICÃNEANU

Comunicat de presã
   Agenþia Europeanã pentru
Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
(EU-OSHA) organizeazã, la nivelul
Uniunii Europene, Campania
pentru locuri de muncã sigure ºi
sãnãtoase 2016-2017, cu tema
“Locuri de muncã sãnãtoase pentru
toate vârstele”, în contextul în care
în Europa forþa de muncã se aflã
într-un proces de îmbãtrânire,
multe state membre mãresc vârsta
de pensionare, condiþii în care
lucrãtorii vor avea o duratã a vieþii
profesionale mai mare ºi vor fi
expuºi mai mult timp pericolelor ºi
riscurilor de accidentare ºi

îmbolnãvire profesionalã la locurile
de muncã.
România se confruntã ºi ea cu o
transformare socio-economicã
profundã, ca urmare a schimbãrilor
demografice fãrã precedent,
estimându-se cã ponderea
populaþiei cu vârstã mai mare sau
egalã cu 65 de ani se va dubla, de
la 15% la 30% în anul 2060, ceea
ce determinã posibilitatea de a se
exercita o presiune puternicã
asupra costurilor aferente pensiilor,
serviciilor medicale ºi serviciilor de
îngrijire de lungã duratã. Apare
necesitatea prelungirii  vieþii

profesionale pentru a se  putea
asigura un sistem de pensii
adecvat ºi sustenabil. Pentru ca
acest lucru sã se poatã realiza, sunt
necesare condiþii de muncã sigure
ºi sãnãtoase pe tot parcursul vieþii
active a lucrãtorilor, în rândul
cãrora se remarcã o tot mai mare
diversitate. În acest scop, este
esenþialã promovarea unei culturi
a prevenirii riscurilor profesionale,
pentru a sprijini munca productivã
ºi favorabilã sãnãtãþii la toate
vârstele, fiecare stat trebuind sã ia
mãsuri specifice în vederea
îmbunãtãþirii  condiþiilor de
securitate ºi sãnãtate în muncã

pentru toþi lucrãtorii.
 Campania îºi propune sã selecteze
informaþiile ºi exemplele
disponibile din statele membre ale
Uniunii Europene ºi sã le distribuie
în toatã Europa pentru a combate
fenomenul de îmbãtrânire a
populaþiei active.
 În cadrul acestei acþiuni,
Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi, împreunã cu Inspecþia
Muncii, desfãºoarã  în perioada
august-septembrie 2016 sesiuni
de instruire – informare –
conºtientizare, la care sunt invitaþi
sã participe reprezentanþi ai

 continuare în pag. 14
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Reper esenþial al
municipiului de reºedinþã a judeþului
Mehedinþi, Monumentul – Criptã al
Eroilor Mehedinþeni din Rãzboiul
Reîntregirii face parte din lunga serie
de monumente ridicate în þarã, la
puþin timp dupã încheierea
conflagraþiei, ca rezultat al
numeroaselor iniþiative întreprinse în
acest sens de foºtii luptãtori, patrioþi,
familii ºi autoritãþi, ca semn de
cinstire a memoriei sutelor de mii de
eroi jertfiþi pentru Întregirea Neamului.

Timp de circa douã decenii, dar
mai ales în primul deceniu de dupã
rãzboi, în þarã ºi în Mehedinþi, în
oraºe ºi în sate, au fost ridicate
monumente ºi au fost puse troiþe ºi
plãci comemorative, în raport cu
fondurile ºi posibilitãþile materiale ale
comunitãþilor respective, toate
destinate sã-i cinsteascã pe eroi ºi sã
le pãstreze amintirea în conºtiinþa
generaþiilor urmãtoare.

Cele mai multe dintre aceste
monumente s-au datorat activitãþii
generoase a Societãþii „Cultul
Eroilor”. La Turnu Severin, aceasta a
luat fiinþã la 20 decembrie 1919, fiind
precedatã de Societatea
„Monumentele Eroilor” ºi avându-l ca
preºedinte pe generalul Obogeanu,
comandantul Diviziei I, aflatã atunci
cu comandamentul în reºedinþa
judeþului Mehedinþi. Numele
societãþii aratã cã prima preocupare
a acesteia a fost sã se îngrijeascã de
marele numãr de morminte
rãspândite în toatã þara, acolo unde
luptaserã ostaºii mehedinþeni.
Aceastã operã a durat pânã în 1928
ºi s-a desfãºurat în paralel cu
iniþiative particulare generoase având
acelaºi scop, cum a fost aceea a
institutorului N.D. Spineanu, primul
care, în 1920,  a donat 10.000 de lei
pentru îngrijirea mormintelor eroilor.

Proiectul construcþiei unui
monument al eroilor la Turnu Severin
s-a nãscut în 1924, când comitetul
local al Societãþii „Cultul Eroilor”
(format din generalul Darvari,
colonelul ªt. Popescu, colonelul
Iustinian, Marius Vorvoreanu,
prefectul judeþului, V. Petrescu,

MONUMENTUL – CRIPTÃ AL EROILOR MEHEDINÞENI DIN
RÃZBOIUL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMÂNESC

inginerul ºef al judeþului, profesorul
E. Nemeº, directorul ªcolii
Comerciale ºi colonelul N. Aleman,
comandantul Cercului de Recrutare
Mehedinþi) s-a adresat unor arhitecþi
pentru propuneri de planuri în
referire. Nu s-a putut însã face nimic
din pricina lipsei banilor, a pãrerilor
contradictorii cu privire la monument
ºi a lipsei omului care sã-ºi asume
rolul de liant, mediator ºi conducãtor
al tuturor iniþiativelor.

Decizia edificãrii Monumentului s-
a luat la 27 mai 1927, odatã cu
alegerea unui nou comitet al Societãþii
„Cultul Eroilor”, format din generalul
Samsonovici, comandantul Diviziei a
19-a, ing. V. Petrescu, pr. ªt. Pârligras,
protoiereul judeþului, C. Marinchescu,
administrator financiar, N. Petculescu,
directorul filialei locale a Bãncii
Naþionale ºi I. Giurescu, directorul
Bãncii Comerciale. Prin faptul cã noul
comitet a hotãrât pozitiv ºi fãrã echivoc
asupra construcþiei ºi a stabilit
modalitãþile principale de colectare a
fondurilor, în istoria Monumentului de
la Turnu Severin data de 28 mai 1927
constituie un moment decisiv, care va
fi consolidat în anii urmãtori prin
hotãrâri la fel de importante în aspecte
punctuale fãrã de care lucrãrile
propriu-zise n-ar fi putut începe ori s-
ar fi amânat la nesfârºit.

În 1928, de pildã, comitetul
(avându-i în componenþã ca noi
membri pe generalul Mironescu,
comandantul Diviziei a 19-a, pe
Pompiliu Bãbeanu, I. Gogan ºi Virgil
Netta) a hotãrât sã facã intervenþiile
necesare cãtre primãria severineanã
pentru a obþine un loc în Parcul
Trandafirilor în vederea amplasãrii
Monumentului. La aceeaºi datã, s-au
admis, în principiu, planurile
arhitectului State Baloºin, iar în
legãturã cu grupurile de bronz
prevãzute a fi puse pe monument s-a
cãzut de acord sã se cearã propuneri
de la trei – patru  sculptori, elaborate
în consens cu ideile directoare ale
comitetului ºi cu cele ale
conducãtorului întregului proiect.

În anul 1929, alãturi de „Cultul
Eroilor”, la susþinerea edificãrii

Monumentului a venit ºi Societatea
„Carpaþi” a gradelor inferioare
demobilizate, constituitã ºi ea imediat
dupã încheierea rãzboiului ºi care, în
1929, a fuzionat cu filiala localã a
„Cultului Eroilor”. În momentul
fuziunii, filiala Societãþii „Carpaþi” a
adus ºi o sumã de 457.606 lei,
strânsã în cei 10 ani scurºi de la
înfiinþare.

A urmat ºedinþa consiliului
comunal din 10 iunie 1929 când, la
propunerea primarului Virgil Netta,
consiliul a hotãrât ca Monumentul sã
fie ridicat în Parcul Trandafirilor, în
faþa caselor Iorgu Tache Popescu ºi
Dimitrie Burileanu. La 31 iulie acelaºi
an, a fost aprobat planul complet al
Monumentului, fãrã devize, aºteptate
sã fie trimise ulterior.

Acum s-a conturat pentru prima
oarã imaginea Monumentului, pe
planul prezentat de State Baloºin
putând fi identificate: în faþã, o terasã
cu parapetul ºi pavajul din piatrã de
Gura Vãii ºi cu copertine din piatrã
de Câmpulung; în spate, o altã terasã,
de proporþii mai mici, cu coborâre
prin douã rânduri de scãri în piatrã,
aºezate de o parte ºi de alta a corpului
principal. Cele douã terase erau
fãcute sã dea perspectivã ºi amploare
Monumentului, legându-l de
ansamblul parcului ºi adãpostind
masca – criptã din interior, þinând
cont cã edificiul urma sã fie un
Monument – Criptã situat într-un
parc public. Monumentul era
prevãzut sã fie executat din piatrã de
Câmpulung, pe terasa din faþã ºi pe
axul ei nord-sud. Corpul edificiului
era flancat de patru coloane din
marmurã de Ruºchiþa pentru a
completa ansamblul ºi pentru a
sublinia stilul arhitectonic de tradiþie
romano-bizantinã, inspiratã dupã
vechile aºezãminte romane destul de
frecvente în zonã ºi dupã motivele
bizantine, exprimate cu deosebire în
proporþia coloanelor ºi capitelelor,
adicã a elementelor aflate la baza
arhitecturii româneºti. Pe terasa din
faþã ºi pe o estradã mai ridicatã, de o
parte ºi de alta a corpului principal,
urmau sã fie puse douã motive din

piatrã ºi plãci de marmurã în formã
de mormânt, pe care erau sãpate
douã epitafe, destinate sã facã
apologia eroismului din timpul
romanilor ºi din timpul generaþiei
Marii Uniri. Pe lespedea din dreapta
era prevãzut textul:

„Prinos de mãrire ºi închinare
OSTAªILOR ROMÂNI ce ºi-au jertfit
viaþa pentru întreirea Patriei Unite.

Admiraþie ºi recunoºtinþã acelora
dintre supravieþuitorii ce ºi-au
sfârtecat trupurile ºi vãrsat sângele
în luptele glorioase sau nefericite
pentru apãrarea gliei.

Mângâiere pentru cei ce au
lãcrãmat ºi lãcrãmeazã încã,
pierzând pe cei mai scumpi ai lor.

De-a pururea mãrturie cã glia
þinuturilor noastre este plãmãditã, la
fel cu întreg pãmântul românesc, cu
sângele celor mai buni fii ai noºtri.

Cã prin aceastã jertfã s-a
chezãºuit ºi pecetluit de-a pururi
UNITATEA ªI ÎNTREGIREA
NEAMULUI ROMÂNESC”

Pe lespedea din stânga:
„Consolatio,
Parentibus, quod habebunt

domestica exempla virtutes;
Conjugibus, quod iis viris carebunt,

quod laudare quam lugere
praestabit;

Omnibusque militibus quorum ossa,
non dispersa contecta sunt publico
opere atque muneribus publicis, eaque
extructione, ovae sit, ad memoriam
aeternitatis, ara virtutis”.

Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi

 CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR
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În temeiul art. 94 alin.1,
art.104 alin.1 lit.b coroborat cu
alin.3 lit. a ºi art.106 alin.1 din
Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã ºi actualizatã;

PREªEDINTELE CONSILIULUI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

DISPUNE:
Art.1 Se convoacã, în ºedinþã ordinarã
Consiliul judeþean Mehedinþi, în ziua
de vineri, 29 iulie 2016, ora 1200

la sala de ºedinþe din cadrul Palatului
administrativ al judeþului, cu urmãtoarele
proiecte pe ordinea de zi:
   1. Proiect de hotãrâre privind
constatarea încetãrii de drept,
înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier
judeþean al domnului Maliborschi
Marinescu Victor, prin demisie.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
   Comisia juridicã
   2. Proiect de hotãrâre privind
constatarea încetãrii de drept,
înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier
judeþean al domnului Popescu
Virgil Daniel, prin renunþare.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
   Comisia juridicã
   3. Proiect de hotãrâre privind
constatarea încetãrii de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului
de consilier judeþean al domnului
Truºcã Constantin, prin demisie.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
   Comisia juridicã
   4. Proiect de hotãrâre privind
constatarea încetãrii de drept,
înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier
judeþean al domnului Vuvrea
Nicolae, prin demisie.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane,  Achiziþii Publice

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI DISPOZIÞIE
privind convocarea Consiliului Judeþean Mehedinþi
   Comisia juridicã
   5. Proiect de hotãrâre privind
validarea unui mandat de consilier
judeþean.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
   Comisia de validare
   6. Proiect de hotãrâre privind
participarea la cursurile de
pregãtire, formare ºi perfecþionare
a consilierilor judeþeni ai
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
Comisia pentru relaþii externe
Comisia de urbanism
Comisia pentru agriculturã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
   7. Proiect de hotãrâre privind
modificarea Statelor de funcþii ale
aparatului de specialitate al
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
   8. Proiect de hotãrâre privind
modificarea Statului de funcþii al
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin, începând
cu data de 01 august 2016.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
   9. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare al
Centrului de Asistenþã Medico -
Socialã Cujmir.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
Comisia juridicã

Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
   10. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare al Centrului
Rezidenþial de Îngrijire ºi Asistenþã
Medico – Socialã pentru Persoane
Vârstnice cu Dizabilitãþi Bîcleº.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
   11. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea atribuirii licenþelor de
traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse
regulate, operatorilor de transport
rutier care au adjudecat traseele în
Licitaþia electronicã din 04.07.2016.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Compartimentul de
Autorizare ºi Monitorizare
Activitate Transport
Comisia juridicã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
Comisia de urbanism
   12. Proiect de hotãrâre privind
eliberarea Licenþelor de traseu
pentru transportul de persoane prin
curse regulate speciale.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Compartimentul de
Autorizare ºi Monitorizare
Activitate Transport
Comisia juridicã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
Comisia de urbanism
   13. Proiect de hotãrâre privind
darea în folosinþã cu titlu gratuit
Centrului ªcolar pentru Educaþie
Incluzivã „Constantin Pufan”, a
spaþiilor din imobilul situat în
Drobeta Turnu Severin, str.
Cãlugãreni nr. 1 bis.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
   14. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea organigramei ºi a
statelor de funcþii ale Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi

Protecþia Copilului Mehedinþi.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Administraþie Publicã Localã,
Resurse Umane, Achiziþii Publice
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
   15. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea ºi realocarea pe obiective
a sumelor aprobate pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcþionare/capital,
precum ºi pentru susþinerea
programelor de dezvoltare localã ºi a
proiectelor de infrastructurã ce
necesitã cofinanþare localã pe unitãþi
administrativ-teritoriale în anul 2016.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia economicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
Comisia pentru relaþii externe
Comisia de urbanism
Comisia pentru agriculturã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
   16. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului propriu al
judeþului ºi a listei de investiþii a
judeþului pentru anul 2016.
   Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia economicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
Comisia pentru relaþii externe
Comisia de urbanism
Comisia pentru agriculturã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
   17. Diverse (nu se dezbat proiecte
de hotãrâri).
   Art. 2 Prezenta dispoziþie, prin
grija Serviciului Juridic -
Contencios, Administraþie Publicã
Localã, se va comunica:
-   Instituþiei Prefectului Judeþului
Mehedinþi;
-  Tuturor consilierilor judeþeni;
- Direcþiilor de specialitate ale
Consiliului judeþean Mehedinþi.
   Emisã astãzi, 22 iulie 2016, în
municipiul Drobeta Turnu Severin.

PREªEDINTE,
av. Aladin Georgescu

AVIZEAZÃ: Secretarul Judeþului
jr.  Mednyanszky ªtefan Ladislau



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începi sãptãmâna cu chef de viaþã, dornic de a
rezolva treburile restante ºi de a fi în mijlocul
celorlalþi. Relaþiile primesc raze astrale minunate,
astfel cã teatrul va fi la el acasã. Sunt posibile cadouri
sau recompense bãneºti, oricum chestiunile
financiare vor fi la ordinea zilei. Fii prudent la
cheltuieli! Finalul sãptãmânii îþi aduce întâlniri,
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat, dar
ºi excursii sau mici cãlãtorii pentru a rezolva diverse.
Þine cont de conflictele mocnite, ascunse: îþi pot
submina atât sãnãtatea cât ºi imaginea socialã!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Stãrile sufleteºti tensionate persistã în primele zile
ale sãptãmânii. Sunt fondate, dar totul se poate depãºi
cu rãbdare ºi discernãmânt. Fiind foarte sensibil la
mediul înconjurãtor, binevenite ar fi plimbãrile în
aer liber sau meditaþia în locuri sfinte, te vei simþi
mai bine, revenind la starea ta caracteristicã de pace
ºi liniºte. În urmãtoarele zile, chestiunile financiare
predominã. Poþi primi cadouri, recompense bãneºti,
oricum lucruri care te bucurã mult. La locul de muncã
apar ceva modificãri benefice, atât cât sã-þi dea curaj
sã mergi mai departe.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Prietenii ºi prietenia capãtã noi valenþe pentru
tine, începând cu aceastã sãptãmânã. Cu toate
cã astrele nu-þi dau încã frâu liber la acest capitol,
raze minunate ºi binevenite îmbunãtãþesc mult
situaþia. Ar fi bine, totuºi, sã te desprinzi de
persoanele care te necãjesc prea mult, se pot ivi
situaþii dinamice la locul de muncã. ªi sãnãtatea
este vizatã în aceste zile, dar sunt momente
trecãtoare. Spre sfârºitul sãptãmânii te vei simþi
mai bine, vei dori compania celorlalþi, dar ºi
activitãþi antrenante. Odihneºte-te ºi evitã stresul
ºi spaþiile aglomerate!

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

În primul rând cariera ºi imaginea ta în societate
sunt temele principale din primele zile ale
sãptãmânii. Este bine sã observi punctele tari ºi
pe cele slabe ale acestor sectoare de viaþã ºi sã
trasezi un plan de îmbunãtãþire. Numai tu eºti
artizanul vieþii tale, astfel cã acum este momentul
sã preiei frâiele a tot ce doreºti sã schimbi, îþi
aduci în preajmã prieteni, dar ºi susþinãtorii din
segmental profesional. Schimbul de amabilitãþi
ºi informaþii este binevenit pentru toatã lumea.
Finalul sãptãmânii este potrivit odihnei ºi
plimbãrilor uºoare în aer liber.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Recomandabil este sã-þi faci planuri pentru
cãlãtorii ºi excursii la începutul sãptãmânii.
Personalitatea ta sclipeºte, iar comunicarea
primeºte raze minunate, ajutându-te sã vorbeºti
cu multã artã. A viziona o piesã de teatru, un
film bun sau o vizitã la o galerie de artã, ar fi
activitãþi potrivite. Eºti preocupat de carierã ºi
de imaginea publicã. Câteva neplãceri, dar
sunt trecãtoare. Weekend-ul îþi aduce discuþii
ºi întâlniri interesante cu prietenii, în care
factorul sufletesc este la cote înalte. Odihneºte-
te ºi nu pleca urechea la toate informaþiile
vehiculate în preajma ta!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Mantia divinã te înconjoarã, oferindu-þi o aurã
misterioasã ºi fermecãtoare în acelaºi timp.
Capitolul financiar începe sã se îmbunãtãþeascã,
atât cât sã-þi dea încredere în viitor. Se vor ivi
binevoitori care sã te sprijine în a-þi mãri bugetul
de venituri. Apar ceva cheltuieli, dar rezonabile.
Eºti preocupat de filozofie, domenii spirituale sau
de cãlãtorii, studii ºi cercetãri. Plimbãrile în locuri
deosebite, meditaþia în locuri sfinte sau lecturarea
unei cãrþi deosebite ar fi cele mai indicate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile parteneriale, domeniile oculte,
moºtenirile, elevarea spiritualã, un adevãrat
amalgam de stãri ºi evenimente, caracterizeazã
aceastã sãptãmânã. Dorinþa de a-þi înfrumuseþa
ºi rafina trupul ºi sufletul, devine o preocupare
majorã. Sunt posibile activitãþi legate de
chestiuni financiare, cu accent pe banii proveniþi
de la alþii. Cheltuieli diverse, dar ai suficienþi
bani pentru toate. Însã vor exista momente în
care te vei desprinde, aparent, de planul fizic,
orientându-te cãtre orizonturi spirituale, ai parte
de activitãþi recreative.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi acasã în plan personal ai treburi
restante ce nu trebuie neglijate. Organizeazã-þi
timpul ºi resursele, astfel încât sã rezolvi totul cu
bine. Fii prudent ºi în privinþa sãnãtãþii, pentru cã
se vor evidenþia afecþiuni mai vechi sau mai noi.
Sunt posibile discuþii aprinse cu partenerul de viaþã
sau colaboratorii. Evitã provocãrile celorlalþi! Sunt
momente pasagere uºor de rezolvat. Finalul
sãptãmânii aduce cheltuieli comune cu alþii, fie pe
facturi, taxe, moºteniri, fie pe activitãþi distractive.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se pare cã orice altceva apare în jurul tãu,
gândurile îþi vor fi îndreptate cãtre aventuri,
distracþii ºi iubiri în primele zile ale sãptãmânii.
Tipic naturii tale schimbãtoare te plictiseºti repede
de tot ºi treci la un alt subiect. Noroc cã astrele
vegheazã atent asupra ta ºi îþi mai tempereazã
elanul, chiar dacã nu-þi prea convine acest lucru.
Stãrile sufleteºti fluctueazã destul de mult,
recomandabilã fiind retragerea din cotidian ºi
meditaþia atentã la tot ce se petrece în jurul lor. Ai
succes de activitãþi comune cu ceilalþi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat cu
treburile casnice. De asemenea este rost ºi de
dialoguri cu membrii familiei ºi cu rudele.
Predominã aspectele legate de patrimoniu,
moºteniri, problemele celor dragi. Ai chef de
distracþii, aventuri sau, curios pentru natura ta,
te gândeºti la persoana iubitã ºi la copii. Sfârºitul
sãptãmânii aduce provocãri la locul de muncã.
Este posibil sã lucrezi mult, suplimentar, ba
chiar sã participi la reuniuni profesionale de
anvergurã. Fii prudent ºi dozeazã-þi eforturile,
deoarece sãnãtatea este vulnerabilã!

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Întâlnirile ºi dialogurile cu persoanele din
anturajul apropiat sunt frecvente în primele zile
ale sãptãmânii. Este bine sã îþi selectezi
informaþiile aflate ºi unele întâlniri, pentru cã te
vor obosi mult ºi pe deasupra sunt inutile. Ar fi
bine sã te desprinzi de unii care doar profitã de
pe urma ta. Treburi gospodãreºti ºi dialoguri
importante cu membrii familiei. Se pot lãmuri
aspecte patrimoniale, care implicã cheltuieli
comune. Sfârºitul sãptãmânii este favorabil
distracþiilor, aventurilor împreunã cu persoana
iubitã ºi copiii. Chiar ºi un hobby este binevenit.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate de
bani. Capitolul financiar începe sã primeascã raze
astrale minunate, dar discrete. O mânã nevãzutã
te ajutã, liniºtindu-þi sufletul ºi ameliorându-þi
puþin situaþia financiarã. Sunt posibile moºteniri
sau veºti legate de acestea. Ar fi nevoie sã faci
drumuri scurte sau sã te întâlneºti cu persoanele
din anturajul apropiat. Vorbeºte puþin despre tine
ºi slãbiciunile tale. Unii te pot înþelege greºit.
Aceastã sãptãmânã ar fi bine sã o petreci acasã,
alãturi de membrii familiei. Treburile gospodãreºti
le poþi desfãºura uºor ºi cu spor.
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Perioadã analizatã a fost
pozitivã pentru leu, acesta
apreciindu-se comparativ cu
principalele valute, recuperând
pierderile provocate de decizia
britanicilor de a pãrãsi UE.

Cererea tot mai mare de lei a
produs scãderea euro de la 4,4727,
la începutul intervalului, la 4,4444
lei, cel mai mic curs al ultimelor
opt luni. Faþã de data de 16 iunie,
când a fost atins maximul ultimilor
doi ani ºi patru luni de 4,5396 lei,
scãderea monedei unice este de
peste 9,5 bani. Comparativ cu
sfârºitul lui 2015, euro a scãzut
faþã de leu cu circa 1,4%, dar nu
este de aºteptat o alunecare sub
4,4 lei.

Marcãrile de profit ºi luarea de cãtre
investitori a unor poziþii de siguranþã
înainte de finalul întâlnirii Comitetului
de politicã monetarã al Rezervei
Federale americane (FOMC), au avut
ca efect creºterea cursului la 4,4633
lei, la finalul perioadei.

Piaþa s-a deschis, la sfârºitul
intervalului, la 4,4510 lei. Cererea
mai mare de valutã a ridicat cotaþiile
4,4650 lei iar dupã amiazã ele au
crescut pânã la 4,4720 lei.

Fundamentele bune ale
economiei româneºti ºi liniºtea din
mediul politic, la care se adaugã
nivelul reconfortant al dobânzii-
cheie practicate de BNR în
comparaþie cu cele reduse ale BCE,
Fed sau Banca Angliei reprezintã
atuuri pentru leu, raportul faþã de
euro urmând a se consolida în
culoarul 4,45 – 4,5 lei. Schimbãrile
de trend vor fi  produse de
evenimentele externe.  Radu Georgescu

Leul s-a apreciat de la
începutul anului cu 1,4%

Analiºtii chestionaþi de CFA
România anticipeazã o revenire în
urmãtoarele ºase luni la nivelul de
4,55 lei iar pentru orizontul de 12
luni media este vãzutã la 4,53 lei.
În privinþa indicatorului de
încredere macroeconomicã acesta
a coborât în iunie, comparativ cu
luna anterioarã, cu 7,3 puncte la
58,5 puncte.

Cursul dolarului american s-a
miºcat între 4,0455 ºi 4,0631 lei,
la sfârºitul intervalului media fiind
stabilitã la 4,0517 lei, într-o ºedinþã
în care cotaþiile au fluctuat între
4,037 ºi 4,057 lei.

Media monedei elveþiene, care s-
a tranzacþionat pe pieþele
internaþionale între 1,082 ºi 1,09
franci/euro, a coborât de la 4,1158
la 4,1045 lei, iar la finalul perioadei
a fost stabilitã la 4,1153 lei.

Perechea euro/dolar a scãzut de
la 1,1080 la 1,0953 dolari iar la
sfârºitul intervalului tranzacþiile se
realizau pe pieþele internaþionale
între 1,0980 ºi 1,1028 dolari.

Pe pieþele internaþionale s-a
conturat un trend descendent pentru
euro provocat de Brexit, de criza
bancarã italianã sau de evenimentele
teroriste care se înmulþesc. La
aceasta se adaugã lipsa unor
rezultate concrete ale programului
derulat de BCE pentru stimularea
economiei ºi inflaþiei din zona euro.
În schimb, economia americanã s-
a redresat semnificativ, cu un ºomaj
de circa 5%, vânzãri în detaliu în
creºtere în ton cu evoluþia pozitivã a
producþiei industriale.

Analiza cuprinde perioada 20 –
26 iulie.

În perioada 18-23 Iulie
2016 la Ploieºti a avut loc
Campionatul European de Unifight
unde au participat 150 de sportivi
din: România, Federaþia Rusã,
Republica Moldova, Bulgaria,
Turcia, Italia, Portugalia, Finlanda,
Belarus, Azerbaidjan.
   Unifight-ul (lupta universalã),
este un sistem de luptã desprins
din pentlatonul militar care se
manifestã prin solicitarea complexã
a tutuor calitãþilor motrice.
Concursul include douã probe:
pista militarã cu obstacole
finalizatã cu proba de tir ºi
aruncarea cuþitului la þintã ºi lupta
corp la corp în ring unde sunt
folosite cele mai eficiente tehnici
din Judo, Ju-Jitsu, Full contact,
box etc. (toatã gama de tehnici
marþiale), pe un regulament de
arbitraj simplu ºi foarte eficient.
   În lotul României au fost

 I.G.M.

La Campionatul European de
Unifight doi Judoka de la Palatul

Copiilor - Filiala Strehaia au urcat
pe treapta a doua a podiumului

selecþionaþi ºi doi sportivi
strehãieni care se antreneazã în
cadrul Palatului Copiilor - Filiala
Strehaia: Speriuº Nicu Gigi, care a
obþinut dublu titlu de Vicecampion
European la Unifight Light ºi
Unifight Full la categoria de 60 kg
ºi Dragomir Mãdãlin Gabriel,
Vicecampion European la Unifight
Light ºi medalie de bronz la Unifight
Full. Cei doi aºi pãstreazã locul în
lot pentru a reprezenta România
la Campionatul Mondial ce va
avea loc la Medyn în Rusia.
   Îi  felicitãm pentru cã au
reprezentat cu cinste România,
Mehedinþiul ºi Strehaia la o
competiþie de nivel european.
   La acest campionat au fost invitaþi
ca arbitri doi profesori
mehedinþeni: Gîdea Ilie de la
Strehaia ºi Oliver Vlad de la Drobeta
Turnu Severin, care în urma
verificãrilor de la stagiul cu arbitri
au fost promovaþi de cãtre
Federaþia europeanã la gradul de
Arbitri Intenaþionali categoria C,
fiind delegaþi sã arbitreze la
Campionatul Mondial.
   Pe naþiuni România a ocupat
locul 3 (medalie de bronz),
Republica Moldova locul 2 (argint)
ºi Federaþia Rusã locul 1 (aur),
deci împreunã (România Mare)
am putea fi  primii în multe
sectoare.

angajatorilor ºi angajaþilor, ai
partenerilor sociali (sindicate,
patronate), ai serviciilor externe de
prevenire ºi protecþie, în care vor fi
prezentate obiectivele ºi motivarea
acestei Campanii, cunoscut fiind
faptul cã în contextul îmbãtrânirii
forþei de muncã, este tot mai
important ca lucrãtorii ºi angajatorii

Comunicat de presã
sã colaboreze în vederea
promovãrii muncii durabile pentru
toþi. Pentru a asigura îmbãtrânirea
ºi pensionarea în condiþii bune de
sãnãtate sunt necesare condiþii de
lucru echitabile, sigure ºi
sãnãtoase de la începutul ºi pânã
la sfârºitul vieþii profesionale.
   Condiþiile de muncã sigure ºi
sãnãtoase pe toatã durata vieþii

profesionale sunt benefice pentru
lucrãtori, întreprinderi ºi societate
în ansamblu. Acesta este mesajul
principal al campaniei „Locuri de
muncã sigure ºi  sãnãtoase”
2016-2017.
  Mai multe aspecte legate de
desfãºurarea acestei campanii segãsesc
pe site-ul internet al EU-OSHA http://
www.healthy-workplaces.eu/ro.
Inspector ºef Nicea MERGEANI

 Urmare din pag. 10
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Primul meci oficial
internaþional de fotbal din istoria
Severinului se va disputa astãzi
(joi), cu începere de la ora 21, pe
Stadionul Municipal, între CS
Pandurii Târgu-Jiu ºi FC Maccabi
Tel-Aviv.  Partida conteazã pentru
prima manºã a turului al III-lea
preliminar al Europa League, iar
preþul biletelor variazã între 10 lei
(peluze) ºi 30 de lei (tribuna I).
  Clasaþi, sezonul precedent, pe locul
al III-lea în Liga I, gorjenii întâlnesc
practic cel mai titrat club de fotbal
din Israel. Înfiinþat în 1906, Maccabi
Tel-Aviv a  cucerit titlul de
campioanã de 21 de ori, de 23 de
ori Cupa Israelului, iar Cupa
Campionilor Asiei în douã rânduri,
în 1969 ºi 1971. Din 1992, din
cauza deselor conflicte politice din
zonã, echipelor israeliene li s-a
permis sã joace în Europa, iar
Maccabi a evoluat sezonul trecut în
Champions League, unde n-a
adunat niciun punct, într-o grupã cu
Chelsea Londra, FC Porto ºi
Dinamo Kiev. În acest sezon,

Severinul, la debutul
pe harta fotbalisticã

a Europei

Niþu a ratat podiumul european
 M. O.

 M. O.

Severineanca Larisa - Maria
Niþu s-a clasat pe locul al V-lea la
Campionatul European de lupte
libere, pentru cadeþi, din Suedia. La
Stockholm, componenta CSM
Drobeta a luptat la categoria 70 kg
ºi a trecut în primele 2 meciuri de

Maccabi, din postura de
vicecampioanã a Israelului, a
început aventura europeanã
în turul al II-lea preliminar al
Europa League, unde a
eliminat kazacii de la Karat
Almaty (1-1, 2-1).
În schimb, CS Pandurii
Târgu-Jiu s-a înfiinþat în 1963
ºi a promovat pentru prima datã pe
prima scenã de-abia în 2005.
Gorjenii n-au cucerit niciun trofeu
intern ºi se pot lãuda doar cu o
participare în cupele europene, în
2013, când au atins faza grupelor în
Europa League, dupã ce au eliminat
în tururile preliminare pe Levadia
Tallin (4-0, 0-0), Hapoel Tel-Aviv (1-
1, 2-1) ºi Sporting Braga (0-1, 2-
0), în play-off.  În grupe, echipa
Pandurii s-a clasat pe ultimul loc,
dupã ce a obþinut doar 2 puncte din
dublele confruntãri cu AC Fiorentina
(1-2, 0-3), Dnipro Dnipropetrovsk
(0-1, 1-4) ºi Pacos  Ferreira (0-0,
1-1). Exceptând meciul cu Levadia
Tallin, din turul al II-lea preliminar,
care s-a jucat la Târgu-Jiu, CS

greutate, iar ªtefania Priceputu (CSM
Craiova) a urcat pe cea de-a treia
treaptã a podiumului de premiere, la
43 kg. Pentru severineanca Niþu
urmeazã Mondialele de cadeþi,
programate  în perioada 13-18
septembrie, la Tbilisi, în Georgia,
dupã care va lupta, între 7-9
octombrie, la Balcaniada de Juniori,
care va avea loc la Craiova. Peste doar
o sãptãmânã, componenta CSM
Drobeta va merge ºi la Campionatul
Balcanic pentru cadeþi, de la Bursa
(Turcia).  “Principalul obiectiv îl
reprezintã Mondialele din Georgia,
unde nici nu concep sã nu urc pe
podium. La Balcaniadã voi lua sigur
medalie, atât la cadeþi, cât ºi la juniori.
E ultimul meu an la cadeþi. Din 2017
voi lupta doar la juniori ºi îmi doresc
sã am rezultate cât mai bune pe plan
internaþional”, a precizat eleva
antrenatã de Marin Dobrescu.

Pandurii a fost nevoitã, în 2013, sã-
ºi dispute meciurile de pe propriul
teren pe “Cluj Arena”, deoarece
propriul stadion nu era omologat
pentru fazele avansate ale Europa
League. În prezent, gorjenii îºi
contruiesc stadion nou, care sã
îndeplineascã standardele europene,
iar pe “Municipalul” severinean nu
vor putea juca decât jocul cu
Maccabi. În cazul în care se calificã
în turul urmãtor (play-off), gorjenii
vor juca tot la Cluj-Napoca.
Pandurii au moralul bun înaintea
jocului cu Maccabi, dupã ce au
debutat cu victorie în noul sezon al
Ligii I, scor 2-1 cu CSU Craiova.
“Avem un moral foarte bun, dupã
ce am câºtigat în prelungiri meciul

cu Craiova. Ne aºteaptã un joc mult
mai dificil joi, când vom întâlni o
echipã puternicã ºi experimentatã.
Pandurii a pierdut jumãtate de lot
în pauza competiþionalã de varã,
dar ne vom juca ºansa ºi sper sã
ne calificãm în turul urmãtor”, a
spus antrenorul Petre Grigoraº. La
trei zile dupã meciul cu Maccabi,
CS Panduri va întâlni campioana
României, Astra Giurgiu. Meciul
contând pentru etapa a II-a a Ligii I
se va disputa duminicã, cu începere
de la ora 17:30, tot pe
“Municipalul” severinean. Pentru
jocurile din campionatul intern,
preþul biletelor variazã între 5 lei
(peluze) ºi 15 lei (tribuna I).

reprezentantele Suediei ºi Rusiei,
dupã care a pierdut meciul din
semifinale, disputat contra sportivei
din Belarus. Niþu a fost învinsã ºi în
meciul pentru locurile 3-5, în care a
întâlnit reprezentanta Italiei, astfel cã
a ratat ºi medalia de bronz.

   “Sunt dezamãgitã, chiar dacã e cel
mai bun rezultat al meu la Europenele
de cadeþi. Anul trecut, la Subotica, în
Serbia, mã clasasem pe 8, iar în 2014
pe 11. Acum am început foarte bine
competiþia, cu 2 victorii clare, în care
am întâlnit sportive puternice, dupã
care am pierdut meciul pentru
accederea în finalã. Cred cã asta m-
a demoralizat ºi am fost învinsã ºi
în lupta pentru bronz. Mi-a lipsit
probabil încrederea. M-am clasat
pe 5, din 20 de sportive care au
concurat la categoria mea de
greutate”, a spus Niþu.
   Formatã din 7 sportive, delegaþia
României a cucerit, la Europenele de
cadeþi, la Stockholm,  3 medalii la
lupte feminine. Astfel, la 40 kg, Maria
Cioclea (CS Târgoviºte) a luat aurul,
Roxana Þif (CSS Lugoj)a obþinut
argintul la aceaºi categorie de
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Mã fraþilor, sã rãsturnã nea
primarele di la Gogoºu cu maºina,
taman pin Bulgaria, de era sã ne lase
fãrã un gospodar pin Mehedinþi, cã
mãcar a mai miºcat una, alta, de era
sã-l plângã sãtenii ºi alta nu. Acuma,
sã fãcu praf ºi maºina, sã fãcu praf ºi
concediu, da mãcar scãpã omu cu
viaþã. Cã viaþa merge mai departe.
   Patru conseleri judeþeni renunþarã la
foncþie, fro trei pesedei ºi unu di la PNL,
da era de aºteptat, mai ales cã ei
câºtigau mai mult ºi dacã tãiau frunze
la câini, decât din indemnizaþia de
consilier. Pã ºi Tanþa lu Pecingine, de îl
þine pe Gogu al lu Tãmâiosu, cât l-o
mai þine, pãnã ºi ea zisã cã nu s-a bãgat
la conseleri din cauzã de diurnã. Pã ºtiþi
dumnevoastrã, fiecare ºedinþã nu e
gratis, e cu diurnã, da e ceva mai mare
ca alocaþia copiilor, aºa cã mai bine lipsã.
Ori muncã în folosul comunitãþii, aºa
cum îi stã bine unui consilier local.
   Mã nepoate, chiar dacã a trecut ceva
timp de la alegerile locale, mehedinþenii
în general ºi severinenii, în special,
nu au uitat una din  promisiunile
candidaþilor, unii dintre ei câºtigând
cu gargara „siguranþa cetãþeanului”.
Uite cã nu-i aºa, cã mai zilele trecute,
pe la miez de noapte, în zona
„Dunãrea” , niºte ºmecheri s-au luat
la bãtaie sub privirile speriate ale
schimbãtorilor de valutã ºi ale
taximetriºtilor. Cã sã bãteau ei între ei e
treaba lor. Da nu înþelegem ce aveau
cu simplii trecãtori, pietoni sau cu
maºinile care treceau pin zonã. Grav e
cã mai bine de trei sferturi de orã la faþa
locului nu a ajuns nici un organ de
ordine, în ciuda apelurilor repetate ale  nea Mãrin

Sucã, siguranþa severinenilor, trocu lu nea Gherghe,
supãrarea lu nea Vîlcu ºi problemele di la Orºova

martorilor, iar ce se întâmplã
în zona respectivã nu este
pentru prima datã. Ce ACA
mãsii de treabã!?!
   ªi dacã vorbirãm de aleºii
locali, le reamintim ºi
promisiunea fãcutã producã-
torilor agricoli care îºi vând
marfa la „Piaþa Sârbilor”, cã le
rezolvã sauna în care sunt
obligaþi sã stea toatã ziua.Sau
poate aºteaptã ca pieþarii sã
înmagazineze cãldura de
acum pentru la iarnã, când
vor dârdâi de frig...
   Când ziceam cã nea
Gherghe Constantin a
devenit istorie, iote cã hopa Costicã
ajunsã preºedinte la PMP Mehedinþi.
Pãi da. Cã sã gândi ea tanti Dobrotã,
cã la potenþa pe care o are, meritã
doar preºedinte executiv la judeþ ºi
ºãfã la municipiu, ºi în felul ãsta scapã
de tot de nea Golea. Sucã îi zice lu
tanti Dobrotã sã nu fie prea sigurã,
sau poate nu ºtie de prietenia dintre
ex primarul ºi ex preºedintele... ºi
dacã revine nea Eugen în consiliul
local severinean atunci sã vezi
spectacol! Ce mai. Orientat nea
Gherghe, care ºi-a asigurat primul
loc pe listã la deputaþi la partidul lu
nea Bãsescu, iar pe tanti Dobrotã
cicã o pune prima pe listã pentru
senatori. Da al mai mare câºtig pentru
don’ Titel este cã PMP-ul ajunsã al
doilea partid, dupe PNL, ca ºi forþã
politicã în consiliul local severinean.
   Supãrat foc ºi nea Romicã. Nu cã
nu prinsã un loc în parlamentul
local severinean, ci pe liderii

partidului care cicã l-au tras în piept.
Ce mai! Sedus ºi abandonat, nea
Romulus Vîlcu vrea sã pãrãseascã
ALDE din cauza lu nea Palaºcã ºi
nea Tudorescu ºi, cel mai probabil,
îl va urma pe moºu Gherghe. Da
despre toate astea om mai vorbi.
   Mã fraþilor, face nea Nicolicea ãl mare
ce face ºi ne mai amuzã câte un picuþ.
Cum fãcu când fu invitat la o emisiune
ºi îºi dete cu pãrerea despre cum îl
vede Quintus pe Cioloº ca viitor
premier liberal. ªi nici nu o luã ºi nici
nu o pusã ºi o zisã pe olteneºte cã
„mai avea un pic ºi îl fãcea pe Cioloº
premier cu fainoºag”... Chiar aºa. Da
unui oltean deputat la Buzãu cum i s-
o putea spune?
   Mã fraþilor, da la Orºova nu-i
miroasã a bine lu Sucã, mai ales cã
nea primarele ãsta tinerel, de nu ºtie
nici ‘mnealui cum luã funcþia, cu
norocu dezorganizãrii liberale, o dã
în gropi rãu de tot, în ultima vreme. ªi

s-ar putea sã mai tragã ºi pe alþii dupã
‘mnealui. Pã sã propui matale sã dau
frun miliard pe consultanþã care sã
atragã fonduri europene, când ai
funcþionari publici plãtiþi sã facã asta,
sã numeºte furt pe faþã ºi sfidarea
cetãþeanului plãtitor de taxe ºi
impozite, cã altceva nu-i. Puteai sã
faci un plan de dezvoltare, pe care îl
putea face o firmã de consultanþã,
dacã subalternii nu sunt în stare, da
sã plãteºti pe unii ca sã-þi spunã þie
primãrie cum sã atragi fonduri
europene, asta e trasã rãu de pãr ºi e
de aviz la instituþiile abilitate. Cã e
plãtitã de-a doua ºi nici nu începu
bine mandatu. Da aºa-i când n-ai
experienþã, te ia valu Dunãrii, mai
repede decât pe alþii. Ptiu, drace, da
sã nu ajungã mocirla ºi pi la Strehaia,
c-atunci sã vezi! Da vorba lu al bãtrân:
cum îºi aºterne unii, aºa dorm.
   Pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


