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“Festivalul smochinelor” de la Sviniþa
Atmosferã de sãrbãtoare,

sâmbãtã 3 septembrie 2016, în
centrul localitãþii Sviniþa: sunt în
desfãºurare manifestãrile din cadrul
celei de-a XVIII- a ediþii a
“Festivalului Smochinelor”, organizat
de Primãria comunei Sviniþa ºi
Uniunea Sârbilor din România.
   Primarul comunei, Nicolaie Curici,
dar ºi ceilalþi colegi din primãrie,  sunt
într-o continuã alergare de la un loc la
altul, încercând sã fie prezenþi acolo
unde se desfãºoarã acþiunile, pentru ca
totul sã fie... perfect.
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Vizita lui Tony Blair îi costã
penal pe Ponta ºi Ghiþã

Lista celor care au renunþat
de fricã la diploma de doctor 8

pag.

Te uitã cum ninge decembre!

Cert este cã de data aceasta nu doar un singur personaj are acum cheia, deºi Iohannis pare
cã e favorit, având în vedere cã desemneazã premierul. Rãmân totuºi de bazã negocierile ºi
trocurile, iar dacã va intra în parlament, Bãsescu va fi pe cai mari. Sigur cã mai este o cheie
în care vor trebui analizate alegerile ºi rezultatul: cine va fi liber pânã atunci?
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Nemþeasca de maidan vag chinezesc...

* Aflãm cã primarul Severinului, dl. Marius Screciu, a decis sã renunþe la organizarea
manifestãrii „Toamna severineanã”. O manifestare iniþiatã de primarul de tristã ºi penibilã
amintire Gherghe C., cu ocazia vizitei în Severin a lui Bãsescu în urmã cu niºte ani,
împrejurare cu care i-a acordat acestuia titlul de cetãþean de onoare
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Festivaluri, petreceri
comunitare, manifestãri, „zilele”  de
mici, bere ºi tarafuri,  – toate acestea
îºi au rostul lor, atunci când ºi-l au,
ca momente necesare ºi aºteptate în
viaþa unei comune sau unui oraº,
debuºeuri, clipe de comunã
destindere ºi de plãcutã socializare.

O atitudine lucidã
Atunci când oamenii au chef de aºa
ceva sau când realmente e cazul. Ori,
de multe ori, astfel de manifestãri au
fost ba uºor forþate, ba prost
amplasate în timp ºi spaþiu (e notorie
desfãºurarea zilelor oraºului chiar în
vecinãtatea cimitirului, o notorietate
regretabilã, bine situatã între penibil
ºi indolenþã decizionalã). Toate
chestiunile acestea mai mult sau
mai puþin festiviste se desfãºoarã,
normal, pe banii comunitãþii, din
bruma de taxe ºi impozite.
   Tocmai în acest sens, decizia
primarului Marius Screciu de a
suspenda o manifestare de acest gen,
„Toamna severineanã” (lipsitã de
tradiþie, cãci era cam lipsitã de vreo
identitate anume, de vreo consistenþã

ºi simbolisticã; de ce nu ºi festivalul
iarna severineanã? de exemplu) ni se
pare un gest de normalitate ºi de bun
simþ decizional. Problemele reale ale
severinenilor, ºi pe care noul primar
le-a moºtenit, sunt de cu totul altã
facturã decât falsa destindere de
tip mici-bere ºi lãutari.
  Severinul e un oraº mult rãmas

în urma altora care îºi revendicã
titlul de reºedinþã de judeþ. E
reºedinþa sãracã a unui judeþ
sãrac, lipsit de perspective
economice  clare. Un oraº lovit
considerabil de criza economicã,
de exodul forþei de muncã, de
închiderea combinatului de apã
grea, de lipsa unui parc industrial
substanþial, de vecinãtatea cu o

Serbie ce nu e membrã a
comunitãþii europene etc.
   Primarul Marius Screciu e un
decident lucid ºi curajos, domnia sa
cunoaºte foarte bine aceastã realitate
problematicã a oraºului ale cãrui
destine acum le pãstoreºte. Mesajul
domniei sale pare a fi unul simplu dar
clar: întâi ne rezolvãm problemele, apoi
vom avea timp ºi de festivaluri. Nu cred
cã a fost vorba în mod special de costuri,
cât despre valoarea simbolicã a acestei
decizii: o invitaþie la raþionalitate ºi, nu
avem încotro, la o atitudine mai austerã
ºi mai responsabilã faþã de banul public.
   Vom mai avea, sã dea Domnul,
prilejuri ºi de petreceri. Sã
petrecem noi, ca sã zicem aºa, iarna
aceasta cu bine, ºi vom mai vedea.

O anchetã a procurorilor
DNA din Ploieºti a dus, marþi, la
punerea sub control judiciar a
fostului premier Victor Ponta, dar ºi
a prietenului sãu Sebastian Ghiþã.
Problemele lor penale au legãturã cu
vizita pe care au organizat-o pentru
Toni Blair în România în urmã cu 4
ani, dar ºi cu faptul cã Ponta, ca ºef
al PSD, a acceptat candidatura lui
Ghiþã pe un loc eligibil dupã ce
acesta a cotizat cu 220.000 de euro,
atât cât ar fi costat vizita fostului
premier britanic la „prietenii” sãi
de la Bucureºti.
   „Pentru desemnarea drept candidat
pe listele unui partid politic a lui Ghiþã
Sebastian Aurelian, într-un colegiu
electoral în care formaþiunea politicã
sã aibã certitudinea cã va obþine
mandatul pentru care se candida,
Ponta Victor Viorel, în calitatea sa de
preºedinte al respectivului partid
politic, ºi-a folosit autoritatea pentru
confirmarea propunerii acestuia pe
lista de candidaþi. Confirmarea
propunerii a fost fãcutã de Ponta Victor
Viorel în scopul obþinerii de foloase
ce nu i se cuveneau, constând în plata
sumei de 220.000 euro, necesarã
organizãrii unei vizite în România a
unei personalitãþi politice strãine. Se
urmãrea astfel ca, prin mediatizarea
unor întâlniri alãturi de personalitatea
care beneficia de notorietate

Vizita lui Tony Blair îi costã penal pe Ponta ºi Ghiþã
internaþionalã, Ponta Victor Viorel sã
câºtige capital electoral, în condiþiile
în care, în cursul anului 2012, potrivit
calendarului electoral, urmau sã aibã
loc alegeri locale ºi parlamentare.
Suma de 220.000 de euro a fost
obþinutã prin persoane interpuse, de
la inculpatul Ghiþã Sebastian
Aurelian”, menþioneazã DNA.
   Procurorii susþin cã Ponta a
încercat sã tragã sforile în aºa fel
încât vizita lui Blair sã nu parã a fi
una care sã fie din iniþiativa sa ºi nici
sã nu aibã conotaþii electorale
directe. „Pentru a crea aparenþa cã
vizita fostului lider strãin în România
nu are loc la iniþiativa partidului, s-
a stabilit ca întreaga activitate sã fie
organizatã prin intermediul unei
organizaþii nonprofit ºi apolitice,
care sã inducã ideea în rândul
opiniei publice cã întâlnirea
persoanei publice strãine cu Ponta
Victor Viorel ar fi avut loc la iniþiativa
celui dintâi. În acest scop, Ponta
Victor împreunã cu Ghiþã Sebastian
i-au solicitat reprezentantului
organizaþiei nonprofit sã gãseascã o
modalitate prin care politicianul
strãin sã fie chemat în România fãrã
sã fie cunoscut faptul cã aceasta
avea loc la iniþiativa lui Ponta Victor
Viorel, iar plata ocazionatã de
organizarea acestui eveniment sã fie
suportatã de Ghiþã Sebastian

Aurelian prin intermediul unei
societãþi comerciale controlate prin
persoane interpuse. În acest sens,
pentru a disimula originea ilicitã a
sumei de 220.000 de euro,
inculpatul Ponta Victor Viorel a
acceptat, în conivenþã cu inculpatul
Ghiþã Sebastian Aurelian, încheierea
succesivã a douã contracte.
   Ca urmare a primirii foloaselor
necuvenite constând în plata sumei
de 220.000 euro necesarã obþinerii
de capital electoral pentru Ponta
Victor Viorel ºi pentru formaþiunea
politicã reprezentatã de cãtre acesta,
conform înþelegerii avute, Ghiþã
Sebastian Aurelian a fost confirmat,
de cãtre preºedintele partidului,
Ponta Victor Viorel, drept candidat
al partidului, în cadrul unui colegiu
electoral din judeþul Prahova.
Confirmarea listei cu propunerile cu
candidaturile pentru ocuparea
funcþiei de deputat sau senator,
înaintate de organizaþiile judeþene
sau de sector ale partidului, intra
în atribuþiile lui Ponta Victor Viorel,
în calitate de preºedinte, conform
statutului formaþiunii politice.

De altfel, în urma alegerilor, Ghiþã
Sebastian Aurelian a dobândit calitatea
de deputat în Parlamentul României.
De altfel, în ultima perioadã, în politica
româneascã a apãrut o practicã potrivit
cãreia oamenii potent financiar pot

accede cu uºurinþã în funcþii de
demnitate publicã alese, fiind
promovaþi de conducerile partidelor
politice cu scopul direct ºi nemijlocit
de a asigura finanþarea ilegalã
a partidelor în campaniile electorale”,
mai aratã DNA.
   Anchetatorii au explicat ºi de ce
este un folos necuvenit pentru
politicieni o platã ilegalã de acest
gen fãcutã în campania electoralã.
„În acest context, în condiþiile în
care legea partidelor politice ºi
legile electorale care s-au succedat
stabilesc în mod expres modul
de finanþare a partidelor

 Continuare în pagina 12
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“Festivalul smochinelor” de la Sviniþa a ajuns la cea
de-a XVII -a ediþie

Comisia degustãtorilor de produse tradiþionale:
dulceaþa ºi þuica de smochine

Primarul Nicolaie Curici împreunã cu prietenii din
Serbia

Producãtorii de þuicã ºi dulceaþã în aºteptarea
cumpãrãtorilor

Atmosferã de sãrbãtoare, sâmbãtã 3 septembrie 2016, în centrul localitãþii Sviniþa:
sunt în desfãºurare manifestãrile din cadrul celei de-a XVIII- a ediþii a “Festivalului
Smochinelor”, organizat de Primãria comunei Sviniþa ºi Uniunea Sârbilor din România.
   Primarul comunei, Nicolaie Curici, dar ºi ceilalþi colegi din primãrie,  sunt într-o
continuã alergare de la un loc la altul, încercând sã fie prezenþi acolo unde se
desfãºoarã acþiunile, pentru ca totul sã fie... perfect.
   ªi ne-am convins cã totul
se desfãºoarã ca la carte:
comisia de stabilire a celor
mai buni producãtori de
dulceaþã ºi þuicã din
smochine se afla în plinã...
degustare; produsele
aºteptau cumpãrãtorii;
specialistele dãdeau lecþii de
cum se preparã cea mai
bunã dulceaþã, la fel ºi
producãtorul de þuicã la
comandã; reprezentanþii
Pepinierei de smochin din
Periº-Ilfov îºi promovau
rezultatele, iar primarul Nicolaie Curici ºi-a permis sã se retragã, pentru câteva clipe,
în biroul sãu cu reprezentanþii autoritãþilor din localitãþile prietene din Serbia, prezente
la eveniment, cã nu degeaba Sviniþa are populaþie majoritarã sârbã.
   Dupã masa festivã, la care au prticipat toþi cei prezenþi la sãrbãtoare, s-a desfãºurat
parada portului popular, la
care au prticipat ansambluri
din comunele prietene din
Mehedinþi, dar ºi din Serbia.
   Manifestãrile dedicate celei
de-a XVII - a ediþii a
“Festivalului Smochinelor”
s-a încheiat cu un spectacol
de muzicã ºi dansuri
populare ºi cu, deja
tradiþional ºi aºteptat,
Balul Festivalului.

Localnic explicând metoda fericirii...Localnicã preparând dulceaþa de smochine

ing Bianca ªtefãnoiu de la Peniniera Periº - Ilfov
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Am pornit cu gândul de la
îndemnul pe care îl face la fiecare
început de an ºcolar întreg
colectivul de profesori, medici ºi
asistenþi medicali  pentru elevii
noºtrii în ideea ca fiecare promoþie
sã fie mai bine pregãtitã, sã facã cu
un randament mai mare faþã
cerinþelor de la locul de muncã
fiecare absolvent.
   Atunci s-ar putea spune, oare, cã
lipsa de implicare dezinteresul  faþã
de acumularea de cunoºtinþe, lipsa
de reacþie la îndemnul de a deveni
un asistent medical bun sau foarte
bun  reprezintã dezinteres al
cadrelor didactice  ale ºcolii.
   Începem fiecare an ºcolar
îndemnând elevii  sã nu rãmânã
pasivi, sã se implice cât mai mult.
   Le spunem cã avem speranþa cã
ei vor fi aceia care vor aduce
schimbarea, pentru cã este nevoie
de schimbare în bine.
   Dar timpul trece ºi ne îndreptãm spre
ultimele ore de curs sau de pregãtire
practicã, ºi parcã simþim starea cã nu
trebuie sã facem nici un bilanþ, pentru
cã o asemenea activitate este din pãcate
destul de apãsãtoare. Se pare cã acesta
este riscul pentru profesorul cãruia îi
pasã , pentru cã îi pasã de evoluþia
ªcolii Postliceale Sanitare “Gheorghe
Þiþeica” ºi de  pacienþii care ar urma
sã fie îngrijiþi în cadrul sistemului
nostru de sãnãtate.
   Dacã îþi pasã va fi foarte greu.
   S-a încheiat un nou an ºcolar ºi
în loc de un catalog plin de note de
10 abia apare câte una firavã, între

 REFLEXII LA ÎNCEPUT DE NOU AN ªCOLAR
PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNTUL POSTLICEAL SANITAR

tot soiul de alte note
nepotrivite pentru un
asistent medical.
   Periodic se dau testãri
sau simulãri ale
examenului  de absolvire
de cãtre profesori, bine
organizate de  comisiile
metodice, de cãtre
conducerea ºcolii, pentru
a stabilii nivelul de
pregãtire al elevilor din
toþi anii de studiu dar
mai ales pentru
promoþia anului

terminal  ºi apar rezultate care în
general nu ne mulþumesc, dar ce
este mai interesant, este cã elevii
se considerã  nemulþumiþi de note
nu de evaluarea în sine.
   Pentru moment realizeazã cauza
pentru care au aceste rezultate
nemulþumitoare dar repede uitã ºi
continuã  sã absenteze de la ore,
de la stagiul clinic.
   De multe ori profesorii  corectând,
citesc  numele elevului care nu
spune nimic. Te întrebi: “Oare cine
este   acest viitor asistent medical,
cã nu prea am auzit nimic despre el”.
   În aceste condiþii senzaþia este cu
atât mai apãsãtoare cu cât îþi doreºti
asistenþi  medicali bine pregãtiþi ºi
vezi speranþa medicinii ºi a
societãþii româneºti.
   Pentru aceasta le spunem  mereu
elevilor cã ªcoala Sanitarã nu se
face la fãrã frecvenþã.
   Dorim ca elevii sã fie prezenþi la
ºcoalã la ore, la stagiul clinic, sã
participe la dezbateri, sã  punã întrebãri
sã fie cât mai activi, sã studieze ºi
material bibliografic indicat pentru cã
activitatea lor nu este meserie, ci
misiune, cã munca alãturi ºi pentru
bolnavi este serioasã ºi necesitã
dedicare în mod  continuu ºi  nu doar
câteva ore pe semestru sau an ºcolar.
   Vãzând dezinteresul elevilor
pentru a se perfecþiona în
specializarea lor, dupã  toate
eforturile noastre, unii colegi spun
sã renunþãm la a mai insista cu
toate acestea cã o facem în zadar,
pentru cã în momentul de faþã

societatea românescã este
“bolnavã” ºi va fi greu sã-ºi revinã.
   Reacþia majoritãþii profesorilor ªcolii
Postliceale Sanitare “Gheorghe
Þiþeica” este aceea de a continua
munca de a-i determina pe elevi sã
se pregãteascã cât mai bine pentru
cã cu siguranþã va veni ºi ziua în care
îºi vor gãsi un loc de muncã în
România  ºi sã contribuie din plin la
activitatea de prevenþie ºi tratare a bolii.
   Trebuie sã precizãm cã un factor
destabilizator în ceea ce priveºte
interesul  pentru acumularea de
cunoºtiinþe îl prezintã ºi atitudinea
unor ºcoli postliceale sanitare ºi
unii profesori, care promoveazã cu
uºurinþã neºtiinþa considerând cã
merge ºi aºa, fãrã sã realizeze
efectul nociv al atitudinii lor.
   Se acordã cu prea mare uºurinþã note
mari la examenul de absolvire viciind
astfel nivelul de pregãtire ce trebuie
realizat în toþi cei trei ani de studiu.
   Cu aceastã ocazie, apreciez modul
în care comisiile de examen de la
ªcoala Postlicealã Sanitarã “Gheorghe
Þiþeica” coordonate de directorul ºcolii
în calitate de preºedinte, prof. Mirela
Biban sprijinitã de vicepreºedintele
Virgil Grigorescu, preºedinte
OAMGMR Mehedinþi, monitorul de
calitate doamna Vlãduþi  Rodica
reprezentantul  Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Mehedinþi, precum ºi
reprezentantul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Mehedinþi  inspectorul de
specialitate Monica Ponea ºi-au fãcut
datoria, realizând un examen de
calitate, candidaþii având toatã gama
de note, conform stadiului  de pregãtire
demonstrat.

Fiecare candidat a trebuit sã rãspundã
la subiectul respectiv, s-au pus întrebãri
pentru  edificarea nivelului de pregãtire.
La susþinerea proiectului de certificare
a calificãrii profesionale candidaþii
au demonstrat cã ºi-au realizat tema
corect fiind bine îndrumaþi de
profesori ºi s-au respectat cele
5(cinci) trepte de realizare a lucrãrii
cu îndrumarea necesarã.

DIRECTOR GENERAL
FUNDAÞIA “GHEORGHE

ÞIÞEICA”, PROF. ION NÃNUÞI

COMUNICAT
Prefectul judeþului Mehedinþi,

Cristinel Pavel, s-a întâlnit
miercuri, 7 septembrie, cu

reprezentanþii S.C. Mehedinti Gaz
S.A., societatea comercialã  care

asigurã distribuþia ºi
comercializarea combustibililor

gazoºi în municipiul Drobeta
Turnu Severin.

   În perioada urmãtoare, vor
începe lucrãrile de reabilitare a
douã importante artere de circulaþie
din Drobeta Turnu Severin,
respectiv bulevardele Tudor
Vladimirescu ºi Splai Mihai
Viteazu, ºi în acest context este
deosebit de important ca S.C.
Mehedinti Gaz S.A sã-ºi
armonizeze lucrãrile de extindere a
reþelei de distribuþie gaze naturale
în municipiu cu firma de
construcþii, care va lucra în zonã.
   Prefectul Cristinel Pavel a dorit
sã cunoascã punctul de vedere al
S.C. Mehedinti Gaz S.A. în aceastã
privinþã, dacã existã disponibilitate
pentru extinderea reþelei ºi a primit
asigurãri din partea reprezentanþilor
Mehedinti Gaz cã societatea are
capacitatea tehnicã ºi materialã
pentru a realiza aceastã lucrare.
   Odatã cu extinderea reþelei de
distribuþie gaze naturale,
autoritãþile locale ar reuºi
rezolvarea problemei încãlzirii
Spitalului Judeþean de Urgenþe din
Drobeta Turnu Severin prin
montarea unei centrale pe gaz, dar
ºi a câtorva unitãþi ºcolare. Foarte
important este ºi faptul cã cele
douã bulevarde strãbat mai multe
cartiere de locuinþe din Drobeta
Turnu Severin, unde existã
solicitãri din partea cetãþenilor de
racordare la sistemul de distribuþie
a gazelor naturale.
   La întâlnirea organizatã de
Instituþia Prefectului judeþului
Mehedinþi au participat ºi primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu ºi
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi
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Membrii Grupului Judeþean
pentru creºterea gradului de siguranþã
a elevilor ºi a personalului didactic ºi
prevenirea delincvenþei juvenile în
incinta ºi în zonele adiacente unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar la
nivelul judeþului Mehedinþi s-au
întrunit joi, 1 septembrie, la sediul
Instituþiei Prefectului.
    Inspectoratul de Poliþie al
judeþului Mehedinþi a prezentat o
informare privind activitãþile
desfãºurate pentru creºterea gradului

de siguranþã a elevilor ºi a
personalului didactic/auxiliar în anul
ºcolar 2016-2017.
   Un numãr de 174 unitãþi de
învãþãmânt preuniversitar sunt date în
responsabilitatea Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi, 27 în
responsabilitatea Inspectoratului de
Jandarmi al Judeþului Mehedinþi ºi 24
în responsabilitatea poliþiilor locale din
cele 2 municipii ºi 3 oraºe ale judeþului.
   Prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel, a atras atenþia

reprezentanþilor autoritãþilor publice
locale sã aloce sumele necesare
pentru repaþiile curente, astfel încât
sã poatã obþinã  autorizaþiile sanitare
de funcþionare ºi autorizaþiile de
securitate la incendiu:
   „ªtiu cã sumele pe care le aveþi la
dispoziþie în buget sunt destul de
mici, dar conform legii aveþi obligaþia
sã prevedeþi sumele necesare
desfãºurãrii în condiþii normale ºi
optime a activitãþii în unitãþile de
învãþãmânt. ªi aici mã refer la

condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã unitãþile ºcolare în
vederea obþinerii autorizaþiilor
sanitare de funcþionare ºi a
autorizaþiilor de securitate la incendiu.
Totodatã, vreau sã vã informez cã în
aceastã perioadã comisiile mixte,
constituite prin Ordin al Prefectului,
se deplaseazã în teritoriu pe trasee
stabilite ºi conform datelor operative
pe care le avem deja verificã modul
cum se desfãºoarã pregãtirea
unitãþilor de învãþãmânt pentru
începerea anului ºcolar 2016-2017".
   De asemenea, prefectul Cristinel
Pavel a precizat cã a fost aprobat
Planul Teritorial Comun de Acþiune
pentru creºterea gradului de
siguranþã a elevilor ºi a personalului
didactic ºi prevenirea delincvenþei
juvenile în incinta ºi în zonele
adiacente unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar din judeþul Mehedinþi
în anul ºcolar 2016-2017.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

Siguranþa a elevilor ºi a personalului didactic în incinta ºi în zonele
adiacente unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, în atenþia autoritãþilor

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, în
parteneriat cu Complexul Naþional Muzeal
“Astra” din Sibiu, a derulat în anii trecuþi o
serie de acþiuni menite a identifica monumente
de arhitecturã popularã autentice, în vederea
strãmutãrii acestora la Sibiu.
   În urma unor cercetãri de teren
în judeþul Mehedinþi s-a reuºit,
de curând, identificarea unor
ansamble de arhitecturã popularã.
   În momentul de fata, în Muzeul
în aer liber din Dumbrava
Sibiului este doar un singur
monument din judeþul Mehedinþi,
fiind vorba de o moarã din
localitatea ªviniþa.
   Reprezentanþi Complexul National
Muzeal “Astra” din Sibiu, împreunã
cu cei ai Muzeului Regiunii “Porþilor de Fier”, au
identificat, recent, în comuna Ponoare, sat
Gãrdãneasa,  trei repere de monumente de
arhitecturã popularã (casã de locuit, conac de plai
ºi o anexã) cu o vechime considerabilã pentru a fi
expuse în muzeul din aer liber de la Sibiu.
   In vederea reprezentãrii mult mai vizibile a  Biroul de presã

Monumente de arhitecturã popularã din Ponoarele
la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului În dimineaþa zilei de 1 septembrie

poliþiºti din Mehedinþi ºi Constanþa au efectuat
percheziþii la persoane bãnuite de sãvârºirea

infracþiunii de înºelãciune prin metoda
“Accidentul”. Prejudiciul total cauzat este de

27.500 euro ºi 42.000 de lei.
   La data de 1 septembrie a.c., poliþiºti de la inspectoratele
de poliþie judeþene Mehedinþi ºi Constanþa, sub
supravegherea procurorului Parchetulului de pe lângã
Judecãtoria Orºova, efectueazã 7 percheziþii la patru
persoane bãnuite de comiterea de infracþiuni de
înºelãciune, prin metoda ”Accidentul”.
   Astfel, din cercetãri rezultã faptul cã, în perioada
23 - 28 august 2016, aceºtia ar fi înºelat 5 persoane
din municipiile Drobeta Turnu Severin ºi Orºova.
   Cei în cauzã ar fi indus în eroare victimele,
anunþându-le de presupuse accidente de circulaþie,
în care ar fi fost implicaþi membrii ai familiilor,
cerând în schimb sume de bani pentru a nu fi
întocmite dosare penale.
   Prejudiciul cauzat prin activitatea infracþionalã
este de 27.500 de euro ºi 42.000 de lei.
   Vor fi puse în executare patru mandate de
aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse
la audieri, pentru dispunerea mãsurilor legale.

PERCHEZIÞII LA PERSOANE
BÃNUITE DE ÎNªELÃCIUNE

judeþului Mehedinþi în planul arhitecturii
populare, aceste repere urmeazã a fi
demontate, transportate la Sibiu ºi
recondiþionate de specialiºtii locali.
   Prin aceste acþiuni se doreºte sã se

evidenþieze, muzeistic, inventarul apicol local,
ºtiut fiind faptul cã Mehedinþiul a fost o zonã
bine reprezentatã în creºterea albinelor.
   Pe lângã monumentele de arhitecturã
popularã se doreºte pe viitor ºi achiziþionarea
unor piese de textile, port popular ºi unelte
specifice zonei.  Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Penibilul închipuit cu muci
în frezã din fruntea Federaþiei Române
de Fotbal nu vrea sã se dea plecat de
acolo. Nu a fãcut-o, cum ar fi fost de
aºteptat, dupã lamentabilul eºec al
Naþionalei  la Euro 2016 ºi, mai mult
ca sigur, nu o va face nici dupã
catastroficul debut al aceleiaºi
Naþionale de pe maidanul de la Cluj,
acolo unde protectorii sãi politici din
umbrã l-au convins sã programeze
meciul cu Muntenegru, primul din
preliminariile Campionatului Mondial
al cãrui turneu final va avea loc în
Rusia, prin vara lui 2018. Ca sã nu se
zicã, mã rog, cã nu se preocupã de
propãºirea fotbalului românesc, acest
Pãcãlici a angajat, pe o cãruþã de bani,
un selecþioner strãin, strãin, pare-se
ºi de meserie, pe neamþul ratat
Christoph Daum, care, când a semnat
contractul cu FRF, probabil a crezut cã
l-a prins pe Dumnezeu de picior. ªi,
date fiind clauzele contractului, se pare
chiar cã l-a prins. Dar, evident, nu
expiratul teuton (care a predat lecþia
germanã de fotbal pe maidanul
clujean ca un chinez insuficient
autohtonizat) e de vinã. De vinã aº zice
cã nu e nici ºmecherul cu muci în
frezã, el face exact ce ºtie mai bine. De
vinã sunt cei care-l þin în braþe ºi care,
din culise, au orchestrat arestarea ºi
încarcerarea marelui forbalist Gicã
Popescu, chiar în ajunul alegerilor
pentru preºedinþia FRF de acum câþiva
ani, când fostul cãpitan al Naþionalei
ºi al Barcelonei era creditat cu cele mai
mari ºanse de câºtig. Eu zic cã, în ciuda
jocului de maidan (la propriu ºi la

Nemþeasca de maidan vag chinezesc...
figurat) al Naþionalei din meciul cu
reprezentativa Muntenegrului, nu au
fost compromise toate ºansele de
calificare la turneul final din Rusia. Cu
o singurã condiþie – anume ca
politrucul din fruntea Federaþiei
Române de Fotbal sã demisioneze
neîntârziat ºi necondiþionat. Nu înainte
de a-l trimite la plimbare pe
Christofache Daum ºi de a-i plãti din
propriul buzunar contravaloarea
contractului nedus pânã la capãt. Clar?
   * Eu nu îl iubesc, dupã cum v-am
mai mãrturisit, pe Victor Ponta. Asta,
de când dumnealui s-a alãturat –
diplomatic, ce sã zic, foarte
diplomatic! -  celor care l-au scos
miºeleºte de pe scena politicã pe cel
mai valoros politician român
postdecembrist, Adrian Nãstase.
Nimeni altul decât mentorul ºi
binefãcãtorul sãu. (Vã amintiþi? –
„Justiþia sã-ºi facã treaba!”). În fine,
Justiþia, cu sau fãrã ghilimele, îºi
vede de-ale ei. Ca dovadã cã îl
hãituieºte – nemeritat, aº îndrãzni sã
zic - în aceastã perioadã pe Victor
Viorel pentru cele mai bizare, mai
abracadabrante, mai incredibile
motive, tocmai când sondajele de
opinie îl crediteazã  cu cea mai mare
cotã de simpatie printre români ºi
când zvonul iminentei sale plecãri din
PSD la un alt partid i-a sporit, cum
se spune, valoarea specificã. Asta e,
ar spune un clasic  (încã) în viaþã!
Aºa se întâmplã când scapi din
vedere filonul de înþelepciune al unor
ziceri cronicãreºti. „Cine face facã-
i-se.” - spre pildã.

   * Acum, însã, cel cu adevãrat
interesat în neutralizarea lui Victor
Ponta este Dulapul Sãsesc, sub a cãrui
comandã se aflã binomul care pune la
cale toate ploile în domeniul împãrþirii
dreptãþii (oh, Doamne!!) în România.
Bine, respectivul binom rãspunde ºi
la alte comenzi (interne ºi externe), dar
asta este o altã problemã. Întrebarea
dureroasã este: mai avem noi clasã
politicã adevãratã? ªi, legat de asta,
mai avem noi autonomie internã, mai
avem noi viaþã democraticã, mã rog,
cât de cât, veritabilã, mai putem avea
noi încredere în valabilitatea votului
nostru? Pentru cã, de la o vreme (nu
neapãrat de la referendumul de acum
câþiva ani pentru demiterea Matrozului
Ciclopic), aproape cã ne-am obiºnuit
(resemnat?) ca una sã votãm ºi cu totul
altceva sã iasã din urne.
   * Cã problema cu vânarea
plagiatorilor este, în bunã parte o
mânãrie  extrem de oportunã în
compromiterea imaginii publice a
unor oficiali a dovedit-o ºi recentul
caz de plagiat al recentului ministru
demisionar Petre Tobã. Al cãrui
plagiat s-a dovedit o realitate care,
vorba aia, nu existã. S-a aflat asta
dupã ce omul a demisionat din
funcþia de ministru al Internelor. În
sfârºit... Culmea e cã fostul instructor
de traforaj de la o casã a pionierilor
din Ilfov, ajuns ministru al Educaþiei
în zilele noastre, Mircea Dumitru, vrea
cu tot dinadinsul sã-l facã pe bietul
Tobã plagiator ºi, dupã cum aratã
niscaiva reclamaþii, exercitã presiuni
sufocante asupra unor membri ai

CNATCDU (sau cum i-o zice) pentru
a da verdicte convenabile factorilor
de putere care au comandat
exoflisirea fostului ministru. Mãi nea
Dumitre, noi credeam cã tãlicã ai avut
ceva doar cu Victor Viorel, pe la care
te-ai dus de atâtea ori cu sorcova pe
când era premier, dar  vedem cã ai
fãcut o pasiune din vânãtoarea de
plagiatori. Apropo, dumneata mai
traduci tratate de filosofie din limba
germanã prin intermediari chinezi?
   * Aflãm cã primarul Severinului, dl.
Marius Screciu, a decis sã renunþe la
organizarea manifestãrii „Toamna
severineanã”. O manifestare iniþiatã
de primarul de tristã ºi penibilã
amintire Gherghe C., cu ocazia vizitei
în Severin a lui Bãsescu în urmã cu
niºte ani, împrejurare cu care i-a
acordat acestuia titlul de cetãþean de
onoare. De-aºa vremi, vorba
Poetului, se-nvrednicirã... Revenind
la mãsura luatã de Marius Screciu,
pentru care omul meritã sincere
felicitãri, considerãm cã este una
perfect întemeiatã. Din motive  aflate
la îndemâna, la nivelul de înþelegere
al oricui. Din acest colþ de paginã sau
prin intermediul audio-vizualului
local am susþinut în repetate rânduri
cã douã manifestãri anuale de genul
„Zilelor Severinului” înseamnã un
efort mult prea mare pentru
posibilitãþile bugetare ale
municipiului nostru. Dar cine sã ne
asculte, mai ales în condiþiile când
presa localã, în quasi- totalitatea ei,
îl acompania, la þambal, cobzã sau
ocarinã pe fostul Irefutabil?!
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Eugen Golea rãmâne, în pofida
unor acuze nefondate, un mare lider

politic mehedinþean. El a fost un lider
politic în adevãratul sens al cuvântului în
primul rând prin aceea cã a construit un

partid de la zero, partid care a mai ºi
avut rezultate electorale, ceea ce

înseamnã mult. Eugen Golea ºi-a
probat, atâta timp cât a fost

preºedintele PMP Mehedinþi,
capacitãþile politice de lider politic,

reuºind sã impunã, cu posibilitãþile
minime de care dispunea, formaþiunea

politicã pe care o conducea.

A constituit PMP Mehedinþi

    Eugen Golea, fostul preºedinte al PMP
Mehedinþi, a fost, fãrã îndoialã, un politician
local valoros ºi responsabil tocmai prin
aceea cã a reuºit într-un timp foarte scurt sã
creeze o structurã judeþeanã de partid
puternicã, cu reale posibilitãþi de afirmare.
PMP Mehedinþi a reuºit, graþie implicãrii
responsabile a preºedintelui Eugen Golea,
sã se defineascã drept un partid de acþiune,
unitar ºi dinamic. În cadrul acestui demers
politic abilitãþile organizatorice ale lui Eugen
Golea au fost esenþiale pentru ca PMP
Mehedinþi sã-ºi creeze structuri la nivelul
judeþului într-un timp foarte scurt. Evident
a fost un efort politic deosebit, însã
consecinþa acestei implicãri ferme a fost
rezultatul bun înregistrat la primul test
electoral la care a participat PMP Mehedinþi.
Cele douã componente ale activitãþii politice
a PMP Mehedinþi, respectiv organizarea ºi
comunicarea, au fost asumate cu
responsabilitate de conducerea acestui
partid. Datoritã acestei strategii politice
corecte a fost posibilã configurarea PMP
Mehedinþi ca o formaþiune credibilã, o
alternativã politicã serioasã. De asemenea,
este de notat ºi anvergura politicã a fostului
preºedinte al PMP Mehedinþi. Eugen Golea
a fost unul dintre puþinii politicieni locali
pentru care responsabilitatea de lider de
filialã judeþeanã a fost sinonimã cu implicare
fermã ºi permanentã pentru consolidarea
organizaþiei pe care o conducea. El a fost
un politician diferit prin aceea cã a dat
dovadã de multã maturitate ºi eficienþã
politicã. Întregul efort politic depus, înþeles
fie sub aspect organizatoric, fie privitor la
comunicarea politicã, a fost asumat cu
responsabilitate maximã. Eugen Golea a  Mircea Popescu

Eugen Golea rãmâne un lider
politic mehedinþean

demonstrat calitãþile de lider politic nu doar
prin faptul cã a constituit o filialã politicã
bine organizatã, ci ºi prin aceea cã a înþeles
situaþia politicã a judeþului, plasând PMP
Mehedinþi pe un culoar favorabil de
afirmare. Eugen Golea s-a conturat, în
perioada cât a stat în fruntea PMP Mehedinþi,
ca un politician raþional, pentru cã a gestionat
foarte bine activitatea politicã în beneficiul
propriului partid. În felul cum a reuºit sã
creeze o organizaþie politicã suficient de bine
consolidatã, Eugen Golea rãmâne un lider
politic mehedinþean, politician apreciat ºi un
preºedinte de partid local care a experimentat
reale calitãþi politice.

O performanþã electoralã remarcabilã

   PMP Mehedinþi, condus de Eugen Golea,
a reuºit, la primul examen electoral,
scrutinul europarlamentar din vara anului
2014, nu doar un scor electoral foarte bun,
ci ºi sã se erijeze într-o forþã politicã
redutabilã. Adevãrata performanþã
electoralã a PMP Mehedinþi a fost în
municipiul Drobeta Turnu Severin, unde
formaþiunea condusã de Eugen Golea a
surclasat PDL Mehedinþi, obþinând locul 3
cu un procent de 8,77%. PMP Mehedinþi
a fost atunci revelaþia scrutinului
europarlamentar în judeþ. ªi la scrutinul
prezidenþial din anul 2014. Alegerile locale
din acest an au constituit un moment
important pentru PMP Mehedinþi ºi Eugen
Golea. Partidul a obþinut, cu Eugen Golea
în fruntea sa, un scor foarte bun, pentru cã
inclusiv performanþa obþinutã în municipiul
Drobeta Turnu Severin i se datoreazã în
mare mãsurã lui Eugen Golea. PMP
Mehedinþi era la acea datã un partid
suficient de bine consolidat în municipiul
Drobeta Turnu Severin, astfel încât sã
obþinã procentul necesar accederii în
Consiliul Local.

La sfârºitul sãptãmânii trecute, timp de trei zile, în
perioada 1-3 septembrie,  s-a desfãºurat la Câmpulung
Muscel, simpozionul internaþional „Apel la memorie: victimele
rãzboaielor”. Aflatã la prima ediþie, prin numele participanþilor,
manifestarea ºtiinþificã a fost o reuºitã. Numerosul auditoriu
s-a bucurat   de prezenþa unor oameni de ºtiinþã români de
înaltã þinutã academicã,  înalte feþe bisericeºti ortodoxi ºi
catolici, dar ºi de invitaþia distinºilor oaspeþi strãini din Polonia
ºi Lituania. Lucrãrile au fost structurate pe trei secþiuni:
Refugiaþii polonezi. Tranzitul aurului ºi patrimoniului cultural
polonez; Contesa Livia de Dymsza Maiorescu (1863-1946)
ºi Istoricul Nicolae Iorga (1871-1940) ºi preotul profesor
Gheorghe I. Cotenescu (1886-1965).
   De o astfel de invitaþie s-au bucurat ºi doi lucrãtori din
cadrul Serviciului Judeþean Mehedinþi al Arhivelor
Naþionale, Pele Marian – inspector superior ºi Claudia
Stoea – consilier principal, care au rãspuns favorabil,
participând la prima secþiune. Comunicarea pregãtitã s-a
intitulat „Documente mehedinþene cu privire la refugiaþii
polonezi” ºi a surprins poziþia autoritãþilor locale faþã de
comunitatea de refugiaþi polonezi domiciliatã la Turnu
Severin ºi Strehaia în perioada 1939-1945.

ARHIVELE MEHEDINÞENE - LA
SIMPOZIONUL INTERNAÞIONAL
„APEL LA MEMORIE: VICTIMELE

RÃZBOAIELOR”

Rata finalã de promovare în a doua
sesiune a examenului de

Bacalaureat 2016 (dupã soluþionarea
contestaþiilor) este de 25,7%

   Rezultatele finale înregistrate în sesiunea august-
septembrie a examenului naþional de Bacalaureat 2016,
dupã soluþionarea contestaþiilor, indicã o ratã de
promovare de 25,7%, în creºtere cu 1,7% faþã de rata de
promovare generatã de rezultatele iniþiale (24%).
   Prin urmare, numãrul total de candidaþi care au promovat
examenulul de Bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2016
este de 8.898, cu 608 mai mulþi faþã de numãrul înregistrat
dupã prima afiºare a rezultatelor (8.290). În funcþie de anul ºcolar
în care au finalizat studiile liceale, 6.601 de candidaþi promovaþi
(în creºtere de la 6.156) provin din promoþia 2015-2016 (28,6%,
ratã de reuºitã din totalul celor prezenþi), iar 2.297 de candidaþi
promovaþi (în creºtere de la 2.134) provin din promoþiile
anterioare (20%, ratã de reuºitã).  Continuare în pag. 10
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Bãtaia de joc ºi dispreþul
Puterii faþã de þarã ºi de cetãþenii ei
sînt fãrã margini. Sub umbrela
politicã se adãposteºte o întreagã
mafie la nivel naþional! ªi dacã existã
în România o problemã mult mai
greu de suportat decît austeritatea,
sãrãcia, umilirea ºi exploatarea
cetãþeanului, atunci, accesul la
puterea de stat ºi politicã a proºtilor,
hoþilor, impostorilor, marionetelor ºi
indivizilor uºor ºantajabili, ocupã
locul fruntaº. Haideþi sã vedem cine
este tehnocratul de mai mare dragu’
numit director al Corpului de Control
Financiar? Se numeºte Ovidiu Cãtãlin
Matei, pensionar militar, locotenent
colonel în rezervã, e drept, cu o carierã
de succes în armatã, dar fãrã tangenþe
cu finanþele, cu toate cã, dupã
pensionare ºi-a fãcut veacul prin
ministerul condus de Dragu. Noul

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

Lista celor care au renunþat de fricã la
diploma de doctor

director are studii de drept la fãrã
frecvenþã, absolvite numai el ºtie cum,
în timp ce locuia prin Congo ºi
Afganistan. Vedeþi ce minuni izbitoare
se petrec la Ministerul Finanþelor?, ca
de altfel, în tot mai multe sectoare
corupte ale Puterii! Sînt atîþia tineri
licenþiaþi în finanþe sau drept financiar-
fiscal, însã ministrul Anca Dragu l-a
preferat pe Ovidiu Cãtãlin Matei, în
condiþiile în care, postul trebuia
ocupat de o persoanã mai
competentã, cu studii universitare de
economie sau de drept, la zi. Chiar
credeþi cã a fost numit ca sã reformeze
sistemul fiscal din România? Ei, aº!,
nu va avea libertatea sã meargã în
picioare în nicio direcþie! Ori e
cuminte ºi fidel ascultãtor, ori închide
imediat uºa pe dinafarã!
Toþi aceºtia au cerut în scris
renunþarea la diplome
   Încã o temã care provoacã
imaginaþia ºi indignarea profundã.
Hoþii de stat, care umblã liber la patru
ace, scrobiþi la gulere ºi manºete, au
cîte douã masterate ºi doctorate în
ºtiinþele corupþiei ºi hoþiei. Dar, iatã,
aceste studii înalte, absolvite pe traista
cu bani i-au bãgat la apã pe unii
maiºtri, electricieni ºi lãcãtuºi aterizaþi

în cuibul Puterii. Ofensiva antiplagiat
a stîrnit teamã în rîndul celor cu
musca pe cãciulã! Doctorii în tot felul
de ºtiinþe ai generalului Oprea, fãcuþi
la apelul de searã prin fapte de naturã
infracþionalã, au renunþat de bunã
voie ºi nesiliþi de nimeni la titlul de
doctor. Ei au motivat cã sînt victime
ale luptelor politice, însã, motivarea
realã þine de împrejurãri penale.
Aceºti impostori de rang, doctori în
corupþie, evaziune, manipulare,
ºantaj aveau pretenþia sã fie
recunoscuþi drept elite ale Þãrii. Sã
vedem cine sînt aceºti crai de curte
nouã, care au cerut debarasarea de
titlurile doctorale: Bogdan Licu –
Procuror general adjunct al
României, Radu Stroe – fost ministru
de Interne, Daniel Moldoveanu – fost
ºef al Comisiei parlamentare de
control al SIE, Romeo Raicu –
vicepreºedinte PDL la data susþinerii
tezei, în 2011, fost deputat ºi
preºedinte al Comisiei parlamentare
de control al SIE, Mihai Stãniºoarã
– fost ministru al Apãrãrii ºi fost
consilier prezidenþial pe probleme de
securitate al lui Traian Bãsescu,
Mihail Tudose –fost ministru al
economiei, Neculai Onþanu – fost primar

Destinul s-a schimbat radical
pentru un tânãr de 21 de ani din
Mehedinþi, care s-a apucat de cântat
muzicã popularã dupã ce, iniþial, se
apucase de fotbal. Cosmin Bîrlan era
deja legitimat la Pandurii ºi trebuia
sã plece la începutul anului în
cantonament cu echipa în Turcia,
când a primit un telefon cã trebuie
sã rãmânã acasã. Soarta a fãcut ca

al Sectorului 2 din Bucureºti, Adela
Loredana Popescu – fostã secretarã a ex-
ministrului de interne Gabriel Oprea,
Loredana Radu – nepoata lui Gabriel
Oprea. Cu toþii au fãcut cereri scrise de
renunþare la titlul de doctor obþinut la
Academia Naþionalã de Informaþii a SRI.
Dintre cei 22 de doctori teleportaþi în
imposturã de plagiatorul ºef Gabriel
Oprea, ºapte au etichetã de plagiatori:
Neculai Onþanu, Bogdan Licu, Loredana
Radu, Adela Popescu, Mihai Stãniºoarã,
Dumitru Pârvu ºi Adrian Petrache.
Florentin Pandele, Robert Negoiþã
ºi alte zeci de lucrãri suspecte
sunt pe masa CNATDCU.
   Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare
(CNATDCU) mai are pe masa de
lucru zeci de lucrãri suspecte de
plagiat, printre care, Florentin
Pandele, primarul oraºului
Voluntari, care a obþinut douã titluri
doctorale într-un an. „Suspiciunile
de plagiat vizeazã o treime din teza
de doctorat în ªtiinþe Militare, cu
titlul „România ºi noile provocãri
generate de integrarea europeanã”,
unde existã zeci de pagini care ar fi
fost copiate din alte lucrãri sau
preluate, fãrã ghilimele, din
Strategia Naþionalã de Securitate,
datã publicitãþii în aprilie 2006.
Conducãtorul de doctorat de la
UNAp a fost generalul de brigadã
prof. univ. dr. Vasile Mihail Ozunu,
actualul director al Colegiului
Naþional de Apãrare ºi fost secretar
de stat în Ministerul Apãrãrii în
mandatul lui Gabriel Oprea. ªi
Robert Negoiþã este acuzat cã ºi-ar
fi plagiat lucrarea de doctorat de la
prima la ultima filã, pe care ºi-a
susþinut-o în 2012 la Academia de
Poliþie. Negoiþã ar fi copiat din
Nouriel Roubini, Mugur Isãrescu,
Cristian Pãun, dar ºi zeci de pagini
de articole de presã. Luaþi la puricat
ºi teza de doctorat a lui Mugur
Isãrescu – ºeful politicilor financiar-
bancare mafiote, ca sã fim siguri cã
e curatã ca lacrima? Cine are curaj?

 Gelu Ionescu

Fotbalist de la Pandurii, devenit cântãreþ de muzicã popularã
el sã fie remarcat de un artist din
Timiºoara, care l-a ºi lansat în lumea
muzicii populare, nunþile ºi
botezurile fiind acum pe ordinea de
zi a fostului fotbalist.
   “Visul meu a fost ca de mic sã
ajung sã joc fotbal. Dar se pare cã în
fotbalul românesc nu þine doar de tine
dacã poþi juca fotbal, þine ºi de alþi
factori. Îi mulþumesc lui Dumnezeu
cã mi-a lãsat ºi altã calitate, aceea de
a cânta la lume ºi o pot face ºi bine.
Am fost în cantonament cu Pandurii
la Izvorani, luasem testele, toþi
spuneau cã sunt mulþumiþi de mine,
m-au pus sã îmi fac paºaportul la
urgenþã cã mergeam în Antalya ºi cu
câteva ore înainte de a pleca m-au
sunat ºi mi-au spus cã trebuie sã
meargã altcineva în locul meu.
Pãrinþii mei trebuiau sã meargã la o
nuntã la care trebuia sã cânte ºi Petricã

Nicoarã Sârbu, un saxofonist din
Timiºoara. E un om foarte bun care
m-a ajutat enorm. La acea nuntã
socru mic era un vecin care ºtia cã
eu cântam prin curte. La nuntã m-a
luat de mânã ºi m-a prezentat lui
Petricã Nicoarã Sârbu. I-a plãcut de
mine ºi aºa a început totul. Cred cã
în fotbal aveam multe de spus. Am
ambiþie ºi dãruire. Mereu am muncit.
Nu a fost un cantonament în care sã
ies al doilea. Trebuie însã sã ai ºi un
„spate”. Câºtig mai bine din muzicã,
e clar, dar nu pot sã mã gândesc la
fotbal. Mã uit la un meci ºi vãd colegi
de-ai mei jucând acolo, iar eu sunt
în faþa televizorului”, spune Bîrlan,
care declarã cã oricând ar lãsa
microfonul pentru a reveni din nou
pe terenul de fotbal, deºi ar avea timp
ºi pentru nunþi între douã meciuri.
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Data alegerilor a fost împinsã
în mod clar-voit de cãtre actualul
guvern-liberal pânã spre jumãtatea
lunii decembrie. Este vorba de data de
11 decembrie. Poate are o semnificaþie
esotericã ºi liberalii sperã sã prindã
ceva voturi, prin neparticiparea masivã
a populaþiei la scrutin. Problema este
cã au fost anunþate ninsori încã din
luna noiembrie, aºa cã este posibil ca
în decembrie sã avem deja nãmeþi
cum nu s-au mai vãzut în ultimii ani.
O fi calculat cã cei doi de unu din 11
fac doi ºi aºa se vor alege cu doi iepuri
dintr-o loviturã: ºi puterea ºi premierul.
Iohannis va face tot ce va putea pentru
a-ºi pãstra favoriþii pe lângã sine,
indiferent de partid. Parese cã nu þine
aºa de mult la PNL, dar þine un pic ºi îi
mai aruncã din când în când câte o
ciozvârtã, pentru ca Blaga ºi favorita
lui Iohannis sã spere cã vor avea ºi ei
partea lor de ciolan ºi de guvernare.
Adicã, a pus un premier ºi un guvern
mai mult decât dezastruoºi pentru þarã,
probabil pentru a lãsa timp liberalilor
sã se organizeze ºi sã nu se erodeze la
guvernare, în cazul în care ar fi reuºit
sã se menþinã, cu PSD în opoziþie.
Liberalii nu au prea reuºit sã se

Te uitã cum ninge decembre!
reformeze ºi sã se organizeze în
opoziþia generalizatã, în care se aflã ºi
PSD. PSD la fel. PNL nu a reuºit nici
sã dibuie vreo coaliþie sau majoritate
cu care sã guverneze dupã 11
decembrie. Iohannis, când a vãzut cele
întâmplate, a dat ºfoarã în þarã ºi la
apelul sãu a rãspuns premierul Dacian,
care a împins alegerile în nãmeþi, în
speranþa cã numãrul redus al
alegãtorilor va avantaja cumva PNL.
Alþii spun cã dintr-o confruntare cu
puþini participanþi la vot ar avea totuºi
de câºtigat pesediºtii, pentru cã au mai
mulþi electori fideli decât liberalii.
  S-a putut observa cã ºi pesediºtii
au tot încercat ºi încã încearcã sã îºi
construiascã o coaliþie ºi o majoritate.
Dupã cum se ºtie UDMR stã la pândã
ºi va da cu subsemnatul acolo unde
îi va fi mai bine. Cei mai activi de pe
mahalaua politicã rãsar de ceva vreme
Traian Bãsescu de la PMP ºi Victor
Ponta, mentorul celor de la PRU. Cei
doi par sã facã ºi desfacã pe piaþa
partidelor mici care ar putea decide
alianþele mari. Bãsescu adunã ºi
lipeºte, sudeazã ºi aranjeazã, în
speranþa cã va acumula cei 5% pentru
a-ºi târî construcþia politicã în

parlament ºi pentru a putea astfel
începe negocieri pentru o majoritate
cu PNL, cel mai probabil, foºtii sãi fii
vitregi pedeliºti care acum conduc
PNL. Bãsescu ºi-a lansat ºi
obiectivul de a deveni premier în urma
negocierilor dintre viitorul partid
balama sau partid soluþie imoralã 2,
de tipul PC. Ce îi mai plãcea lui
Bãsescu sã clameze, sã declame, sã
duduie pe tema soluþiei imorale Dan
Voiculescu, care a tot dat majoritãþi
în ultimii ani, pânã când a ajuns la
puºcãrie. Aºadar, Bãsescu va face
totul pentru a reveni din nou la
Ciolan, cu sprijin de oriunde ºi cu
orice mizã ºi cu orice negocieri.
Aºadar, Traian Bãsescu s-ar putea
califica ºi el cu brio ca soluþie imoralã
atât pentru PSD, cât ºi pentru PNL.
   PSD Aripa Ponta a început ºi el
diferite formule pentru a încerca o
coaliþie sau majoritate pentru
guvernarea de dupã alegerile
parlamentare. Este greu de crezut cã

PSD va reuºi singur un 50%, dar
poate cã în coaliþie cu PRU, ALDE,
UDMR ºi altele o reuºi sã încropeascã
de un guvern. Nu se ºtie cine ar putea
sã fie totuºi premierul, pentru cã
favoriþii sunt penali toþi: Dragnea,
Tãriceanu ºi Ponta. Mai este ºi Dâncu,
dar nu se întrevede calea prin care ar
ajunge în fruntea PSD ºi cam câþi
susþinãtori ar mai avea în fostul sãu
partid. Dâncu s-a referit însã în public
în ceea ce priveºte poziþia sa favorabilã
pentru o guvernare PSD-PNL. Cioloº
rãmâne ºi el în calcule pentru postul
de premier. Cert este cã de data
aceasta nu doar un singur personaj are
acum cheia, deºi Iohannis pare cã e
favorit, având în vedere cã desemneazã
premierul. Rãmân totuºi de bazã
negocierile ºi trocurile, iar dacã va intra
în parlament, Bãsescu va fi pe cai mari.
Sigur cã mai este o cheie în care vor
trebui analizate alegerile ºi rezultatul:
cine va fi liber pânã atunci?

 ªtefan Bãeºiu
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În perioada 2 - 3
septembrie 2016, la Craiova, a avut
loc Ediþia a V-a a Festivalului
Internaþional de Epigramã “TRAIAN
DEMETRESCU”, în cadrul cãruia
s-a desfãºurat un concurs de
epigrame, la care au participat
peste 170 de epigramiºti dintre cei
mai buni, atât din þarã cât ºi din
strãinãtate.
   Printre câºtigãtori s-a aflat ºi
strehãianul Vasile Vulpaºu,
jurnalist, poet ºi epigramist,
membru (ºi) al Societãþii
Scriitorilor Danubieni ºi al
Cenaclului ORFEU din Drobeta
Turnu Severin, membru al Uniunii
Epigramiºtilor din România.
   Acesta a primit Premiul special
“ILIE  MURGULESCU”, o Diplomã
de Excelenþã acordatã de juriul
festivalului, semnatã de preºedintele
UER, George Corbu, preºedintele
Cenaclului Epigramiºtilor Olteni,
Petre Gigea-Gorun, ºi dr. Elena Luiza
Mitu, director al Casei de Culturã
“Traian Demetrescu” Craiova ºi o
Diplomã de Excelenþã din partea
companiei “HOFIGAL”, semnatã de
Directorul General, Academician,
Dr. Ing. ªtefan Manea.
   Pentru contribuþia la dezvoltarea
epigramei româneºti, prin editarea
revistei “Epigrama de Strehaia”,
Director fondator Vasile Vulpaºu,
au fost acordate Diplome de
Excelenþã pentru Asociaþia Literarã

EURES poate oferi asistenþã ºi consiliere persoanelor aflate în cãutarea
unui loc de muncã în Uniunea Europeanã/ Spaþiul Economic European

Locuri de muncã sezonierã în AGRICULTURÃ  - SPANIA - CAMPANIA 2017

FESTIVALUL INTERNAÞIONAL
DE EPIGRAMÃ

“TRAIAN  DEMETRESCU”
CRAIOVA – 2016

“Speranþa 2014” Strehaia ºi pentru
Cenaclul de Literaturã ºi Umor “C.
A. Protopopescu” Strehaia, al cãror
preºedinte este domnul Vasile
Vulpaºu.
   În cadrul festivalului, Vasile
Vulpaºu, din partea asociaþiei, a
cenaclului ºi redacþiei revistei
“Epigrama de Strehaia”, a acordat
6 diplome de excelenþã, 9 diplome
de onoare ºi 6 premii speciale, unor
personalitãþi ºi epigramiºtilor care
s-au remarcat în cadrul concursului
organizat cât ºi colaboratorilor
revistei strehãiene: Premiul special
al revistei “Epigrama de Strehaia,
“Premiul special “Primar Nicolae
Saidac”, Premiul special “Prof. C.
A. Protopopescu”, Premiul special
“Ing. Gheorghe Condescu”, Premiul
special “Prof. Alexandru Anton” ºi
Premiul special “Simcea Ion”.
   Vasile Vulpaºu a promis cã
începând cu anul 2017 va avea loc
la Strehaia un Concurs
Internaþional de Epigramã, de
preferat, în colaborare cu Primãria
Strehaia, dacã aceasta este de
acord.
   Cred cã bine spune epigramistul
clujean, Petru Ioan Gârda:
   Valori olteneºti actuale
Prazul nu mai este-n trend;
Azi, oltenii, vorba aia,
Au un mult mai tare brand:
Epigrama de Strehaia!

Dana C. Popescu

Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
Mehedinti, prin serviciul de ocupare
EURES România, oferã 800 locuri
de muncã vacante (la nivel naþional)
în Spania pentru munca sezonierã
în agriculturã (sunt solicitate
persoane apte pentru munca la
câmp, cu vârsta cuprinsa între 18–
40 ani), pentru recoltarea
cãpºunilor, campania 2017 (nu se

solicitã experienþã).
   Durata contractului de muncã
este de aproximativ 3 luni, data
estimatã de angajare este 15
februarie 2017. Timpul de lucru
este de 6,5 ore pe zi/ 39 ore pe
sãptãmânã împãrþite în 6 zile, ziua
7 este zi de odihnã care poate sã
nu coincidã cu duminica.
Programul de lucru începe la
primele ore ale dimineþii.

   Salariul oferit este de 40,15 euro
brut/zi, conform Convenþiei
colective aplicabile plãtibil la douã
sãptãmâni prin transfer bancar.
Contribuþiile datorate sunt de 2%
impozit pe venit ºi 113 euro
asigurare socialã.
   Cazarea este oferitã de angajator
contra unei sume de 1,6 euro pe zi
(nu existã posibilitatea cazãrii
solicitanþilor bãrbaþi în cadrul firmei).

   Persoanele care doresc sã aplice
pentru aceste locuri de muncã
trebuie sã se adreseze consilierului
EURES din cadrul AJOFM
Mehedinti din Drobeta Turnu
Severin, bd. Carol I nr. 3, tel 0252
/ 319029.

DATA ªI LOCAÞIA BURSEI
VOR FI COMUNICATE ULTERIOR!

Director executiv, Ioan Suru
Întocmit, Mihail Sorin Marinescu

Jandarmii mehedinþeni vor fi angrenaþi în misiuni de asigurare  a
ordinii publice la manifestãrile religioase ºi cultural-artistice ocazionate
de sãrbãtoarea Naºterii Maicii Domnului (Sfânta Maria Micã) ce se vor
desfãºura în perioada 8 - 9 septembrie, pe raza judeþului Mehedinþi.
   În acest sens, jandarmii vor acþiona împreunã cu efective din cadrul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi pentru asigurarea climatului
de siguranþã civicã la serbãrile câmpeneºti (nedei) ce vor avea loc în
localitãþile: Voloiac, Orºova, Dubova, Iloviþa, Ponoarele, Izverna, Balta,
ªovarna, Bâlvãnesti, ªiºeºti, Malovãþ, Burila Mare, ªimian, Husnicioara.
   Jandarmii constituiþi în dispozitive de ordine publicã vor avea în vedere
prevenirea fenomenului infracþional ºi contravenþional, descurajarea
persoanelor predispuse la comiterea faptelor antisociale ºi adoptarea
mãsurilor legale la constatarea producerii acestora.
   Deoarece la aceste manifestãri se preconizeazã prezenþa unui public
numeros, pentru prevenirea incidentelor nedorite, Jandarmeria Mehedinþi
face urmãtoarele recomandãri participanþilor:
- sã fie atenþi la bunurile personale(poºete, genþi, bagaje), sã evite pe cât
posibil sã poarte la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenþia;
- sã evite consumul excesiv de bãuturi alcoolice ºi implicarea în conflicte
de orice naturã;
- sã respecte regulile stabilite de organizatorii evenimentelor;
- sã solicite sprijinul forþelor de ordine atunci când sunt martorii sau
victimele producerii faptelor antisociale.
Compartimentul INFORMARE  RELAII PUBLICE ºi cu PUBLICUL al IJJ Mehedinþi

 Jandarmii  vor fi alãturi de
cetãþeni la serbãrile câmpeneºti

de Sfânta Maria Micã

Rata finalã de promovare...
Au fost depuse 11.118 contestaþii:  la

proba E)a) – 3.792 de contestaþii, la proba E)b) – 125 de contestaþii, la
proba E)c) – 3.141 de contestaþii, la proba E)d) – 1.583 de contestaþii. În
medie, rata de admitere a contestaþiilor la cele patru probe este de 41%.
Din totalul celor 42.297 de candidaþi înscriºi, s-au prezentat 34.579 de
candidaþi (23.100 din promoþia 2015-2016 ºi 11.479 din promoþiile
anterioare). Au absentat 7.718 de candidaþi, în timp ce 25.589 de candidaþi
au fost declaraþi respinºi (16.459 din promoþia curentã ºi alþi 9.130 din
promoþiile anterioare). Au fost eliminaþi pentru fraudã sau tentativã de
fraudã 92 de candidaþi. Aceºtia nu se vor putea înscrie la urmãtoarele
douã sesiuni ale Bacalaureatului. Nu s-a înregistrat nicio medie de 10.
   Dupã soluþionarea contestaþiilor s-au consemnat rate de promovare
peste 35% în judeþele Alba (36,89%) ºi Caraº-Severin (35,60%). Judeþele
cu o ratã de reuºitã sub 20% sunt Ilfov (14,14%), Gorj (16,74%), Giurgiu
(17,74%). În Capitalã, rata finalã de promovare este de 21,94%.
 Informaþii detaliate în legãturã cu rezultatele finale din a doua sesiune a
examenului naþional de Bacalaureat 2016 pot fi consultate pe site -ul
ministerului.

 urmare din pag. 7
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Universitatea din Craiova,
Facultatea de Mecanicã,

Departament IMST
din Drobeta Turnu SEVERIN organizeazã admitere în
septembrie 2016 la ciclu de Licenþã la 4 specializãri ºi la
ciclu de Master la trei specializãri.

Ciclu Licenþã: Ingineria ºi Protecþia Mediului în
Industrie, Inginerie Economicã Industrialã, Ingineria Sudãrii,
Navigaþie ºi Transport Maritim ºi Fluvial pe un numãr de 100
de locuri din care 27 fãrã taxã.
   Înscrierile se fac în perioada 02 – 17 septembrie 2016 pe
bazã de dosar.

Ciclu Master: Ingineria ºi Managementul Calitãþii,
Managementul Sistemelor Logistice, Managementul Mediului
ºi Energie Durabilã, pe un numãr de 150 de locuri din care
64 fãrã taxã.
   Înscrierile se fac în perioada 04 – 20 septembrie 2016.

Uniunea Naþionalã a
Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR), observã cã Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF),
continuã sã dezinformeze opinia
publicã ºi sã încerce sã convingã cã
activitatea pe care o desfãºoarã se
bazeazã pe competenþã ºi
 corectitudine, în conformitate cu rolul
sãu de control al activitãþii de asigurare
ºi apãrare a drepturilor asiguraþilor.
   Este regretabil cã aceastã avalanºã
de comunicate ºi rapoarte transmise
de ASF contrazic realitatea,
dovedind cã instituþia a rãmas
corijentã ºi la aritmeticã.
Raportul realizat de Sectorul Asigurãri-
Reasigurãri din cadrul ASF, privind
evoluþia tarifelor RCA, în perioada
ianuarie 2015 – iulie 2016, pentru
autoutilitare/autocamioane ºi pentru
vehicule destinate transportului de
persoane, are multe semne de
întrebare, dar în primul rând dovedeºte
lipsa de competenþã ºi chiar de
autocontrol al acestei autoritãþi.
   Astfel, nu ne putem explica cum,
dacã adunãm procentele pe intervale
tarifare pe care ASF le dã pentru luna
iulie 2016, rezultatul este 98%!!! (date
conþinute în tabelul “Poliþele RCA,
încheiate pentru camioane de peste 16
tone pe intervale tarifare”).
Poate cele 2 procente care lipsesc se
referã la Poliþele RCA încheiate pentru
camioane de peste 16 tone pentru
intervalul tarifar de peste 20.000 lei.
Este inadmisibil ca ASF, într-un
raport care se vrea „competent ºi

 Biroul de presã

Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF),
corijentã la aritmeticã

edificator”, sã facã astfel de greºeli
care ne duc la concluzia cã aceastã
autoritate stã prost cu aritmetica
elementarã.
   Ne întrebãm, în situaþia în care face
astfel de erori, cum poate ASF sã facã
calcule actuariale ºi verificãri ale
tarifelor de primã ale firmelor de
asigurãri ºi ce încredere mai putem
avea în corectitudinea acestor calcule.
   Chiar dacã este vorba de o eroare
de redactare...indiferent despre ce
este vorba, UNTRR considerã cã
Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF), nu mai are niciun
fel de respect pentru cei pe care este
pusã sã-i apere de eventualele
derapaje ale companiilor de
asigurare/reasigurare.
   UNTRR observã cã indiferent de
valoarea cifrelor, ASF face în acest
Raport trei afirmaþii extrem de
îngrijorãtoare:
1. “Demersul a avut drept scop
identificarea cauzelor care au condus
la escaladarea tarifelor RCA, precum
ºi a eventualelor cazuri de
discriminare a anumitor categorii de
transportatori în procesul de stabilire
a primelor de asigurare”, precizeazã
raportul ASF.
   Este poate pentru prima datã când
ASF recunoaºte direct, public, fãrã
ocoliºuri cã în piaþa asigurãrilor RCA
este o escaladare a tarifelor ºi cã
anumite categorii de transportatori au
fost discriminaþi în stabilirea preþurilor
primelor de asigurare.Ce a fãcut însã
ASF pentru remedierea acestor situaþii?

Nimic, acuzând transportatorii cã sunt
doar cazuri izolate!!!
   2. “Pe de altã parte, analiza aratã cã
încadrarea autovehiculelor în anumite
clase ale grilei de bonus-malus nu
constituie un element determinant în
stabilirea tarifelor RCA”, mai spune ASF.
Dacã grila bonus-malus nu mai este
un element în stabilirea tarifelor RCA,
atunci de ce mai este luatã în calcul?
Ce mai reprezintã în România bonus-
malus?

Se mai poate vorbi – în stabilirea
valorii poliþei RCA - de o diferenþiere
realã între conducãtorul auto care a
provocat daune ºi cel care nu a avut
incidente.Cum explicã ASF faptul cã
în prezent o poliþã RCA B4, în loc sã
aibã un preþ diminuat faþã de B2, este
cu mult mai mare?
   Ultimul exemplu de poliþã RCA primit
de UNTRR din partea unui membru
aratã cum tarifele asigurãtorilor au
crescut în numai un an cu peste
150%.În 2015, compania a plãtit o
primã de asigurare de 7.251,6 lei, tarif
aferent clasei B2 la acel moment, ceea
ce înseamnã cã dacã autovehiculul ar fi
fost încadrat în clasa B0 ar fi achi tat o
primã de asigurare de 8.057,33 lei (la
clasa B2 existã o reducere a primei de
10% faþã de clasa B0).
   În prezent, compania a primit o ofertã
de reînnoire a poliþei aferentã clasei
B4, ceea ce indicã faptul cã
autovehiculul nu a fost implicat în
niciun accident rutier în ultimul an, iar
reducerea faþã de clasa B0 este de
18%, cuprinsã între 16.958,36 lei ºi
21.871,9 lei pentru 12 luni. Astfel,
prima pentru B0 este între 20.680,92

lei (4.575 euro) ºi 26.673 lei (5.900
euro), ceea ce indicã o creºtere de
peste 150% în numai un an.
Bonus-malus îºi mai îndeplineºte
rolul, reglementat de Norma nr.23/
2014, privind responsabilizarea
ºoferilor, în aºa fel încât sã se reducã
pe cât posibil numãrul de accidente,
daune ºi vãtãmãri corporale?
Sau, poate, siguranþa rutierã în
România este atât de “eficientã”
încât nu mai este nevoie de astfel de
mãsuri!!!
   3. “(...) În schimb, pe grupa
camioanelor de peste 16 tone, pentru
toate clasele bonus-malus, luna iulie
a consemnat o creºtere a primei medii
cu circa 12% faþã de luna precedentã”
încheie ASF raportul.
ASF nu vorbeºte nimic despre motivele
acestei creºteri, nimic despre mãsurile
de temperare a acestei tendinþe.
Sã ne aºteptãm lunar la astfel de
majorãri?
Cum se justificã aceste tendinþe de
creºtere abuzivã?
   Deºi “ne-a îngropat” în Comunicate
ºi Rapoarte, ASF nu a prezentat ºi
statistici care sã demonstreze cã în
ultimele luni a crescut semnificativ
numãrul de accidente produse de
“grupa camioanelor de peste 16 tone”,
inclusiv daunalitatea...!!!Conform unor
statistici ale Poliþiei Rutiere, numãrul
de accidente produs de camioanele de
peste 16 t, este sub 2% din totalul
accidentelor rutiere.
Pânã când va continua însã ASF
aceastã politicã în detrimentul
transportatorilor?

* * *
Uniunea Naþionalã a

Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) este o organizaþie
profesionalã ºi patronalã,
neguvernamentalã, independentã,
apoliticã, fondatã în 1990 pe principii
democratice, care promoveazã ºi
apãrã interesele transportatorilor
rutieri pe plan intern ºi internaþional,
înregistrând de la înfiinþare pânã în
prezent peste 14.000 membri -
operatori care efectueazã transporturi
interne ºi internaþionale de marfã ºi
persoane.

ANUNÞURI

* Vând 23 ha. teren agricol
lunca Coºuºtei ºi 6,75 ha.
pãdure comuna Corcova
judeþul MEHEDINÞI la preþul
zonei.
* VÂND 8 Ha. PÃDURE ÎN
COMUNA SAMARINEªTI (în
BÎRLOGU) JUDEÞUL GORJ,
PREÞUL ZONEI. Contact:
0721404945.
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La 1 septembrie,
Jandarmeria Românã a
sãrbãtorit 123 ani de la
înfiinþarea Jandarmeriei

Rurale.
   Pentru a sãrbãtori acest
eveniment, la sediul
Jandarmeriei Mehedinþi s-a
desfãºurat simpozionul
“Jandarmeria Ruralã – Istoric
ºi Fapte”, ocazie cu care au
fost prezentate expuneri
referitoare la înfiinþarea,
evoluþia ºi modificãrile survenite în
cadrul acestei instituþii, misiunile si
atribuþiile Jandarmeriei.
   Acum 123 de ani, la 1 Septembrie
1893, lua fiinþã Jandarmeria Ruralã,
odatã cu promulgarea Legii asupra
Gendarmeriei rurale prin Decretul
Regal 30 al regelui Carol I. Meritul
pentru înfiinþarea Jandarmeriei Rurale
îi revine guvernului condus deLascãr
Catargiu, din care fãcea parte ºi
Vasile Lascãr, ca ministru de Interne.
   Actul normativ prevedea înfiinþarea
Inspectoratului General al
Jandarmeriei (condus de un general),
care avea în subordine patru
inspectorate de circumscripþie (sau
regionale), în oraºele de reºedinþã ale
Corpurilor de armatã – Bucureºti,
Galaþi, Craiova ºi Iaºi, comandate de
cãtre un ofiþer, cu gradul de maior.
Acestea, la rândul lor, erau organizate
pe companii, corespunzãtoare unui

1 Septembrie, Ziua Jandarmeriei Rurale

judeþ, ºi aveau în componenþã staþiuni
de plasã ºi staþiuni comunale.
Staþiunile de plasã erau încadrate cu
jandarmi cãlãri, care aveau calitatea de
ofiþeri de poliþie judiciarã ºi erau
asiguraþi financiar din bugetul
judeþean. Cele comunale funcþionau
sub autoritatea primãriilor cu buget
mai consistent ºi erau încadrate cu
jandarmi pedeºtri, care aveau calitatea
numai de agenþi de poliþie constatatori.
Douã elementele de avangardã ale legii
din 1 septembrie meritã subliniate: în
primul rând, constituirea primului
Inspectorat General ºi organizarea
teritorialã extinsã la nivel naþional, cu
atribuþii poliþieneºti ºi militare
distincte, ºi în al doilea rând statuarea
unor forme de pregãtire a personalului.
De exemplu, la fiecare companie se
constituia o ªcoalã de jandarmi, unde
se predau teme de legislaþie, proceduri
tactice, cunoºtinþe militare generale etc.

   În fiecare judeþ, prefecþii
reprezentau autoritãþile superioare ale
unitãþilor de jandarmi, în materie de
siguranþã ºi ordine publicã, iar din
punct de vedere al misiunilor de
poliþie judiciarã, jandarmii se
subordonau judecãtorilor de
instrucþie ºi procurorilor. Dupã
apariþia la 1 aprilie 1929 a Legii
Jandarmeriei Rurale, Brigada 4
Jandarmi Cluj ia denumirea de
Inspectoratul 6 Jandarmi Rurali Cluj,
având în structurã, printre alte
subunitãþi, Legiunea de Jandarmi
Ciuc cu sediul la Miercurea Ciuc
ºi Legiunea de Jandarmi Odorhei
cu sediul la Odorhei.
   La începutul lunii octombrie 1931,
în structura Jandarmeriei Române au
loc reorganizãri, fiind înfiinþate 3
subinspectorate generale ºi 11
inspectorate regionale. Astfel,
Inspectoratul de Jandarmi Rurali Cluj

ia denumirea de
Inspectoratul Regional de
Jandarmi Cluj, cu 6 legiuni
în subordine, celelalte 13,
printre care ºi cele din Ciuc
ºi Odorhei, fiind redistribuite
cu întregul efectiv de
oameni, materiale ºi animale
la Inspectoratul Regional
Braºov, respectiv Oradea ºi
Timiºoara.
   Modificarea esenþialã a rolului
Jandarmeriei se produce prin

intrarea în vigoare a Legii nr. 59 din 28
martie 1947  Din acest moment,
Jandarmeria trece în subordinea
nemijlocitã a Ministerului de Interne ºi
se limiteazã la misiuni de poliþie,
devenind „un corp auxiliar” al acesteia.
   În noiembrie 1947, s-a înfiinþat
Secretariatul General pentru Trupe,
prin ordinul cãruia, în 23 ianuarie
1949, Trupele de Securitate preluau
toate batalioanele de jandarmi ºi
centrele de instrucþie în structura
Comandamentului Trupelor de
Securitate, iar inspectoratele,
legiunile, sectoarele ºi posturile de
jandarmi s-au subordonat Direcþiei
Generale a Miliþiei. Aceastã suitã de
acte normative a pus practic capãt
existenþei instituþiei, în acest context,
Jandarmeria, Armã de elitã, cu o
bogatã tradiþie, fiind dizolvatã.
   Demonstrând pe toatã durata
existenþei sale un profund ataºament
faþã de valorile fundamentale ale
naþiunii române, Jandarmeria Ruralã a
reuºit sã dobândeascã un binemeritat
loc în conºtiinþa poporului român.
   Pânã în anul 1998, 1 septembrie era
ºi Ziua Jandarmeriei Române, însã,
odatã cu intrarea în vigoare a Legii de
organizare ºi funcþionare a
Jandarmeriei, aceasta se sãrbãtoreºte
la 3 Aprilie, zi care marcheazã
promulgarea, de cãtre domnitorul
Grigore Alexandru Ghica, în anul
1850, a primului act de înfiinþare
a corpului  de jandarmi pe
teritoriul Romaniei – „Legiuirea
pentru reformarea Corpului
slujitorilor în jandarmi”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

...Ponta ºi Ghiþã

 Gelu Ionescu
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 ºi a campaniilor electorale, acest
mecanism fraudulos este de naturã
a aduce grave prejudicii democraþiei
care presupune ab initio ca
persoanele care acced în funcþii de
demnitate publicã sã fie alese de
cãtre popor potrivit principiului
reprezentativitãþii pe criterii de
competenþã profesionalã si
probitate. Practic orice platã fãcutã
în aceste condiþii constituie un folos
necuvenit atâta timp cât accederea
pe listele de candidaþi într-un colegiu
care sã asigure obþinerea
mandatului este condiþionatã de
efectuarea acesteia”, susþine DNA.
Conform comunicatului de presã dat
publicitãþii de anchetatori, inculpaþii

Ponta ºi Ghiþã, în perioada de 60
de zile în care se aflã sub control
judiciar, trebuie sã respecte o serie
de interdicþii, acum fiind greu de
presupus dacã deputatul de Târgu
Jiu mai ajunge luni la Târgu Jiu,
unde era de aºteptat pentru a
participa la deschiderea noului an
ºcolar. „Pe timpul cât se aflã sub
control judiciar, inculpaþii trebuie sã
respecte urmãtoarele obligaþii; -sã
se prezinte la sediul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie - Serviciul
Teritorial Ploieºti sau la sediile
instanþelor de judecatã, ori de câte
ori sunt chemaþi; -sã informeze de
îndatã organele judiciare cu privire
la schimbarea locuinþei;
-sã se prezinte la Direcþia Generalã
de Poliþie a Mun. Bucureºti - Biroul

Supravegheri Judiciare, conform
programului de supraveghere
întocmit de organul de poliþie sau
ori de câte ori sunt chemaþi; - sã
nu pãrãseascã þara, decât cu
încuviinþarea prealabilã a
p rocuroru lui / judecã toru lu i
competent; - sã nu se apropie de
alte persoane menþionate în
ordonanþã ºi sã nu comunice cu
aceºtia direct sau indirect, pe nicio
cale; - sã nu facã declaraþii în mass-
media referitoare la obiectul cauzei
sau aprecieri la adresa procurorilor
care instrumenteazã cauza, la
celelalte persoane cercetate în cauzã,
precum ºi la martorii audiaþi în
cauzã; - sã nu deþinã, sã nu
foloseascã ºi sã nu poarte arme”,
conform DNA.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

 Se contureazã modificãri în relaþiile
parteneriale, de aceea ar fi bine sã observi
încotro bate vântul schimbãrii. Perioada este
favorabilã numai unei analize privitoare la
colaborãrile în care eºti implicat sau doreºti sã
te implici, dar ºi pentru a studia pe îndelete
relaþia cu partenerul de viaþã. Pregãteºte-te de
acþiuni mãreþe în comun cu alþii!  Apar cheltuieli
pe taxe, facturi, însã pot intra în discuþie ºi
partajele sau moºtenirile. Finalul sãptãmânii este
potrivit activitãþilor culturale, dar ºi dialogului
cu persoane aflate în strãinãtate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Ai multe de fãcut la serviciu, dar persistã
senzaþia de mers în gol. Se întrezãresc noutãþi
în plan profesional, de aceea nu pune bazã pe
ce a fost sau pe ce este încã. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, pentru cã se pot evidenþia afecþiuni
ale sistemului renal, ale coloanei vertebrale ºi
ale segmentelor capului. Þi-ar prinde bine
trasarea unui plan de consultaþii, analize
medicale sau intervenþii chirurgicale dupã caz.
Relaþiile parteneriale sunt amestecate, astfel cã
sunt posibile rãsturnãri de situaþie bulversante,
de asemenea intervin cheltuieli importante.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Este multã forfotã în plan sentimental, astfel
cã sunt ºanse sã te avânþi în prima idilã posibilã.
Controleazã-þi stãrile ºi ai rãbdare ca
evenimentele sã-þi urmeze cursul firesc.
Atmosfera de la locul de muncã este bunã, însã
în fundal domneºte discordia, mai ales din
partea femeilor. Fii prudent, fluctuaþiile
emoþionale sunt mari ºi poþi lua decizii pripite.
Sãnãtatea este vulnerabilã, dar cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. Se
întrezãresc activitãþi comune cu alþii.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

   Atenþia ºi eforturile îþi sunt îndreptate mai
mult spre casã ºi familie. Vin vremuri domestice
noi, însã deocamdatã se simt la nivel subtil.
Rezolvã cu atenþie ºi rãbdare sarcinile cotidiene
ºi îndatoririle profesionale, pentru cã îþi vor veni
satisfacþii ºi din aceste direcþii. Se vor ivi situaþii
disonante atât într-o relaþie sentimentalã, cât ºi
în relaþia cu copiii. Prudenþã ºi discernãmânt!
Tentaþiile sunt mari ºi pãguboase pe termen lung.
A doua parte a sãptãmânii aduce multã muncã
la serviciu ºi relaþii colegiale provocatoare.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este multã agitaþie în preajma ta în prima parte
a sãptãmânii. Prieteni, rude, simple cunoºtinþe
te vor cãuta fie pentru a le oferi un sfat, un sprijin
moral sau material, fie pur ºi simplu doresc sã
mai schimbe o vorbã cu tine despre subiectele
cotidiene, de larg interes. Niºte probleme pot
apãrea dinspre segmentul familial. Fii înþelegãtor
cu membrii familiei, chiar dacã ei te provoacã
în diverse moduri. Este vorba mai mult de
rezolvarea unor conflicte vechi, iar felul lor de
a-þi atrage atenþia este, deocamdatã, unul
neplãcut. Rezervã momente pentru odihnã!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Preocupãrile financiare sunt o temã importantã.
La prima vedere eºti nemulþumit de veniturile
obþinute din activitatea profesionalã, dar în umbrã
se traseazã alte variante de câºtig. Totul este sã ai
încredere ºi rãbdare. Deocamdatã, descurcã-te cu
ce ai ºi foloseºte strictul necesar. Sunt posibile
discuþii ºi întâlniri cu persoanele din anturajul
apropiat. Nu lua de bun chiar tot ce þi se spune ºi
mai ales vorbeºte numai la obiect, fãrã a povesti
despre tine ºi intenþiile tale. Cãlãtoriile pe
distanþe scurte vor fi frecvente, atât în scop
personal, cât ºi profesional.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti pus pe fapte mari în primele zile ale
sãptãmânii. Însã este bine sã-þi temperezi elanul
ºi sã te ocupi numai de activitãþi uºoare ºi bine
cunoscute. Þi se rotunjesc veniturile, însã
nemulþumirile persistã în segmentul financiar.
Eºti tentat sã cheltuieºti mai mult decât câºtigi
deocamdatã, aspect neplãcut ºi neindicat.
Rezumã-te la a cheltui ºi folosi atât cât ai nevoie.
A doua parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã
persoane din anturajul apropiat. Întâlniri,
discuþii, vizite, excursii împreunã cu cei dragi
în locuri minunate.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Indiferent ce ai face, în sufletul tãu existã o mare
dorinþã de interiorizare ºi de visare cu ochii
deschiºi. De asemenea se pot evidenþia afecþiuni
mai vechi sau mai noi. Îngrijeºte-þi sãnãtatea,
planificã-þi riguros activitãþile ºi acceptã sprijinul
celor dragi ºi de încredere. Este o perioadã de
mari transformãri interioare, astfel cã este dificil
sã fii foarte prezent ºi implicat în activitãþi comune
cu alþii. Sunt ºanse sã primeºti bani, cadouri sau
favoruri dinspre locul de muncã. Însã totodatã
vor veni ºi informaþii preþioase vizavi de regimul
muncii ºi al salarizãrii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Foarte animate sunt relaþiile cu prietenii, însã
mai mult prin prisma ta, decât a lor. Evitã sã te
apropii prea mult de aceste persoane, inclusiv
de persoanele care te-au susþinut pânã acum la
locul de muncã. Acum eºti numai pe forþele tale
ºi nimeni nu te mai poate ajuta aºa cum doreºti.
Ai nevoie de momente de odihnã ºi regândirea
unor planuri de viaþã, sãnãtatea este vulnerabilã,
deci fii prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor.
La sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar
nu forþa nota.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

O sãptãmânã foarte dinamicã în plan
profesional. Chiar dacã lucrurile par amestecate,
nedesluºite ar fi bine sã observi atent ce se
petrece, sã notezi eventual într-un jurnal ºi sã
vorbeºti cât mai puþin cu alþii. Apar în preajma
ta prieteni, dar ºi variante deosebite de a te
implica în proiecte ºi acþiuni de anvergurã. Fii
prudent ºi, deocamdatã, doar gândeºte-te la noi
trasee profesionale. Acum este mai bine sã fii
doar spectator. Evitã provocãrile celorlalþi ºi
escaladarea conflictelor! Odihneºte-te ºi
detaºazã-te de cotidian. 

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

 Foarte interesante sunt relaþiile de muncã! Unii
colegi sau ºefi  îºi vor retrage susþinerea de pânã
acum, iar alþii vor face demersuri sã se apropie
mai mult de tine ºi sã te antreneze în activitãþi
noi. Însã, deocamdatã evitã luarea deciziilor
importante! Sãptãmâna este bunã numai pentru
reevaluãri ºi regândirea unor planuri personale
sau profesionale. Se recomandã prudenþã în
relaþiile cu prietenii, deoarece nu sunt ceea ce
par. Relaxeazã-te ºi stai la poveºti împreunã cu
cei dragi. Surprize pe toate planurile!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii eºti nevoit sã achiþi
diverse facturi, datorii sau sã te ocupi de relaþiile
cu instituþii financiare. Se pare cã a sosit
momentul sã te ocupi de acte necesare fie
dobândirii unor bunuri, fie pentru contractarea
unui credit. Deocamdatã ar fi bine doar sã te
informezi, sã-þi regândeºti planurile financiare
ºi sã laºi în sãptãmânile urmãtoare acþiunea
propriu-zisã. La serviciu este multã forfotã,
pentru cã eºti solicitat de ºefi ºi colegi în treburi
stringente. Prudenþã, întrucât este posibil sã-
þi pierzi credibilitate ºi apoi poziþia dintr-un
grup de lucru.
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În perioada analizatã leul a
avut o evoluþie stabilã faþã de
principalele valute.

Volatilitatea raportul euro/leu a fost
redusã. Intervalul a debutat la 4,4535
lei, urmatã de o scãdere la 4,4469 lei,
minim al ultimelor ºase sãptãmâni. La
finalul perioadei, media a fost stabilitã
la 4,4514 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,4470
– 4,4530 lei. Se pare cã jucãtorii din
piaþa valutarã localã nu considerã
sustenabilã o scãdere consistentã a
euro sub pragul de 4,45 lei.

Evoluþia euro din prima jumãtate
a lunii va fi calmã, direcþia urmând
a fi datã, în principal, de factorii
externi. Datele locale sunt pozitive,
aºa cum o aratã ºi ultima anchetã
de conjuncturã realizatã de INS,
conform cãreia comerþul cu
amãnuntul, construcþii le,
serviciile ºi industria vor avea o
tendinþã de creºtere în perioada
august – octombrie.

Cursul dolarului american a
scãzut de la un maxim de 3,9988
lei la 3,9822 lei, iar perioada s-a
încheiat la 3,9869 lei, într-o ºedinþã
în care cotaþiile au fluctuat între
3,983 ºi 3,994 lei.

Media monedei elveþiene, care s-

Euro a revenit la 4,45 lei
a tranzacþionat pe pieþele
internaþionale între 1,092 ºi 1,10
franci/euro, a scãzut la 4,0602 lei,
minim al ultimelor trei luni, dar a
încheiat intervalul la 4,0708 lei.

Dupã creºterea din precedentele
douã sãptãmâni, perechea euro/dolar
a scãzut de la 1,1208 la 1,1128 dolari,
ca o prelungire a efectului
declaraþiilor preºedintei Rezervei
Federale americane, Janet Yellen.
Aceasta a afirmat cã „în lumina unei
performanþe solide constante a pieþei
muncii, a inflaþiei ºi a activitãþii
economice, cred cã avem un caz solid
pentru creºterea dobânzii”.

La sfârºitul intervalului, euro se
tranzacþiona între 1,1141 ºi
1,1170 dolari. Creºterea euro s-a
datorat publicãrii,  de cãtre
Departamentul Muncii al SUA a
numãrului de noi locuri de
muncã create în august. Acestea
s-au ridicat doar la 151.000, faþã
de 255.000 în iulie.

Volatilitatea monedei americane
s-a reflectat ºi în parcursul preþului
unciei de aur, care a crescut la
Londra de la 1.305 la 1.330 dolari.

Analiza cuprinde perioada
31 august – 6 septembrie.

 Radu Georgescu

În perioada 2-3.09.2016 în frumoasa aºezare GÃRÂNA din judeþul
Caraº Severin s-a desfãºurat cea de a –VI-a ediþie a “Cupei Semenic”
care a strâns la start 118 sportivi de la 14 cluburi din România pentru
vârstele U12 ºi U14, masculin ºi feminin.
CSM Drobeta a participat cu douã campioane naþionale care ºi-au pãstrat
locul de pe prima treaptã a podiumului ºi la acest concurs.
   Aºadar s-au clasat pe primul loc:
- VLADU ANA MARIA  -40 kg –U14; - ARGINT DIANA -48 kg –U14
   Urmeazã în weekend verificarea cadeþilor ºi juniorilor la Turneul
Internaþional “Temerarul” de la Sibiu, o bunã verificare înaintea
Campionatului Naþional Echipe cadeþi ºi Ne-Waza, individual cadeþi,
de la Ploieºti.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

La GÃRÂNA s-a desfãºurat cea de
a –VI-a ediþie a “Cupei Semenic”

Poliþiºtii Inspectoratului General pentru Imigrãri - Biroul pentru
Imigrãri Mehedinþi, au desfãºurat, în data de 05 septembrie a.c., o acþiune pe
raza de competenþã, pe linia prevenirii ºi combaterii ilegale a cetãþenilor strãini.
  Cu aceastã ocazie a fost depistat cu ºedere ilegalã un bãrbat în vârstã de 51
de ani, din Serbia, care, la expirarea dreptului de ºedere, nu a pãrãsit România.
   Urmare a celor constatate, poliþiºtii de Imigrãri au emis, pe numele
acestuia, o decizie de returnare prin care este obligat sã pãrãseascã þara
în termen de 15 zile. Totodatã, a fost sancþionat contravenþional cu amendã
în cuantum de 400 de lei, conform prevederilor OUG 194/2002 privind
regimul strãinilor în România, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Facem apel cãtre toþi cetãþenii strãini de pe raza judeþului ºi contãm pe
respectul dumneavoastrã faþã de legislaþia în domeniu, invitându-vã sã
ne contactaþi pentru orice aspect legat de aplicarea prevederilor legale, la
sediul biroului sau vizitând site-ul public la adresa www.igi.mai.gov.ro
                                  Biroul pentru Imigrãri  al Judeþului Mehedinþi

Cetãþean sârb depistat cu
ºedere ilegalã în Mehedinþi

Cu prilejul Festivalului Smochinului s-au desfãºurat ºi activitãþi sportive,
la care au participat doar o parte dintre localitãþile prezente la tradiþionalul
eveniment. Astfel, la minifotbal  a câºtigat Dunãrea ªviniþa, iar pe locul
secund s-a clasat Miners Majdanpek. La ºah s-a impus Iovan Stoiadinovic
(Bor), iar la tenis de masã a triumfat Milovan Kroitorovic (Bor).

Activitãþi sportive desfãºurate
la Sviniþa cu ocazia

“Festivalului Smochinului”

 Biroul de presã

COMUNICAT DE PRESÃ

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã, în perioada 16 octombrie – 1 decembrie 2016, va efectua plata în
avans aferentã Campaniei 2016.
   Conform art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului
European ºi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanþarea,
gestionarea ºi monitorizarea politicii agricole comune ºi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98,
(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 ºi (CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului, este prevãzut cã: “Plãþile din cadrul schemelor de sprijin ºi
al mãsurilor menþionate la articolul 67 alineatul (2) se fac în perioada 1
decembrie – 30 iunie a anului calendaristic urmãtor.
   Plãþile se fac în maximum douã tranºe, în perioada menþionatã. În pofida
primului ºi celui de-al doilea paragraf, statele membre pot plãti, înaintea
datei de 1 decembrie, dar nu înaintea datei de 16 octombrie, avansuri de
pânã la 50% în cazul plãþilor directe ºi de pânã la 75% în cazul sprijinului
acordat în cadrul dezvoltãrii rurale menþionat la articolul 67 alineatul (2).” 
De asemenea, precizãm cã pânã la acest moment, APIA a efectuat plãþi
pentru Campania 2015, în valoare de 1.936,12 milioane euro pentru un
numãr de 929.420 beneficiari (98,44 % din numãrul total de beneficiari),
pe toate tipurile de fonduri (Fondul European de Garantare Agricolã
(FEGA), Fondul European pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
(FEADR) ºi Buget Naþional.
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Sezonul 2016-2017 din
Liga a V-a a debutat la sfârºitul
sãptãmânii trecute, iar scorul etapei
inaugurale l-a izbutit Dunãrea
Hinova, care a dispus cu 3-0 de AS
Ghiciulescu Hinova, în derby-ul
orgoliilor. La Opriºor, voinþa mai
mare a fost de partea Vratei, care a
câºtigat cu 4-2. La limitã au trecut

Elevii lui Brihac, de elitã
CSS Drobeta are punctaj maxim în
Seria Vest a Ligii Elitelor U19.
Dupã victoria, cu 2-1, de la LPS
Banatul Timiºoara, echipa
antrenatã de Marian Brihac a trecut
ºi de Olimpia Satu Mare, scor 1-0,
prin golul marcat de Mãdãlin
Paulescu, în minutul 83.
   “Puteam câºtiga mai clar. Am mai
avut  o barã, plus alte douã ocazii.
Faptul cã Primãria Severin a
acceptat propunerea noastrã ºi cã
am putut disputa acest meci pe
Stadionul Municipal, i-a
impulsionat pe bãieþii mei. Echipa
s-a mobilizat exemplar, a jucat
foarte bine ºi mi-a fãcut un frumos
cadou de ziua mea.  Mã bucur cã
avem punctaj maxim într-o
competiþie în care debutãm. Sper
sã legãm victoriile, chiar dacã va fi
destul de greu. Nivelul valoric e

Severinul ºi Orºova revin
în campionatul judeþean

Liga a IV-a  începe, la sfârºitul
acestei sãptãmâni,  cu 8 echipe la
start, dar campionatul nu se va mai
juca în sistem 2 tururi – 2 retururi,
cum s-a organizat în precedentele
douã sezoane. În ediþia 2016-2017,
echipele se vor întâlni de câte  2
ori, în sezonul regulat, dupã care,
primele 4 clasate vor juca în play-
off, iar echipele poziþionate pe
locurile 5-8 vor continua sã
evolueze în play-out.  Totodatã, în
aceastã toamnã, doar 5 dintre
participantele sezonului precedent
vor mai activa în Liga a IV-a, iar
printre echipele desfiinþate se

foarte ridicat la Liga Elitelor”,
a precizat Brihac. Echipa sa
va sta etapa viitoare ºi va
disputa urmãtorul meci pe 17
septembrie, la Ardealul Cluj.
   Dacã juniorii A au deja 6
puncte, juniorii B de la CSS
Drobeta au pierdut ºi meciul
programat în etapa a II-a, din
cadrul seriei a X-a a
Campionatului Naþional
Republican.  Învinºi  cu 1-0
de FC Piteºti, elevii pregãtiþi
de Mihai Caliþoiu au cedat la
limitã ºi partida cu CS Mioveni, scor
2-3, pe Municipalul severinean.
Meciul a fost unul echilibrat. Oaspeþii
au condus cu 1-0 la pauzã, Adrian
Gâdea a egalat din penalty, argeºenii
au preluat din nou conducerea,
Cosmin Þurai a înscris pentru 2-2,
dar Mioveniul s-a impus în final cu

3-2. ªi ACS Luceafãrul Drobeta,
care câºtigase în prima rundã cu 4-
0 la ACS Hidro Râmnicu Vâlcea,  a
fost învinsã, cu 3-1, de FC Piteºti,
pe terenul din ªimian. Singurul gol
al gazdelor a fost înscris de Petruþ
Rãdulescu. Astãzi, echipa antrenatã
de Daniel Ispas va juca la Mioveni,

iar CSS Drobeta se va deplasa la
Dacia Orãºtie. Tot în deplasare va
evolua echipa lui Caliþoiu ºi meciul
din etapa a IV-a, când va întâlni
Viitorul Argeº, în timp ce
Luceafãrul Drobeta va juca
sâmbãtã, de la ora 14, la ªimian,
împotriva Daciei Orãºtie.

Start fãrã surprize în ultimul eºalon
 M. O.

Inter Salcia de AS Corlãþel (4-3),
Viitorul Floreºti de ªtiinþa Broºteni
(3-2) ºi Inter Crãguieºti de Unirea
Gîrla Mare. Ultimul meci s-a
întrerupt însã în minutul 78, la
scorul de 2-1 pentru gazde,
deoarece oaspeþii au decis sã
pãrãseascã terenul de joc, dupã ce
arbitrul dictase penalty pentru

Crãguieºti. Jocul va
fi câºtigat de Inter,
cu 3-0, la „masa
verde”.  Partida AS
Obîrºia de Câmp –
Real Vânju Mare a fost
reprogramatã pentru
data de  21 sep-
tembrie.

 M. O.

Sâmbãtã, ora 17
Viitorul ªimian – Recolta Dãnceu
CS Strehaia - Dierna Orºova

regãseºte ºi campioana ultimilor
2 ani, Pandurii Cerneþi! Coºuºtea
Cãzãneºti ºi Dunãrea Gruia nu s-
au mai înscris nici ele. Noutatea o
reprezintã faptul cã municipiile
Drobeta Turnu Severin ºi Orºova
vor reveni în campionatul judeþean
de fotbal.  Astfel, ACS Drobeta,
club  înfiinþat anul trecut de
Octavian Goga, doar la nivel de
copii ºi juniori, va activa ºi la
seniori  în noul sezon, urmând sã
joace meciurile de pe teren
propriu pe Stadionul Termo, în
timp ce Orºova va avea echipã de
fotbal dupã o pauzã de 6 ani.

Programul etapei I din Liga a IV-a
Duminicã, ora 17
AS Corcova – Viitorul Cujmir
ACS Drobeta – Dunãrea Pristol

Rezultatele etapei I din Liga a V-a
Dunãrea Hinova - AS Ghiciulescu Hinova 3-0
Inter Crãguieºti - Unirea Gârla Mare 3-0
Inter Salcia - AS Corlãþel 4-3
Voinþa Opriºor - Voinþa Vrata 2-4
ªtiinþa Broºteni - Viitorul Floreºti 2-3
Miercuri, 21 septembrie
AS Obîrºia de Câmp - Real Vânju Mare
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Mã fraþilor, cicã “aþi început sã
aveþi apucãturile lu nea Gherghe”. Nu
dumneavoastrã, stimaþii cetitori de
Obiectiv Mehedinþean, da aºa ºi-a
încheiat nea Budulan zicerile, la finalul
atacului la adresa primarului în funcþie,
în timpul ºedinþei de consiliu local
severinean. Fost partener de coaliþie
politicã cu nea Marius, nea Budulan
încerca sã-i demonstreze acestuia ºi
colaboratorilor sãi, cã este paralel cu
problema încãlzirii oraºului ºi cã în
afarã de promisiuni nu a fãcut mare
lucru. Acuma, care era mai paralel, o
sã sã vadã peste ceva vreme. Cât
despre cãldurã, vom mai vedea, cã
despre apa caldã zisã al lu Sache, cã
el sã ocupã de partea tehnicã, cã toatã
vara au fãcut severinenii baie la
lighean. Cã, dacã edilii aveau
inspiraþie, ca la Schela sã fie lãsatã
intrarea gratis, cu sãpun ºi ºampon,
severinenii ar fi dat probabel nãvalã.
Nea Budulan a mai avut un aliat, pe
nea Nicolicea, supãrat cã nea primaru
a avut grijã cicã numai de reactivarea
puºculiþelor de partid. Fiecare cu
puºculiþa lui de partid.
   Sucã zâce cã aleia de castani din

Sucã, trezirea lu nea Budulan, nea Nicolicea
supãratu’ ºi ocazia lu nea Gherghe

zona istoricã, aia de
pe Carol, ar trebui sã
intre în reabilitare. Cã
din cauza proastei
toaletãri, de-a lungul
anilor, sã cam alege
prafu de arbori.

S-o fi gândit careva
cã în scorburile cu
pricina ar putea fi
bãgate rãvaºe pentru
viitorii candidaþi.
Fiecare partid sã-ºi
aleagã scorbura ºi s-
o vopseascã în
culoarea lui.
   ªi dacã vorbirãm de zona istoricã,
sã amintim ºi de fântânile publice din
zonã, de scãrile care sã sfarmã ºi de
starea bazinului de sub Cetatea
Severinului. Care a devenit loc de
gunoi, cã apã nu are. Ca sã atragem
turiºti, edilii ar putea face o parcare în
locu unde bãlãriile au ajuns la nivelul
scheletelor metalice di la un centru
media nefinalizat. Sã nu mai vorbim
de drumul pe lângã cetate, cã nu e rost.
   Mai e puþin, începe ºcoala ºi în
Mehedinþi, cã în fiecare an, zeci de

ºcoli vor fi deschise fãrã autorizaþie.
Au în schimb sisteme moderne de
supraveghere ºi Sucã sã întreabã
dacã asta ajutã la calitatea
învãþãmântului, ori totul e vorbãrie
ºi atâta?! Adicã, dascãlii ºi elevii au
mãcar un minim interes pentru
învãþãturã, sau avem formã de formã
ºi fãrã fond!?
  Casa lu nea Ceauºescu di la Gura Vãii,
de care am mai vorbit, va ajunge cel
mai probabil loc de pelerinaj, cã toþi
par mai interesaþi de aceastã investiþie
de promenadã, decât de investit bani
în ce necesitã fonduri urgente. Da aºa-
s prioritãþile în Mehedinþi, apar altele
înaintea ãlora de trebuie fãcute.
   Mã fraþilor, spitalu judeþean
severinean ar putea sã mai aibã încã
un frate, cel mai probabel  nr. 2,
care sã concureze cu nr. 9, unde sã
te duci ºi sã te odihneºti ºi cel mai
probabel pin parlament, unde s-ar
putea muta neºte conjudeþeni de-
ai noºtri social democraþi.

   Acuma, de lãudat, nimica de zis,
anularea festivalului de toamnã la
Severin, care mai însemna aruncarea
a fro sutã de mii de euroi pe apa
sâmbetei, e un lucru bun, important
e ca banii economisiþi sã fie folosiþi
chibzuit, unde ºi pe ce trebe. Da ºtie
el iniþiatoru anulãrii zaiafetului, nu-l
învãþãm noi alegãtorii. Ori s-o fi
speriat cã vine înfometatu’ ANAF, cum
fu ºi la Sviniþa sã prindã pe vânzãtorii
de smochine cu preþu în abatere.
   Mã nepoate, da sã trezi ºi nea fostu
primar, pre numele lui Gherghe
Constantin, cu gându cã vin alegerile
ºi începu sã dea în stânga ºi-n
dreapta, de zici cã încearcã sã-i ia locu
lu Decebal pe stânca di la Mraconia,
aºa de tare sã înverºunã. Cã dacã pânã
acuma fu în vacanþã, zisã cã trebe sã
iasã la înaintare ºi sã nu mai cheardã
vremea, cã altfel cherde ºi ocazia. ªi
nu e decât odatã la patru ani.
   Aºa cã, pânã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

   Sâmbãtã, 10 septembrie 2016, începând cu ora 09.00 sunteþi
invitaþi sã ni-l amintim împreunã pe Sensei Dan Cãtãlin Puicea, într-
un concurs memorial de Karate.
   Vor participa Karate-Ka din toatã þara, anuntându-ºi prezenþa peste
150 de sportivi care practicã Wado-Ryu în cadrul Federaþiei Române
de Karate (membru al World Karate Federation, singura federaþie ce
va reprezenta Karate-ul la Olimpiada de la Tokyo 2020).

Cristian Isop
Biroul de presã ºi relaþia cu mass-media al clubului “Grifonis-

Wadokai” Drobeta Turnu-Severin


