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Se apropie alegerile
parlamentare, ne putem da uºor
seama dupã aerul din ce în ce mai
tensionat de pe scena politicã,
localã ºi naþionalã. Pentru
majoritatea dintre noi alegerile
parlamentare nu au vreo
semnificaþie anume, reprezintã
doar un lung prilej de polologhii
televizate, pliante, declaraþii ºi

Parlamentarii lui peºte
contre, zâmbete ipocrite ºi
promisiuni, un numãr de circ, ºi nu
o provocare civicã serioasã. Ne-am
cam prins cã, din patru în patru
ani, unii se þin de vrãjeli de acest
tip, vin, promit, fac frumos, ºi
pleacã la Bucureºti, de unde îi mai
vedem peste încã patru ani. Dacã
nu-i mai vedem, apar alþii, de
acelaºi soi. Rareori mai apre ºi
câte o figurã credibilã.
   Din acest punct de vedere, al
seriozitãþii cu care putem trata un
scrutin sau altul, alegerile locale
stau mult mai bine decât cele
generale, cãci parcã interesul
nostru comunitar e mai bine prizat
de discursuri, programe ºi
candidaþi. Parlamentarii par niºte
vizitatori politici, nu foarte clar

ancoraþi în solul chestiunilor de zi
cu zi, ale unei comunitãþi sau alteia.
   Desigur cã adevãrul e undeva la
mijloc. Rolul parlamentarilor e altul,
de o cu totul altã facturã (legislativã),
ºi nu acela de a supraveghea bunul
mers al lucrurilor la nivelul unei
localitãþi – de acest lucru se ocupã
primarul ºi consilierii locali, hai, ºi
cei judeþeni. Oricum e limpede cã
de la ciclu electoral la altul
imaginea publicã a parlamen-
tarului nu a cunoscut vreun salt
calitativ, dimpotrivã, aceasta s-a
deteriorat pieziº.
   Dacã luãm doar cazul
parlamentarilor de Mehedinþi, unii
din zonã, alþii veniþi din alte judeþe,
nu cred cã, la o sondare a opiniei
publice, mehedinþenii ar putea
spune mare lucru despre activitatea
acestora de patru ani încoace. Dacã
mãcar le-ar cunoaºte numele, ºi tot

ar fi ceva. Mi-e teamã însã cã nici
numele nu-l cunosc prea bine, ºi
nu din vina oamenilor, ci a absenþei
respectivilor „aleºi” de pe scena
realitãþii judeþene. Parcã niciodatã
în cele peste douã decenii de
democraþie nu a fost mai precarã
activitatea parlamentarilor acestui
judeþ. Ne obiºnuisem sã avem
miniºtri, secretari de stat, oameni
cu influenþã, capabili sã aducã
fonduri pentru acest judeþ. În anii
din urmã vacs, nimic, anonimat ºi
tãcere. Niºte figuri destul de ºterse,
fãrã prestanþã. Suntem curioºi
acum ce ofertã parlamentarã
propunem, ca judeþ, ºi ce figuri
noi vor fi avansate pentru noul
legis l a t i v.  F iguri  noi  care ,
sperãm noi, vor ºterge amintirea
acestor ani  anodini  º i  a
parlamentarilor decepþionanþi
din mandatul aflat la finele lui.

Fostul premier a câºtigat în
instanþã dreptul de a vorbi public
despre dosarul în care procurorii
DNA l-au plasat sub control judiciar
pentru urmãtoarele 60 de zile. Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie a anulat
douã dintre restricþiile pe care
anchetatorii i le puseserã
deputatului de Gorj. Acesta nu avea
voie sã plece din þarã fãrã acceptul
magistraþilor ºi i se interzicea sã
discute public despre ancheta în
care e implicat inclusiv fostul
premier britanic Tony Blair. Acum
Ponta poate vorbi liber despre
ancheta respective ºi ar putea face
lucrul respectiv chiar azi la Târgu
Jiu dacã mai ajunge la deschiderea
anului ºcolar, aºa cum se vehicula
zilele trecute.
   Imediat dupã ce a aflat decizia
judecãtorilor Ponta a menþionat pe
contul sãu de pe Facebook cã se
bucurã de faptul cã a avut
încredere în sistemul judiciar, el
publicând aici inclusiv decizia
instanþei. Deputatul trebuie sã se
prezinte însã în continuare
periodic la Poliþie ºi are interdicþie
mai departe de a lua legãtura cu  Gelu Ionescu

Ponta poate vorbi despre
dosarul cu Tony Blair

martorii ºi  ceilal þi  suspecþi
implicaþi în ancheta de la Ploieºti.
El  este acuzat de folosire a
influenþei ori autoritãþii în scopul
obþinerii pentru sine ori pentru
altul de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite ºi complicitate
la infracþiunea de spãlare de bani.
   Dupã pronunþarea hotãrârii
instanþei, Ponta a avut o întâlnire
cu ºeful PSD Liviu Dragnea, cei doi
stabilind ca fostul premier sã se
implice în campania electoralã a
partidului ºi sã fie susþinut dupã
alegeri într-o funcþie care sã fie
„mai mult” decât cea de deputat,
dupã cum s-a exprimat liderul
partidului. Dragnea are ºi el
probleme cu legea, fiind condamnat
definit, cu suspendare, într-un
dosar penal ºi e trimis în judecatã
într-un al doilea, în timp ce Ponta
e inculpat ºi judecat în dosarul
„Turceni – Rovinari”, sãptãmâna
trecutã alegându-se ºi cu al doilea
dosar instrumentat pe numele sãu.
Toate aceste anchete au fost
efectuate de cãtre procurorii
Direcþiei Naþionale Anticorupþie.

 Inspectora tu l  pent ru
Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al
judeþului Mehedinþi organizeazã,
în scopul diseminãrii  infor-
maþiilor cu caracter preventiv,
puncte de informare preventivã în
zonele cu af luenþã mare de
persoane din  munic ip i i le
Drobera Turnu Severin, Orºova
ºi  oraºele  Ba ia  de Aramã,
Strehaia, ºi Vînju Mare.
   Pe lângã materialele de informare
preventivã ce vor fi distribuite, ISU
„Drobeta” va organiza ºi o tombolã
cu premii.
   Persoanele interesate ce vor vizita
punctele de informare preventivã, în
perioada 10 - 12 septembrie a.c.,
pot introduce în urnele special
amenajate la acestea, un bileþel cu
numele ºi datele de contact (telefon),
urmând ca în data de 13 septembrie
a.c. sã se facã extragerea pentru
acordarea premiilor.
   Premiile vor fi stingãtoare de

incendiu ºi detectoare de fum,
acestea fiind puse la dispoziþie de
partenerii inst ituþional i ai
Inspectoratului General pentru
Situaþii de Urgenþã.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Mr. Gabriel IVÃNUª

Informare preventivã ºi
tombolã cu premii
organizate de ISU Mehedinþi
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De când a devenit primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, ºi-a luat în serios
mandatul, pe care de altfel ºi l-a
început foarte bine. Dacã la început
pãrea sã existe o ostilitate în
Consiliul Local, datã fiind
modalitatea de alegere a noilor
viceprimari, în ºedinþele care s-au
þinut pânã acum în noua legislatura
s-a observat cã nu existã animozitãþi
între primar, cei doi viceprimari ºi
majoritatea existentã, toþi aleºii
locali fãcând front comun atunci

 Mircea Popescu

Primarul Marius Screciu ºi provocãrile începutului de mandat
când au fost puse în
discuþie chestiuni
importante care privesc
comunitatea localã. În
calitatea sa de primar,
Marius Screciu lasã
impresia convingãtoare cã
ºi-a luat în serios rolul de
primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin,
implicându-se cu multã
abnegaþie în problemele
oraºului. În foarte scurta
perioadã de când îºi
exercitã atribuþiile de
primar, Marius Screciu a
luat câteva mãsuri benefice
ºi salutare care privesc
problemele oraºului. De

asemenea, în scurta perioadã de
când deþine funcþia de primar,
Marius Screciu a primit foarte mulþi
locuitori ai municipiului în audienþe,
încercând sã le rezolve problemele
cu care se confruntã. De altfel,
primarul Marius Screciu aratã cã
este preocupat în cel mai înalt grad
de problemele cu care se confruntã
cetãþenii oraºului ºi se apleacã cu
maximã seriozitate asupra nevoilor
acestora. Acesta este ºi motivul
pentru care aproape zilnic discutã cu
cetãþenii oraºului la cabinetul sãu

pentru gãsi soluþii de rezolvare a
problemelor lor. Prioritatea oraºului
este însã asigurarea agentului termic
în iarna 2016-2017. Ca primar ales,
Marius Screciu trebuie sã facã toate
demersurile necesare pentru a
rezolva aceastã problemã stringentã
pentru municipiu ºi locuitorii sãi. Cu
siguranþã, Marius Screciu va face tot
ce poate ca, împreunã cu ceilalþi
decidenþi politici din administraþia
publicã judeþeanã ºi localã, sã
soluþioneze aceastã problemã
importantã a municipiului. Primarul
Marius Screciu are o mare ºansã sã
demonstreze cã este un ales
responsabil ºi în slujba comunitãþii
locale, împlicit a cetãþenilor sãi, în
mãsura în care reuºeºte sã rezolve
multe din problemele actuale ale
municipiului. Cu atât mai mult cu
cât are capacitatea administrativã ºi
viziunea necesarã pentru a gãsi
soluþiile cele mai bune pentru
municipiul Drobeta Turnu Severin ºi
locuitorii sãi, cei care în urmã cu
doar 3 luni de zile l-au ales prin vot
primar. Marius Screciu a manifestat
în permanenþã un interes deosebit
pentru comunitatea localã, chiar din
perioada în care era simplu consilier
local, implicându-se cu suficientã
responsabilitate pe linie

administrativã. El are o experienþã
în acest sens, deoarece a deþinut în
mai multe mandate funcþia de
consilier municipal severinen.
   Din momentul în care a fost ales
primar al municipiului Drobeta Turnu
Severin, pentru Marius Screciu
responsabilitatea administrativã este
mult mai mare, având posibilitatea sã
demonstreze cã are capacitatea de a
reolva problemele locuitorilor ºi a
implementa proiecte viabile pentru
municipalitate, cã doreºte sã aducã
acea schimbare beneficã pentru
comunitatea localã ºi cetãþenii sãi
printr-o nouã viziune ºi un nou
program administrativ, care sã
contribuie la dezvoltarea municipiului
Drobeta Turnu Severin. Este în primul
rând o datorie de ales local
responsabil, dar, în acelaºi timp, ºi
una de politician matur, cu experienþã.
Primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu, are o realã
oportunitate de a demonstra cã este
un edil capabil, care îºi asumã  pe
deplin ºi eficient acest rol. Totodatã,
statutul sãu de primar constituie ºi o
mare provocare, deoarece poate arãta
cã are capacitatea de a administra
beneficic ºi cu rezultate notabile
municipiul Drobeta Turnu Severin.

Deschidem noul an ºcolar cu emoþie, bucurie ºi încredere.
Emoþie - în rândul elevilor cu gândul la revederea colegilor, emoþie

în rândul pãrinilor care retrãiesc ºi rememoreazã amintiri din perioada
copilãriei, emoþie în rândul nostru, al cadrelor didactice, care aºteaptãm
cu nerãbdare întâlnirea cu elevii.

Bucurie - pentru un nou început, pentru determinarea voastrã
de a vã descoperi, de a înþelege lumea. Aveþi lângã voi, dragi
elevi, pãrinþi ºi profesori care vã susþin pe calea devenirii voastre
ºi care se bucurã pentru voi.

Pãºiþi cu încredere! Anul ºcolar 2016 - 2017 este o nouã provocare,
dar voi prin educaþie veþi fi învingãtori.

Stimaþi colegi, vã mulþumim pentru dãruirea ºi profesionalismul
de care daþi dovadã an de an, ºi ne exprimãm încrederea în
dumneavoastrã, asigurându-vã de respectul ºi sprijinul nostru.

Stimaþi pãrinþi, vã asigurãm cã vom face tot ce ne stã în putinþã
pentru a rãspunde exigenþelor dumneavoastrã ºi vã invitãm ca împreunã
sã dezvoltãm un parteneriat fructuos.

Fie ca împreunã, dascãli, copii, parinþi, comunitate sã ne unim
eforturile în folosul celor ce sunt pe drumul cunoaºterii, al descoperirilor

 Dragi elevi,
 Dragi pãrinþi,
Doamnelor ºi domnilor profesori,

ºi formãrii personalitãþii.
Vã dorim tuturor sãnãtate, putere
de muncã ºi succes în noul an ºcolar!
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Prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel, s-a întâlnit joi, 8

septembrie, la sediul Regiei
Autonome pentru Activitãþi

Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu
Severin cu reprezentantul Euro

Insol SPRL (lichidatorul judiciar de
la RAAN), avocatul Remus Borza,

pentru clarificarea mai multor
detalii tehnice ºi juridice privind

asigurarea agentului termic în
sezonul rece 2016 - 2017 de la

Termocentrala Romag-Termo.
La întâlnire au participat ºi

reprezentanþi din conducerea
Primãriei Drobeta Turnu Severin.

„Sunt bucuros cã reprezentantul
lichidatorului judiciar, domnul avocat
Remus Borza, are o atitudine deschisã
faþã de soluþia pe care noi am agreat-
o, singura alternativã viabilã de a
asigura agent termic în municipiul
Drobeta Turnu Severin în aceastã
iarnã. Discuþia a fost extrem de
constructivã, aplicatã, în care s-a intrat
în detalii tehnice privind numãr de
personal, meserii, specialitãþi,
instalaþii, echipamente º.a. Chiar
astãzi domnul Remus Borza împreunã
cu reprezentanþii SPAET se vor
deplasa la Termocentralã pentru a
identifica exact echipamentele ºi
instalaþiile care vor trebui preluate de
cãtre acest serviciu public”, a declarat

prefectul Cristinel Pavel.
   În cursul sãptãmânii
viitoare vor avea loc, de
asemenea, o serie de
alte întâlniri la nivel
guvernamental pentru
transferul autorizaþiilor
ºi licenþelor de producþie
ºi furnizare de energie
termicã de la RAAN cãtre
Primãria Drobeta Turnu
Severin ºi, totodatã,
pentru const ituirea
resurselor financiare
necesare funcþionãrii
termocentralei.
   “A fost o discuþie tehnicã, aplicatã,
am agreat un calendar de acþiune,
urmeazã luni, la ora 10,00, sã avem
o discuþie finalã cu preºedintele
Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei,
cu doamna secretar de stat Corina
Popescu privind transferul
autorizaþiilor ºi licenþelor de
producþie ºi furnizare de energie
termicã de la RAAN cãtre
municipalitate. Miercuri, vom avea
o discuþie ºi cu vicepriministrul
Vasile Dâncu ca sã vedem cum
constituim resursele financiare
necesare, inclusiv pentru personalul
care va trebui sã fie preluat de cãtre
municipalitate. Schema de personal
de care avem nevoie pentru a trece

în bune condiþii iarna este undeva
în jur de 230-250 de persoane”, a
precizat reprezentantul Euro Insol
SPRL, Remus Borza.
   Suma necesarã funcþionãrii
termocentralei,  pentru plata
personalului ºi  asigurarea
combustibilului, este în jur de 17
milioane de lei. Imediat dupã
clarificarea acestor aspecte,
Termocentrala va intra într-un
program de revizie, de cel mult 1
lunã ºi douã sãptãmâni, astfel
încât la 20 octombrie instalaþiile
sã fie funcþionale ºi în funcþie de
evoluþia temperaturilor sã înceapã
furnizarea agentului termic în
Drobeta Turnu Severin.
   “În acest moment facem paºi

concreþi sã asigurãm alternativa
la încãlzire. Preluãm noi, prin
Serviciul Public de Alimentare cu
Energie Termicã  (SPAET) tot ceea
ce a fãcut RAAN anul trecut  pentru
cã acum fiind în faliment nu mai
poate efectua activitãþi comerciale.
Îi mulþumesc domnului Borza
pentru modul în care a înþeles sã
ne sprijine, avem împreunã câþiva
paºi de fãcut, sperãm sã nu avem
nici un fel de sincopã, sãptãmâna
viitoare este una hotãrâtoare pentru
noi”, a declarat ºi primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu, prezent
la întâlnire.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

COMUNICAT

S-a dus un an din
posteritatea lui Corneliu Vadim
Tudor! E aproape incredibil! Unul din
cei mai vii (în toate sensurile posibile)
oameni din viaþa publicã româneascã,
a ajuns sã fie evocat (amintit) doar la
soroacele de parastas sau, în cel
mai... bun caz, la termenele de
judecatã ale proceselor rãmase pe rol
în clipa când destinul a vrut ca el sã
treacã Dincolo. Procese rãmase în
povara de urmaºi a fiicelor sale, ºi de
care „pãrþile vãtãmate” din politica
anilor trecuþi se agaþã cu o
încãpãþânare vecinã cu disperarea de
a nu avea a doua zi o bucatã de pâine
sã le punã pe masã copiilor. În sfârºit,
respingãtorul reflex al unora de a se
rãzboi cu morþii – o „moºtenire” de

Un an fãrã Corneliu Vadim Tudor
suflete cocârjate, contorsionate, de
care nu puþini români trãitori la
aceastã graniþã istoricã dintre douã
milenii  suferã ºi de care nu se pot
elibera. Asta e... A gãsit cineva de
cuviinþã, în anul scurs de la trecerea
sa la cele veºnice,  sã punã în lumina
adevãrului adevãrata personalitate a
lui Corneliu Vadim Tudor? Înclin sã
cred cã nu. ªi cine sã o mai facã?
Marii lui prieteni din politicã ºi culturã
– Eugen Barbu, Mircea Muºat,
Romulus Vulpescu, Paul Anghel,
Mircea Micu, Adrian Pãunescu,
Mihai Ungheanu ºi atâþia alþii – ºi-
au încheiat ºi ei, încã mai demult,
conturile cu existenþa terestrã.
Familia? Oarecum nepregãtitã sã facã
faþã junglei de care, atât cât a trãit,

Capul ei a ferit-o, ºi, pe alocuri,
îndrãznesc sã spun, ingratã faþã de
memoria acestui om atât de complex,
încã atât de viu, cum scriam la
începutul acestor rânduri. Vadim este
poate personalitatea româneascã pe
fruntea cãreia au fost aplicate cele
mai multe ºi mai mincinoase, mai
nedrepte etichete. Vremea aºezãrii lui
Corneliu Vadim Tudor, fãrã
prejudecãþi sau resentimente, pe
locul cuvenit în istoria recentã a
României trebuie sã vinã cât mai
curând cu putinþã. Pentru cã locul
lãsat liber de el, în nefasta zi de 14
septembrie 2015, este vânat insistent,
de o ºleahtã de impostori, de
ipochimeni care cred cã pot altoi
sãnãtosul filon naþionalist al doctrinei

promovate de Vadim în cadrul PRM
cu un europeism circumstanþial, de
o extrem de dubioasã extracþie. Ca ºi
cum tatãl PRM ar fi fost, vezi Doamne,
un spirit profund antieuropean, de
care e obligatoriu sã te delimitezi!
Pentru cã ar fi, ar fi fost, nu-i aºa,
„nefrecventabil”. Tocmai el, care a
contribuit esenþialmente la redactarea
documentelor de aderare a României
la structurile europene ºi
euroatlantice ºi care a crezut cu toatã
convingerea în idealul unei Europe a
Naþiunilor. A Naþiunilor suverane.
Îndrãznesc sã spun cã, fãrã Corneliu
Vadim Tudor, România anului 2016 oferã
imaginea unei þãri fãrã busolã, cu
idealurile pierdute pe un drum spre
nicãieri. Eugen  MÃICÃNEANU
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Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice (MDRAP) a comunicat, la
sfârºitul lunii august, tuturor unitãþilor de
învãþãmânt eligibile cã termenul de solicitare a
finanþãrii pentru lucrãri necesare obþinerii
autorizaþiei sanitare de funcþionare se prelungeºte
pânã la data de 20 septembrie 2016. Având în
vedere preocuparea conducerii Ministerului
Educaþiei pentru desfãºurarea în cele mai bune
condiþii a activitãþii ºcolare, MENCª va acorda tot
sprijinul necesar MDRAP in vederea accesãrii
fondurilor necesare îndeplinirii condiþiilor de
obþinere a avizelor sanitare de funcþionare.
   Decizia a fost luatã pentru a da posibilitatea
unui numãr cât mai mare de unitãþi sã demareze
în acest an intervenþiile de acest fel, ca urmare
a faptului cã sumele alocate cu aceastã destinaþie
nu au fost solicitate în integralitate. Este vorba
de fonduri în valoare 800.000.000 lei, alocate
prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã
(PNDL), reprezentând circa 66% din bugetul
programului.
   Astfel, din 3.471 de unitãþi de învãþãmânt
eligibile, 381 sunt, în prezent, incluse la finanþare
prin PNDL cu suma de 257.879.369,34 lei
(alocare financiarã pe perioada 2016-2019),
pentru lucrãrile necesare obþinerii autorizaþiei
sanitare. Pentru alte 1.043 de unitãþi de
învãþãmânt, unitãþile administrativ-teritoriale
(uat) ºi prefecturile au comunicat cã nu se
solicitã finanþare*, restul de 2.047 fiind unitãþi
pentru care cererea de finanþare nu a fost depusã
sau a fost depusã cu documentaþie incompletã.
   Alte 21 de unitãþi de învãþãmânt sunt, în acest
moment, introduse la finanþare prin PNDL cu
alocaþie parþialã în sumã de 10.720.860,00 lei,
pentru perioada 2016-2019, pentru lucrãri din
altã categorie decât cele necesare obþinerii
autorizaþiei sanitare de funcþionare.
   O primã analizã aratã cã principala cauzã a slabei
accesãri a fondurilor disponibile este legatã de
capacitatea administraþiei locale: unele primãrii,
mai ales din mediul rural, fie au capacitate redusã
de a pregãti proiecte, fie deruleazã lent procesul
de pregãtire a lor, fie au o altã prioritizare a
solicitãrilor de finanþare. Aceastã problemã este
întâlnitã nu doar în cazul ºcolilor, ci în general
pentru investiþii în plan local.
   Guvernul va analiza în cel mai scurt timp
mãsuri pentru a sprijini autoritãþile locale în
pregãtirea de proiecte, douã posibile soluþii fiind

Termenul-limitã pentru includerea la
finanþare a ºcolilor fãrã autorizaþie

sanitarã, extins pânã la
20 septembrie 2016

formarea de echipe centrale de asistenþã
tehnicã ºi a dezvoltarea unor proiecte-tip, acolo
unde este aplicabil.
   Amintim ºi faptul cã MENCS urmeazã sã
finalizeze maparea stãrii tuturor unitãþilor de
învãþãmânt din România (condiþionalitate ex-
ante pentru utilizarea fondurilor europene în
domeniul educaþiei). Rezultatul va fi accesul la
date actualizate a stãrii infrastructurii din
educaþie ºi a cauzelor acesteia.

* * *
   Ministerul Dezvoltãrii  Regionale ºi
Administraþiei Publice (MDRAP), în parteneriat
cu Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
‘tiinþifice (MENCS), au demarat la sfârºitul anului
trecut un plan de acþiuni pentru finanþarea
unitãþilor de învãþãmânt în vederea obþinerii
autorizaþiilor sanitare de funcþionare. Alocãrile
sunt realizate în cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL), gestionat de MDRAP.
   Prima înºtiinþare cãtre uat cu privire la
posibilitatea de a depune solicitãri de finanþare
în acest scop a fost expediatã de MDRAP în luna
ianuarie, alte 4 circulare fiind comunicate pe
parcursul anului 2016.
   Lucrãrile finanþate se referã la realizarea,
extinderea, reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, respectiv:
grãdiniþe, ºcoli generale primare ºi gimnaziale,
licee, grupuri ºcolare, colegii naþionale, ºcoli
profesionale, ºcoli postliceale, unitãþi de învãþãmânt
special de stat (conform Ordinului MDRAP nr.
1851/2013 republicat privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naþional de dezvoltare localã).
(*) pentru unul dintre motivele de mai jos:
  au obþinut deja autorizaþia sanitarã de
funcþionare;
  sunt în curs de obþinere a autorizaþiei sanitare
de funcþionare;
  unitãþile de învãþãmânt au fost desfiinþate;
  gradul de deteriorare a clãdirii determinã ca unicã
soluþie construirea unei noi unitãþi de învãþãmânt;
  clãdirile nu se aflã în proprietatea unitãþilor
administrative teritoriale;
  numãrul scãzut de elevi, ºcolari ºi preºcolari a
determinat comasarea unitãþilor de învãþãmânt.

BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE ªI

CERCETÃRII ªTIINÞIFICE

  Aproape 220 de poliþiºti vor acþiona în zona
grãdiniþelor, ºcolilor ºi liceelor din judeþul

Mehedinþi, pentru ca deschiderea noului an
ºcolar sã se desfãºoare în siguranþã.

   Din dispoziþia ªefului Poliþiei Române, chestor
de poliþie Bogdan Despescu, mâine, 12
septembrie a.c., aproximativ 220 de poliþiºti
mehedinþeni vor acþiona în sistem integrat, pentru
desfãºurarea în siguranþã a festivitãþilor specifice
deschiderii anului de învãþãmânt preuniversitar.
   Cei  aproximativ 180 de poliþiºti de ordine publicã,
respectiv cei circa 40 de poliþiºti de la rutierã ºi cei 2
poliþiºti de la prevenire, vor fi prezenþi, în zona grãdiniþelor,
ºcolilor ºi liceelor din judeþul Mehedinþi, pentru ca noul
an ºcolar sã înceapã în liniºte ºi siguranþã.
   Efectivele sunt în teren pentru menþinerea ordinii
ºi siguranþei publice ºi fluidizarea traficului rutier,
în special în zona unitãþilor de învãþãmânt.
   Pentru Poliþia Românã, siguranþa în ºcoli constituie
o prioritate. Astfel, începând de mâine, fiecare unitate
de învãþãmânt va fi inclusã în itinerariile de patrulare
auto ºi pedestre ale poliþiei. De asemenea, la fiecare
ºcoalã vor fi afiºate datele de contact ale poliþistului
de proximitate, pentru o mai bunã comunicare. 
   Echipajele de poliþie vor fi prezente, zilnic, în
zona intrãrilor în ºcoli, în intervalele orare în
care se efectueazã intrarea ºi ieºirea de la cursuri
a elevilor. De asemenea, vor fi supravegheate
în permanenþã traseele de deplasare a elevilor 
ªeful Poliþiei Române a solicitat identificarea ºi
controlarea tuturor unitãþilor economice din zona
adiacentã unitãþilor de învãþãmânt cu privire la
respectarea categoriilor de produse ce pot fi
comercializate minorilor.
   O atenþie deosebitã va fi acordatã activitãþilor
educativ-preventive ºi de verificare a gradului de
siguranþã rutierã, conferit de autovehiculele special
destinate transportului de elevi.
   Totodatã, poliþiºtii de la rutierã vor fi prezenþi în
apropierea ºcolilor, pe arterele de circulaþie intens
tranzitate, pentru asigurarea fluenþei ºi siguranþei
traficului rutier la orele de maximã afluire a elevilor.
   De asemenea, pentru prevenirea evenimentelor
negative ºi evitarea comportamentelor de risc
victimal sau infracþional, poliþiºtii vor organiza 
pentru elevi diferite activitãþi preventive-educative.
   Reamintim cã, în anul de învãþãmânt 2015-2016,
în urma activitãþii desfãºurate de Poliþia Românã,
în zona adiacentã unitãþilor de învãþãmânt,
numãrul infracþiunilor a scãzut cu 11,5%, faþã de
anul ºcolar precedent.

POLIÞIªTII, ALÃTURI
DE ELEVI, LA

ÎNCEPUTUL NOULUI
AN ªCOLAR

 Continuare în pag. 6
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La începutul mandatului de
preºedinte al României, Iohannis a
afirmat cã nu se va acoperi cu
imunitate în niciun caz ºi cã va face,
ori de cîte ori situaþia o va impune,
recurs la moralitate. Adicã, îºi va da
demisia de onoare dacã numele sãu
va fi strigat în boxa acuzaþiilor de orice
fel. Probabil, afirmaþia cu pricina n-a
fost pentru urechile românilor, ci
pentru cele ale Washington-ului ºi
Bruxelles-ului. Între timp, Iohannis a
fãcut potecã în instanþe, iar moralitatea
invocatã a intrat la apã! În plus,
înregistreazã un adevãrat record al
excursiilor în destinaþii de lux, dar ºi
un record al abuzurilor sãptãmînale –
Cotroceni-Sibiu ºi retur, cu o imensã
coloanã de maºini, care blocheazã ore
întregi circulaþia pe drumurile publice,
deºi nu este o deplasare oficialã.
Iohannis are de dat ºi trebuie sã dea
explicaþii serioase în mai multe
privinþe ilegale, cunoscute de justiþie,
dar ºi în privinþa retrocedãrilor din

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

Aceeaºi piatrã de moarã pentru „înãlþimea sa”
Sibiu! „La Sibiu s-au restituit licee,
ºcoli, grãdiniþe, filarmonica ºi un
cãmin de bãtrâni cãtre FDGR, succesor
al organizaþiei naziste Grupul Etnic
German de cãtre primarul Klaus
Iohannis. Forumul Democrat al
Germanilor din România (FDGR) a
devenit oficial succesor al organizaþiei
naziste Grupul Etnic German, printr-o
sentinþã a Judecãtoriei Sibiu. Iohannis
se afla în conflict de interese, fiind
primar ºi preºedinte al Forumului
Democrat al Germanilor din România
(FDGR) la vremea respectivã. Aceste
abuzuri în serviciu ºi evidentul conflict
de interese au fost ºi sunt trecute, în
continuare, cu vederea de autoritãþile
române”, scrie revista „Justiþiarul”. O
altã investigaþie realizatã de RISE
Project scoate la ivealã detalii privind
afacerile imobiliare ale preºedintelui
Iohannis, dar ºi cine sînt membrii
familiei Baºtea, stabiliþi acum în
Jacksonville (Florida), – „cei alãturi de
care Klaus ºi Carmen Iohannis au
traversat ultimii optsprezece ani,
luptînd, cot la cot, pentru douã case
din centrul Sibiului. Folosind
adeverinþe de stare civilã false ºi un
certificat de moºtenitor încheiat prin
fraudã – acte care le atestau un drept
inexistent de succesiune – Baºtea ºi
Iohannis au reuºit sã scoatã douã
clãdiri din proprietatea statului ºi sã le
treacã pe numele lor. Închiriind, apoi,
parterul unuia dintre imobile cãtre
banca Raiffeisen, Baºtea ºi Iohannis

au încasat, vreme de paisprezece ani,
chirii totale de aproximativ 640.000
de euro”. Deci, cum e treaba cu
moralitatea, „corupþia care ucide” ºi
imunitatea, domn’ preºedinte? Imediat
dupã ce a cîºtigat alegerile
prezidenþiale din 2014, Klaus ºi soþia
sa Carmen Georgeta Iohannis au
plecat într-o vacanþã de o sãptãmînã,
unde credeþi? Chiar unde locuieºte
familia Baºtea, în Florida, vizitatã în
fiecare an de cei doi soþi de pe cînd
era primar la Sibiu.
Multor dosare cu speþe similare
li s-a refuzat strãmutarea
   ªtiind cã justiþia o sã-l spele, o sã-l
albeascã, la fel ca pe Bãsescu,
Iohannis face ce ºtie mai bine, pe
tãcute ºi cu orgoliu nemþesc: se
rãzbunã pe cei care au vrut sã depunã
mãrturie, pe cei care l-au anchetat ºi
au avut „tupeul” sã respecte legea, pe
cei care îi stau în cale. Martorul care
trebuia sã depunã mãrturie în dosarul
de incompatibilitate al lui Iohannis a
ajuns la puºcãrie! Al doilea dosar al
casei obþinute din „meditaþii” fraudiene
a fost strãmutat la Piteºti, deºi multor
dosare cu speþe similare li s-a refuzat
strãmutarea. Nu vã spune nimic
prezenþa lui Iohannis la aniversarea a
25 de ani de activitatea a firmei de
avocaturã „Muºat ºi asociaþii„?, care
a invocat, în apãrarea lui Iohannis,
trãsnitul motiv al „bãnuielii legitime”,
pentru a îngropa, precum pisica, ceva,
ce miroase de la o poºtã. „Evenimentul

zilei” scrie cã acest fapt evidenþiazã „nu
doar o relaþie avocat-client, ci ºi o
prietenie cu avocatul Gheorghe
Muºat”. Oare cum ºi cînd a reuºit
superman Iohannis sã dea meditaþii ca
sã adune atîþia bani pentru case, sã facã
politicã, sã fie primar, sã fie preºedinte
al Forumului Democrat German din
România – moºtenitor al organizaþiei
naziste „Grupul Etnic German” din
vremea celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, sã scrie cãrþi de adormit copiii
ºi, mai ales, sã stea plecat aproape tot
timpul pe meridiane? Acum înþelegem
de ce ºi de unde îºi permite o perpetuã
vacanþã (întreruptã numai în perioada
concediilor de refacere) ºi de ce þine
cu dinþii de case! Chiriile aferente sînt
manã cereascã! Sã vedeþi ce spectacol
justiþiar ne va oferi Iohannis la
încheierea mandatului sãu sau, cine
ºtie, poate mai devreme. Dã, Doamne,
ºi sã sperãm cã DNA va folosi aceeaºi
piatrã de moarã ºi pentru „înãlþimea sa”
de staturã, doar.
Lipsa noastra de reacþie
   Ce avantaje are România dacã
preºedintele ºi premierul României
(douã personaje tenebroase, care
lucreazã pe muþeºte „nemþeºte”,
„franþuzeºte” ºi în alte graiuri decît
cel românesc, mizînd pe lipsa noastrã
de reacþie) au pupat bombeul
rechinilor planetari, fie cã vorbim de
cei financiari sau de rãzboinicii care
au ucis în numele aºa-zisei eliberãri
a popoarelor din Orientul Mijlociu ºi
nordul Africii? „Marea vrãjealã cã ne
pregãtim ca sã nu fim atacaþi de ruºi,
nu mai þine decît la prostime. Eu mã
întreb, dacã tot ne-au invadat ruºii,
de ce nu existã mãcar o Bancã
Ruseascã în România, un hipermarket
rusesc?” (Ion ªtefan). Cum tolerãm
de atîta timp un sistem care a trimis
þara în sãrãcie, corupþie ºi nesiguranþã,
un sistem care ameninþã viaþa fiecãruia
dintre noi? Dragi Români, haideþi sã
ne unim în jurul valorilor noastre
naþionale ºi creºtine, sã luãm înapoi
suveranitatea ºi independenþa
României! Altfel, vom pieri ca naþie.
Jos dictatura! Jos fanatismul politic,
„justiþiar” ºi financiar! Coarda s-a
întins prea mult!

POLIÞIªTII, ALÃTURI DE ELEVI...

RECOMANDÃRI
   Atenþie pãrinþi, preveniþi victimizarea
copiilor dumneavoastrã prin accidente
decirculaþie!

Învãþaþi-i pe cei mici sã circule numai
pe trotuare, sã nu se joace pe partea
carosabilã a drumurilor publice, ci doar în
locurile special amenajate, în parcuri,
grãdiniþe, pe terenurile de sport ºi
întotdeauna sub supravegherea unui adult!
   Învãþându-i pe copii sã circule corect,
îi puteþi feri de necazuri ºi vã puteþi
bucura de farmecul zâmbetului lor ºi
de liniºtea familiei!
   Pãrinþii ºi bunicii elevilor trebuie sã
conºtientizeze cã au rol major în
promovarea valorilor, în formarea

personalitãþii copiilor, dar ºi în protejarea
lor de anturaje vulnerabile ºi de unele
influenþe negative ale Internetului.

Atenþie, copii!
Evitaþi sã urcaþi  cu ghiozdanele în spate
în mijloacele de transport în comun,
deoarece puteþi fi prinºi de uºile acestora!
Deplasaþi-vã numai pe trotuare, iar în
lipsa acestora, numai pe partea stângã
a drumului public ºi cât mai aproape
de  marginea  carosabilului!
Traversaþi strada numai pe „zebrã” ºi
semnalizate cu indicatoare! 
Acolo unde sunt instalate semafoare,
traversaþi numai la culoarea verde a
acestora! Evitaþi sã traversaþi strada în fugã!
Aºteptaþi mijloacele de transport în
comun numai pe trotuare sau

refugiile special amenajate ºi nu pe
partea carosabilã!
   Dupã coborârea din mijloacele de
transport în comun, nu traversaþi strada prin
faþa sau prin spatele acestora; Traversarea
se realizeazã numai dupã plecarea lor din
staþie, prin locurile special amenajate!
   Conducerea bicicletei pe drumurile
publice este permisã numai persoanelor
care au împlinit vârsta de 14 ani ºi cu
respectarea prevederilor legale !
   Nu vã deplasaþi cu rolele/skate-
board-ul pe partea carosabilã a
drumurilor publice!
   Fiþi prudenþi în relaþiile cu
persoanele nou cunoscute sau
cunoscute întâmplãtor!
Poliþia Românã ureazã tuturor elevilor

mult succes în noul an ºcolar !
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* Reîncepe maratonul anului
de învãþãmânt. Recunosc cã aceastã
formulare este, în bunã mãsurã,
inexactã. De ce? Fiindcã din ce în ce
mai puþini dintre actanþii sistemului
mai au astãzi posibilitatea sã se
bucure de vacanþã, în integralitatea ei.
Cu mulþimea asta de examene, testãri
naþionale, simulãri, nemaivorbind de
olimpiade ºi de numeroase alte
concursuri ºi întreceri, învãþãmântul
românesc a devenit un domeniu în
care, practic, se lucreazã la foc
continuu. În abia încheiata vacanþã de
varã nu au lipsit nici evenimente din
categoria celor care trezesc din
amorþealã frustrãri ºi orgolii varii
(schimbãri/ demiteri de directori ºi/
sau inspectori etc.). Despre aceste
evenimente nimeni nu a binevoit sã
ofere vreo explicaþie opiniei publice.
Care este chiar interesatã de
semnificaþia unor astfel de
evenimente. Dar dacã învãþãmântul a
devenit un domeniu închis, suficient
sieºi –atunci, bine! Mãcar de-ar
merge toate ca pe roate în anul ºcolar
care începe azi! Un an ºcolar pe care
noi îl dorim fructos pe toate planurile
ºi pentru toþi cei implicaþi direct sau
indirect în procesul didactic – elevi,
profesori ºi pãrinþi.Tuturor, cele mai
alese gânduri ºi cele mai sincere

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Bilanþul „concediilor fãrã platã”...
urãri de succes!
   * Fostul premier, Victor Viorel
Ponta a fost pus sub control judiciar
pentru 60 de zile, adicã de acum ºi
pânã la declanºarea campaniei
electorale pentru alegerile din 11
decembrie. Motivul? Ar fi luat douã
sute de mii de euro de la prietenul
Sebastian Ghiþã pentru a organiza, în
2011, participarea fostului premier
britanic Tony Blair la un simpozion
în România, simpozion ºi participare
care i-ar fi adus lui Victor Viorel
niscaiva beneficii electorale. Posibil
ca, în situaþia descrisã, sã se fi petrecut
niºte nereguli,  chiar cu iz penal. Dar
Ponta, întrebãm noi, a fost singurul
lider politic român care a apelat la
sprijinul unor lideri politici strãini
prestigioºi, în scop de câºtig de
imagine, mai ales în preajma unor
alegeri importante? Evident, nu. Aºa,
ar putea fi atraºi în mocirla
mentalitãþilor de mahala justiþiarã
dâmboviþeanã ºi Bill Clinton, ºi
George W. Bush, ºi regretatul
Francois Mitterrand, ºi frau Merkel,
ºi Mihail Gorbaciov ºi câþi alþii. Nu
cumva aceastã DNA þine sã se facã
de râsul lumii democratice ºi sã
devinã dintr-un simbol al, nu-i aºa,
luptei împotriva corupþiei, în subiect
de bancuri mai mult sau mai puþin

reuºite? ªi asta chiar pe banii noºtri,
mulþi, chiar foarte mulþi? Pentru cine
vrea sã se convingã de valabilitatea
bãnuielilor noastre, recomandãm
lectura comunicatului DNA ce a
însoþit punerea sub control judiciar,
pentru 60 de zile, a lui Victor Ponta.
Se va lãmuri repede. Cum sã-i
interzici tu, DNA, unui om, pe care-l
acuzi de tot felul de grozãvii, sã se
apere, în public, de aceste acuzaþii?
Adicã tu mã faci hoþ în gura mare, iar
eu nu am voie sã îngâim, fie ºi ca un
þânc speriat, „nu sunt, nene, hoþ”? Dar
aceastã DNA este mai presus ºi de
Constituþia Statului Român? Ne
întoarcem la vremurile când refrenul
public care le susura cel mai des în
urechi românilor era „cine limbã
lungã are/ cinci ani va sãpa la sare”?
Hai, nu zãu, chiar aºa?
   * Ponta a contestat la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie interdicþiile
dictate de DNA. Instanþa supremã a
anulat, logic, aberantele interdicþii,
pãstrând mãsura controlului judiciar.
Acest nou episod, dupã opinia
noastrã, impune un sever ºi urgent
proces de reformare a Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, de sus pânã
jos, pânã nu este prea târziu ºi
aceastã (necesarã) instituþie a
„statului de drept” nu se va
autocompromite definitiv. ªi apoi,
totul are o limitã. Chiar ºi cu balanþa
fãcutã ferfeniþã ºi atârnând jalnic într-
o singurã parte. Chiar ºi aºa, repet,
totul are o limitã. Ponta e vânat cu

înverºunare pentru orice fleac, iar în
vremea asta exponenþii bãsismului
mafiotard îºi prãjesc rotunjimile
indecente, inestetice, imposibil de
suportat chiar ºi de o privire exersatã,
care a vãzut multe. Pe de altã parte,
despre plagiatul (dovedit) din teza de
doctorat a madamei Kovesi nu vrea
sã vorbeascã nimeni, în timp ce,
despre aceeaºi situaþie la Victor Ponta,
s-a creat un folclor incredibil, sub
aspectul dimensiunilor ºi conotaþiilor
extraprofesionale. Ei bine, pânã ºi
direcþionarea partizanã a actului de
justiþie are limitele ei! Aceste limite,
din punctul nostru de vedere, au fost
de mult depãºite. Or, acest lucru nu
mai poate fi tolerat. Fiindcã tot ceea
ce li se întâmplã astãzi unora dintre
compatrioþii noºtri ni se poate
întâmpla mâine oricãruia dintre noi.
ªi , într-o atare nedoritã situaþie,
probabil cã am vrea sã simþim, în jurul
nostru,o atitudine de solidaritate.
   * Acest tratament diferenþiat, din
pãcate, ºi-a arãtat efectele ºi asupra
mediului de afaceri. În sensul cã, spre
exemplu, multinaþionalele sunt
protejate de acþiunea „braþului lung
al legii”, în timp ce capitalul
românesc, sub pretextul adesea
foarte subþire al campaniei
anticorupþie, a fost quasi exterminat.
Tehnocraþii lui peºte vor avea ce
raporta când se vor întoarce la
Bruxelles din... concediile fãrã platã
petrecute în ultimul an la Palatul
Victoria din Bucureºti...
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1. ªCOALA GIMNAZIALÃ EIBENTHAL,1 funcþie director
2. ªCOALA GIMNAZIALÃ CÃZÃNEªTI,1 funcþie director
3. CENTRUL JUDEÞEAN DE RESURSE ªI ASISTENÞÃ
EDUCAÞIONALÃ, 1 funcþie director
4. CLUBUL SPORTIV ªCOLAR DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie
director
5. ªCOALA GIMNAZIALÃ “PETRU DUMITRIU” ORªOVA,1 funcþie
director
6. ªCOALA PRIMARÃ POROINA MARE,1 funcþie director
7. ªCOALA PRIMARÃ ªIROCA,1 funcþie director
8. ªCOALA PRIMARÃ PÃDINA MARE,1 funcþie director
9. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL DROBETA,1 funcþie director
10. ªCOALA GIMNAZIALÃ OBÂRªIA DE CÂMP,1 funcþie director
11. ªCOALA GIMNAZIALÃ GOGOªU,1 funcþie director
12. COLEGIUL NAÞIONAL PEDAGOGIC “ªTEFAN ODOBLEJA”,1
funcþie director,1 funcþie director adjunct
13. ªCOALA GIMNAZIALÃ “GHEORGHE ENESCU” TÂMNA,1 funcþie
director
14. ªCOALA GIMNAZIALÃ BÂCLEª,1 funcþie director
15. ªCOALA GIMNAZIALÃ VÂNJULEÞ,1 funcþie director
16. ªCOALA GIMNAZIALÃ PRUNIªOR,1 funcþie director
17. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR. 6 DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie
director,1 funcþie director adjunct
18. ªCOALA GIMNAZIALÃ LIVEZILE,1 funcþie director
19. ªCOALA GIMNAZIALÃ “CONSTANTIN RÃDULESCU MOTRU”
BUTOIEªTI,1 funcþie director
20. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR. 5 DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie
director
21. COLEGIUL TEHNIC “LORIN SÃLÃGEAN”,1 funcþie director,1
funcþie director adjunct
22. ªCOALA PROFESIONALÃ CORLÃÞEL,1 funcþie director
23. ªCOALA GIMNAZIALÃ BREZNIÞA-MOTRU,1 funcþie director
24. COLEGIUL TEHNIC “DIERNA”,1 funcþie director,1 funcþie director
adjunct
25. LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB”,1 funcþie director,1
funcþie director adjunct
26. ªCOALA GIMNAZIALÃ “DIMITRIE GRECESCU” DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
27. ªCOALA GIMNAZIALÃ BURILA MARE,1 funcþie director
28. ªCOALA GIMNAZIALÃ BREZNIÞA-OCOL,1 funcþie director
29. LICEUL TEORETIC “GHEORGHE IONESCU ªIªEªTI”,1 funcþie
director
30. ªCOALA GIMNAZIALÃ GRUIA,1 funcþie director
31. ªCOALA GIMNAZIALÃ “ALICE VOINESCU” DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
32. ªCOALA GIMNAZIALÃ CERNEÞI,1 funcþie director
33. ªCOALA GIMNAZIALÃ “CONSTANTIN NEGREANU” DROBETA
TURNU SEVERIN,1 funcþie director,1 funcþie director adjunct
34. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director
35. LICEUL TEORETIC CUJMIR,1 funcþie director,1 funcþie director adjunct
36. LICEUL TEHNOLOGIC “TUDOR VLADIMIRESCU”,1 funcþie

Inspectoratul ªcolar al Judeþului Mehedinþi anunþã
organizarea concursului pentru ocuparea funcþiilor vacante de

director ºi de director adjunct din unitãþile de învãþãmânt de stat din
judeþul Mehedinþi, dupã cum urmeazã:

director,1 funcþie director adjunct
37. ªCOALA GIMNAZIALÃ VÂNÃTORI,1 funcþie director
38. LICEUL DE ARTÃ “I.ªT.PAULIAN”,1 funcþie director,1 funcþie
director adjunct
39. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director
40. ªCOALA GIMNAZIALÃ “PREDA BUZESCU” VLÃDAIA,1 funcþie
director
41. ªCOALA GIMNAZIALÃ VÂNJU MARE,1 funcþie director
42. COLEGIUL NAÞIONAL ECONOMIC “THEODOR COSTESCU”,1
funcþie director,1 funcþie director adjunct
43. ªCOALA GIMNAZIALÃ ªOVARNA,1 funcþie director
44. ªCOALA GIMNAZIALÃ BALA,1 funcþie director
45. ªCOALA GIMNAZIALÃ CIREªU,1 funcþie director
46. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.15 DROBETA TURNU SEVERIN, 1
funcþie director,1 funcþie director adjunct
47. ªCOALA GIMNAZIALÃ “THEODOR COSTESCU” DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director,1 funcþie director adjunct
48. CENTRU ªCOLAR PENTRU EDUCAÞIE INCLUZIVÃ “CONSTANTIN
PUFAN”,1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
49. ªCOALA GIMNAZIALÃ VOLOIAC,1 funcþie director
50. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO, 1 funcþie director,
1 funcþie director adjunct
51. ªCOALA GIMNAZIALÃ “DUMITRU CRAªOVEANU” IZVORU
BÂRZII,1 funcþie director
52. COLEGIUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”,1
funcþie director,1 funcþie director adjunct
53. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.14 DROBETA TURNU SEVERIN, 1
funcþie director, 1 funcþie director adjunct
54. LICEUL TEHNOLOGIC HALÂNGA,1 funcþie director,1 funcþie
director adjunct
55. ªCOALA GIMNAZIALÃ “REGELE MIHAI I” DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director
56. ªCOALA GIMNAZIALÃ “PETRE SERGESCU” DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director,1 funcþie director adjunct
57. ªCOALA GIMNAZIALÃ SALCIA,1 funcþie director
58. ªCOALA GIMNAZIALÃ DUMBRAVA DE JOS,1 funcþie director
59. ªCOALA GIMNAZIALÃ STÂNGACEAUA,1 funcþie director
60. ªCOALA GIMNAZIALÃ GRECI,1 funcþie director
61. ªCOALA GIMNAZIALÃ OPRIªOR,1 funcþie director
62. ªCOALA GIMNAZIALÃ ªIMIAN,1 funcþie director
63. LICEUL TEORETIC “TRAIAN LALESCU”,1 funcþie director
64. ªCOALA GIMNAZIALÃ GÂRLA MARE,1 funcþie director
65. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director
66. ªCOALA GIMNAZIALÃ BÂLVÃNEªTI,1 funcþie director
67. ªCOALA GIMNAZIALÃ ISVERNA,1 funcþie director
68. ªCOALA GIMNAZIALÃ DEVESEL,1 funcþie director
69. PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie
director,1 funcþie director adjunct
70. ªCOALA GIMNAZIALÃ PODENI,1 funcþie director

 Continuare în  pag. 9
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71. LICEUL TEORETIC “DR. VICTOR GOMOIU”,1 funcþie director
72. ªCOALA GIMNAZIALÃ GROZEªTI,1 funcþie director
73. ªCOALA GIMNAZIALÃ BALTA,1 funcþie director
74. ªCOALA GIMNAZIALÃ “PAMFIL ªEICARU” ORªOVA,1 funcþie
director
75. ªCOALA GIMNAZIALÃ HUSNICIOARA,1 funcþie director
76. COLEGIUL TEHNIC “DECEBAL”, 1 funcþie director, 1 funcþie
director adjunct
77. COLEGIUL TEHNIC “DOMNUL TUDOR”,1 funcþie director,1 funcþie
director adjunct
78. ªCOALA GIMNAZIALÃ BRANIªTEA,1 funcþie director
79. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director,
80. ªCOALA GIMNAZIALÃ MALOVÃÞ,1 funcþie director
81. ªCOALA GIMNAZIALÃ HINOVA,1 funcþie director
82. ªCOALA GIMNAZIALÃ SVINIÞA,1 funcþie director
83. ªCOALA GIMNAZIALÃ EªELNIÞA,1 funcþie director
84. ªCOALA GIMNAZIALÃ ILOVÃÞ,1 funcþie director
85. ªCOALA GIMNAZIALÃ PUNGHINA,1 funcþie director
86. ªCOALA GIMNAZIALÃ BÃLÃCIÞA,1 funcþie director
87. SCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DROBETA TURNU SEVERIN, 1
funcþie director,1 funcþie director adjunct
88. ªCOALA GIMNAZIALÃ CORCOVA,1 funcþie director
89. ªCOALA GIMNAZIALÃ VRATA,1 funcþie director
90. ªCOALA GIMNAZIALÃ OBÂRªIA CLOªANI,1 funcþie director
91. ªCOALA GIMNAZIALÃ “MIHAI VITEAZU” STREHAIA,1 funcþie
director,1 funcþie director adjunct
92. COLEGIUL NAÞIONAL “TRAIAN”,1 funcþie director,1 funcþie
director adjunct
93. COLEGIUL NAÞIONAL “GHEORGHE ÞIEICA”,1 funcþie director,1
funcþie director adjunct
94. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20 DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director
95. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.3 DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie
director,1 funcþie director adjunct
96. ªCOALA GIMNAZIALÃ PRISTOL,1 funcþie director
97. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director
98. ªCOALA GIMNAZIALÃ ILOVIÞA,1 funcþie director
99. ªCOALA GIMNAZIALÃ “CONSTANTIN TRUªCÃ” PÃTULELE,1
funcþie director
100. ªCOALA GIMNAZIALÃ BROªTENI,1 funcþie director
101. ªCOALA GIMNAZIALÃ FLOREªTI,1 funcþie director
102. ªCOALA GIMNAZIALÃ JIANA,1 funcþie director
103. ªCOALA GIMNAZIALÃ DÂRVARI,1 funcþie director
104. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ORªOVA,1 funcþie
director
105. ªCOALA GIMNAZIALÃ ROGOVA,1 funcþie director
106. ªCOALA GIMNAZIALÃ “DR. ALEXANDRU M. POPESCU”
PONOARELE,1 funcþie director
107. CLUBUL SPORTIV ªCOLAR ORªOVA,1 funcþie director
      Concursul se organizeazã în baza Metodologiei privind organizarea
ºi desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi
director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, aprobatã prin
OMENCª nr. 5080 / 31 august 2016.
   La concursul pentru ocuparea funcþiei vacante de director sau de director

adjunct din unitãþile de învãþãmânt de stat pot candida persoanele
care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiþii:
   a) au absolvit cu diplomã de licenþã/absolvire studii universitare,
respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcþiei de director în grãdiniþe
sau de director adjunct din unitãþi de învãþãmânt, studii universitare
pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomã de licenþã/absolvire
studii universitare;
   b) sunt membre ale corpului naþional de experþi în management
educaþional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) ºi art. 257 alin. (1)
din Legea educaþiei naþionale nr.1/2011 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
   c) sunt titulare în învãþãmântul preuniversitar, având încheiat contract
de muncã pe perioadã nedeterminatã, au cel puþin gradul didactic II sau
titlul ºtiinþific de doctor în domeniul în care îºi desfãºoarã activitatea;
   d) dovedesc calitãþi profesionale, manageriale ºi morale, reflectate prin
calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani ºcolari lucraþi efectiv la
catedrã în funcþii didactice sau în funcþii de conducere din unitãþi de
învãþãmânt/inspectorate ºcolare/casele corpului didactic/Palatul Naþional
al Copiilor/Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice ori în
funcþii de îndrumare ºi control din inspectorate ºcolare/ funcþii de
specialitate specifice Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
indiferent de perioada în care ºi-au desfãºurat activitatea;
   e) nu au fost sancþionate disciplinar în ultimii 4 ani ºcolari anteriori
anului desfãºurãrii concursului, lucraþi efectiv la catedrã, în funcþii
didactice sau în funcþii de conducere din unitãþi de învãþãmânt/
inspectorate ºcolare/casele corpului didactic/Palatul Naþional al Copiilor/
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice ori în funcþii de
îndrumare ºi control din inspectorate ºcolare/funcþii de specialitate
specifice în Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
indiferent de perioada în care ºi-au desfãºurat activitatea;
   f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcþie de conducere în
învãþãmânt prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã;
   g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcþiei,
conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
   h) nu au avut statutul de „lucrãtor al Securitãþii” sau „colaborator
al Securitãþii”.

     Dosarele candidaþilor se vor depune electronic în perioada
13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere
electronica a candidaþilor pentru ocuparea funcþiilor vacante de director
/ director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat, care
va fi  disponibilã pe site-ul inspectoratului ºcolar judeþean
www.isjmehedinti.ro.
   Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictã a
prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobatã prin OMENCª
nr. 5080 / 31 august 2016.
   Proba scrisã va avea loc în data de 12 octombrie 2016.
   Probele de interviu ºi evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfãºura
în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie 2016 în locaþiile stabilite de
inspectoratul ºcolar.
   Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fiºele
posturilor pentru director ºi director-adjunct, lista funcþiilor vacante ºi
lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afiºeazã la sediul ºi
pe site-ul inspectoratului ºcolar.
   Informaþii suplimentare se pot obþine la nr. de telefon 02523115579,
de luni pânã vineri, între orele 08.00-16.30.

 Urmare din pag. 8
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Energia astralã a sãptãmânii te predispune la
transformãri interioare profunde, rãscoliri
sufleteºti greu de explicat în cuvinte, dar ºi greu
de înþeles. Ai nevoie de odihnã, detaºare de
cotidian ºi revizuirea tuturor situaþiilor ºi relaþiilor
în care eºti implicat. Posibile neplãceri legate de
sãnãtatea picioarelor ºi a segmentelor sistemului
digestiv. Evitã, în limita posibilului, consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale,
deoarece existã riscuri majore de erori cu efecte
pe termen lung. Dezvoltã gândirea pozitivã!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Aspectele socio-profesionale reprezintã
subiectele principale ale acestei sãptãmâni. Se
contureazã schimbãri majore, atât în relaþiile
personale cu prietenii, cât ºi în relaþiile de
susþinere profesionalã reciprocã de la locul de
muncã. Se recomandã prudenþã, discreþie ºi
rãbdare! Încet, dar sigur pierzi unii prieteni, dar
se va face loc pentru alþii. Deocamdatã priveºte
atent la situaþiile în care eºti implicat alãturi de
aceste persoane ºi nu te lãsa impresionat de
vorbele sau gesturile, aparent, sincere.
Organizeazã-þi programul cotidian, astfel încât
sã te odihneºti regulat.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Schimbãri importante în plan profesional!
Poate fi vorba despre finalizarea unor proiecte, a
unor etape de lucru sau se preconizeazã schimbãri
în grupul de lucru din care faci parte la locul de
muncã. Totul se poate petrece rapid, fãrã prea
mult zgomot sau fãrã explicaþii pertinente. Fii
prudent ºi evitã discuþiile contradictorii sau luarea
deciziilor radicale! Deocamdatã ia aminte la
discuþii ºi evenimente. Sunt zile bune numai pentru
analize interioare, observaþie ºi dialog interior.
Bazeazã-te numai pe forþele tale!

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Vei fi animat de gânduri mãreþe pe tot
parcursul sãptãmânii, ca ºi cum îþi propui sã
schimbi totul în jurul tãu, dar astfel încât sã fie ºi
în avantajul celorlalþi. Energia astralã din aceste
zile îþi accentueazã simþurile fine, paranormale ºi
de aici vei reuºi sã faci conexiuni mentale
nebãnuite vizavi de relaþiile ºi situaþiile în care
eºti implicat. Se pot accentua visele ºi viziunile
premonitorii. Mentalul este agitat, aºa încât este
bine sã nu forþezi nota ºi chiar sã te detaºezi ºi sã
te odihneºti conºtient. Demersuri legate de
cãlãtorii ºi studii pe termen lung sau în strãinãtate.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Segmentul financiar are o importanþã deosebitã
în aceastã sãpãtmânã. Sunt ºanse sã pui la punct
colaborãri, chestiuni patrimoniale împreunã cu
rudele ºi partenerul de viaþã, aspecte care au în
comun bani, cheltuieli, servicii, bunuri folosite
ºi de tine ºi de aceste persoane. Cumva se încheie
o etapã, dar poate fi vorba despre lãmuriri sau
rezolvãri aºteptate demult. Totuºi, fii prudent ºi
verificã atent fiecare document, fiecare cheltuialã
ºi evitã investiþiile de orice fel. Cineva din
anturajul apropiat te poate ajuta foarte bine cu
sfaturi ºi idei deosebite.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmânã foarte importantã în plan partenerial!
Se vor reconfigura colaborãri, o relaþie matrimonialã
sau se finalizeazã etape de viaþã ºi activitate comune
cu alþii. Este bine sã fii obiectiv, sã îþi urmãreºti
scopurile personale ºi sã închei acele relaþii ºi
situaþii care te îþi în loc sau care deja îþi dãuneazã
în vreun fel. Existã detalii ºi interese ascunse, atât
în orice tip de colaborare socio-profesionalã, cât
ºi în relaþia de cuplu. Dezamãgirile pot fi de
proporþii. Pentru a-þi îmbunãtãþi planurile de viitor
este nevoie sã renunþi rapid la tot ce este perimat.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãnãtatea ºi activitatea desfãºuratã în cadrul
unui loc de muncã reprezintã aspectele care se
vor modifica mult începând cu aceastã
sãptãmânã. Este bine sã-þi supraveghezi
semnalele organsimului ºi sã apelezi la ajutor
de specialitate. Transformãrile personale care se
întrezãresc, întâmpinã-le cu mintea ºi sufletul
deschise. Continuã-þi programul de viaþã cu paºi
mãrunþi, fãrã a forþa nota în vreun fel. Orice grabã,
orice decizie luatã acum, orice implicare în ceva
nou ar trebui evitate, pentru cã nu au ºanse sã
se materializeze corect în viitor.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te
solicitã mult în aceste zile, fapt pentru care ar fi
bine sã fii prudent ºi circumspect pe alocuri.
Se contureazã modificãri majore ºi chiar finaluri
în plan amoros. Misterul, farmecul, dar ºi
iluziile stãpânesc acest segment de viaþã, astfel
cã puþin probabil sã-þi dai seama de adevãratul
sens al situaþiilor care se ivesc. Evitã sã ai
aºteptãri faþã de cei dragi! Tu eºti cel care are
nevoie sã-ºi remodeleze concepþiile vizavi de
iubire ºi implicaþiile ei. Însã eºti foarte creativ
ºi inspirat, aºa încât relaxeazã-te cu un hobby.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În casã ºi familie se preconizeazã schimbãri
interesante, dar pline de mister. Atenþia ºi
eforturile îþi vor fi atrase de treburile gospodãreºti
restante ºi de conversaþiile cu membrii familiei.
Fii prudent ºi rãbdãtor, pentru cã este dificil de
ajuns la un consens, chiar dacã toatã lumea
doreºte acelaºi lucru. Vei fi neovit sã te împarþi
între îndatoririle profesionale ºi cele casnice.
Însã accentul sãptãmânii revine mai mult laturii
personale ºi relaþionãrii cu cei dragi.
Organizeazã-þi timpul ºi resursele astfel încât sã
rezolvi tot ce îþi propui.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se
concentreazã pe segmentul relaþiilor cu anturajul
apropiat, de aceea ar fi bine sã acorzi atenþia
necesarã tuturor discuþiilor ºi întâlnirilor cu
aceste persoane. Se vor crea contexte favorabile
pentru a te desprinde din situaþiile ºi relaþiile
toxice. Unii se vor þine scai de tine, din varii
motive personale. Evitã sã vorbeºti despre tine
ºi intenþiile tale sau despre subiecte pe care le
cunoºti puþin sau deloc. Prudenþã, rãbdare ºi
acceptarea ideilor ºi nevoilor altora!

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Situaþii controversate în plan financiar! Este
vorba despre modificãri salariale sau ale
condiþiilor de muncã. Fie primeºti o sumã de
bani restantã pentru eforturile depuse în câmpul
muncii, fie afli informaþii deosebite privitoare la
felul în care se vor desfãºura activitãþile
profesionale de acum încolo. În culisele
evenimentelor existã detalii pe care nu le poþi
depista sau înþelege acum. Totuºi, fii prudent,
circumspect ºi nu lua de bun chiar tot ce auzi.
O conversaþie tãinuitã cu cineva din anturajul
apropiat te va lãmuri ºi liniºti.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmânã foarte importantã, pentru cã
transformãrile interioare la care eºti predispus
sunt de bun augur. Însã nu vei înþelege mare
lucru acum, dar senzaþia cã totul se desfãºoarã
în favoarea ta va fi accentuatã ºi aducãtoare de
liniºte ºi confort sufletesc. Ceva se terminã, ceva
stã sã înceapã. Detaºeazã de toate, lasã-te purtat
de evenimente, dar în acelaºi timp fii deschis la
nou ºi progres. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel
cã ºi stãrle tale de spirit sunt oscilante ºi dificil
de suportat sau înþeles de cãtre ceilalþi.
Controleazã-þi reacþiile! Autor: AstroCafe.ro

(12 - 14 septembrie 2016)
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Echipele severinene au
înregistrat rezultate contradictorii în
seria a X-a a Campionatului
Naþional  de fotbal rezervat
juniorilor republicani B.
   Învinsã, în etapa intermediarã, cu
3-1, în deplasarea de la Dacia
Mioveni, ACS Luceafãrul Drobeta
a trecut, sâmbãtã, pe terenul din
ªimian,  cu 2-0 de lanterna
roº ie  Dac ia  O rãº t i e ,  p r in
golurile lui Petruþ Rãdulescu
(28) ºi Marian Habet (64).
   “Din pãcate, ratãm în continuare
foarte mult. Nu reuºim sã
valorificãm unele ocazii clare.
Avem 6 puncte dupã 4 etape ºi sper
sã legãm victoriile”, a precizat
managerul clubului Luceafãrul,
Alexandru Sitaru. Echipa sa a mizat
sâmbãtã pe: Napu – Cojocaru (60
Bîcleºanu), Berceanu (70 Uºurelu),
Pãtraºcu, Schinteie (32 Iacob) -

În ce ligi naþionale
vor juca jucãtorii

originari din
Mehedinþi, în

sezonul 2016-2017:

Liga I Cipru: Andrei Enescu ( FC
Ethnikos Achna)

Liga I România: Silviu Balaure
(Astra Giurgiu), Cãtãlin Doman
(ACS Poli Timiºoara)

Liga a II-a: Mãdãlin Mihãescu
(Juventul Bucureºti), Bobi Verdeº
(CS Afumaþi), Ionuþ Vucea (ASU
Politehnica Timiºoara), Robert
Licã (ACS Berceni)

Liga a III-a: Ionel Lãtea (Sporting
Roºiorii de Vede - C3), Dalian
Munteanu (Sporting Roºiorii de
Vede - C3), Ricardo Filip (CS
Podari - C3), Andrei Dumangiu (CS
Podari - C3), Cristian Poianã
(Performanþa Ighiu - C4 ),  Claudiu
Ghighilicea (Millenium Giarmata -
C4), Daniel Ciobanu (CSM Lugoj
- C4), Laurenþiu Sãrãcin (CSM
Lugoj - C4), Ionuþ Coadã (BD UTA
II Arad - C4), Alexandru Maria
(FC Zalãu - C5)

Dupã ce au câºtigat seria
a V-a a Campionatului Naþional de
fotbal  rezervat  juniorilor
republicani A,  mai mulþi
componenþi ai CSS Drobeta au
fãcut pasul la seniori ºi vor juca
din aceastã toamnã în Liga a III-a.
Astfel, la ACS Podari,  în seria a
III-a, vor evolua  Ricardo Filip ºi
Andrei Dumangiu, iar, în seria a

Luceafãrul, la turaþie
redusã cu Dacia

Moescu (45 Iorgulescu),
Mohora, Albuºel, Habet –
Rãdulescu, Rãducãniþa.
   Cu 3 puncte în
clasamentul seriei a X-a a
rãmas CSS Drobeta. Dupã
ce e trecut în etapa
intermediarã cu 6-1 de
Dacia Orãºtie, e achipa
antrenatã de Mihai Caliþoiu
pierdut cu 4-2 la Viitorul
Argeº. Severinenii au pus
eºecul de la Piteºti pe
seama manierei de arbitraj
a lui Robert Dumitru, din Balº.
   “Am  pierdut din douã penalty-
uri  inventare ºi o manierã
înfiorãtoare a întregii brigãzi de
arbitri.  A fost japcã ca în anii ‘90,
iar arbitrul Robert Dumitru este un
urmaº demn al acelei ere. Dupã ce
a dat indicaþii echipei-gazdã ºi a
tolerat atacuri fãrã minge, de la

genunchi în sus, nu pot sã mã
declar decât mulþumit cã am
doar doi jucãtori accidentaþi!
Voi face memoriu la CCA!”, a
rãbufnit Caliþoiu.
   Echipa sa a marcat prin Remus
Þurai (35) ºi Adrian Gâdea (79 –
pen) ºi a rãmas cu 3 puncte în 4
etape. În teren, CSS Drobeta a mizat

pe: Nohaiu –  Popa, A. Cerbu, Enea,
C. Þurai, C. Rupa (47 Lohon),
Gâdea, I. Rupa, Amzulescu (50
Birovescu, 71 Dãescu)– Burcu,  R.
Þurai (74 Dãnoiu).
   Sâmbãtã, de la ora 12, pe
Stadionul Termo,  este programat
derby-ul CSS Drobeta – Luceafãrul
Drobeta.

Foºtii elevi ai lui Brihac, nevoiþi sã
pãrãseascã judeþul

 M. O.

 M. O.

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.

IV-a, Ionuþ Coadã (ACS BD UTA II
Arad) va fi adversar cu foºtii sãi
coechipieri Daniel Ciobanu (CSM
Lugoj) ºi Laurenþiu Sãrãcin (CSM
Lugoj).
   Alþi jucãtori formaþi la CSS
Drobeta evolueazã de câþiva ani în
prima ligã. Dacã Andrei Enescu s-
a transferat în varã, de la CSMS
Iaºi, în primul eºalon cipriot, la FC

Ethnikos Achna, Silviu Balaure  a
ajuns la Astra Giurgiu, cu care va
juca în Europa League. “Mã bucur
cã elevii mei ºi-au gãsit echipe la
care sã joace. Asta înseamnã cã
sunt valoroºi ºi au fost bine crescuþi
la CSS. Preferam totuºi sã existe
ºi la noi în judeþ o echipã de Liga a
III-a, fiindcã mai aveam ºi alþi
jucãtori care au terminat junioratul
ºi care nu au unde sã joace”, a spus
antrenorul de la CSS Drobeta,
Marian Brihac.
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Mã nepoate, auzi matale,
mai þii minte metoda a treia de i-o
aplicam io lu nerodu de Sucã,
atuncea când fãcea fro tâmpenie?!
E, dacã vã aduceþi aminte, aflaþi di
la mine, cã nu mai pot s-o aplic.
Pa da, nu mai pot, cã cica nerodu
are drepturi, nu mai poþi sã-i aplici
metoda a treia aºa când vrei, nu mai
trebe sã poarte uniformã la ºcoalã,
poate sã evalueze el profesorii ºi
poate sã-ºi ia ºi telefonu în bancã,
aºa zice codu elevului, cicã.
   Bun aºa, sã vezi ce învaþã ºi Sucã
ºi al lu Zbanghiu ºi toþi ceilalþi, de
acu înainte, când or sã vinã cu
blugii rupti, cu hainele pline de
mesaje ºi cu cãºtile în urechi, nu
care cumva sã piardã ultima piesã
a lui Alex Velea.
   Aia e, mã fraþilor, aºa ajunsã
ºcoala azi. Cã ete, pe vemea lu  tanti
senatoarea Anghel, dupe cum
povestea, cicã lua bãtaie di la
maicã-sa, ca sã scrie corect, pãnã
nu mai avea foi la caiet, aºa fãcea.
Cum greºea, cum mai rãmânea fãrã
o faie, pãnã ajungea la coperþi. Da,
deh, se schimbã vremurile, sã mai
schimbã ºi oamenii, s-o mai
schimba ºi tanti Anghel din
parlament, o mai veni ºi de aºtia
mai cu idei bune, în sprijinu
învãþãmântului. Cã altfel nu ºtiu ce
facem cu ai lu Zbanghiu ºi
compania, cã ãºtia dacã dau de
libertate la ºcoalã sunt ca ºi fugiþi
de acasã.
   Mã nepoate, da când te gândeºti  nea Mãrin

Sucã ºi ºcoala lu Zbanghiu, concurenþa di la inspectoratu’
ºcolar ºi coroniþele politicienilor de Mehedinþi

cã începu ºcoala ºi fro un sfert din
ºcolile din Mehedinþi nu au avizele
sanitare, parcã te ia aºa cu nãcaz.
Mai ales când te gândeºti cã decât
sã bage bani Consiliu Judeþan în
casa de protocol di la Gura Vãii, ca
sã sã facã acolo neºte chiolhane,
mai bine sã alocau pin judeþ neºte
bani sã aibã ºi copiii di la ºcolile
respective niscaiva condiþii
civilizate sã înveþe, cã ãsta-i viitoru,
nu petrecerile la înãltimea
dealului, ca sã sã vadã bine
Dunãrea. Cã doar de aia îi zâce
Centru de Afaceri Dunãrene,
sanchii, pe banii judeþului cã UE
s-a prins ºi nu mai dã euroii
aºteptaþi. Da sã pare cã altele-s
prioritãþile unora.

   Mã nepoate, e bãtãlie mare pe
postu de inspector ºcolar adjunct
la Mehedinþi, de zici cã-i uns cu
miere, aºa de mare e concurenþa.
Nu mai puþin de ºase persoane l-ar
vrea, ºi e numai unu ºi unu, zici cã
sã bat pe un loc la Medicinã ºi
altceva nimic. Zisã Mãrghioala lu
Fleaºcã, cã dacã nu sã ocupã din
prima, c-aºa i-a dat ei în bobi, sã
bagã ºi ea, în tura a doua, cã poate
o fi cu noroc. Cã zisã cã ºtie tot
atâta carte, cam cât ºtiu trei dintre
candidaþi la un loc.
   Pã da, cã dacã-i întrebi pe nea
Palaºcã, pe nea Bãlu, pe nea
Gherghe, pe nea Traicu ºi pe toþi
parlamentarii mehedinþeni ce note
au avut la ºcoalã, o sã sã înghesuie

sã spunã cã au fost premianþi, cã
au luat coroniþã ºi cã ar mai vrea
patru ani pin Parlament, cã dacã o
sã-i aleagã mehedinþenii or sã dea
ei câte o coroniþã la toatã lumea. Ei
aº, de câte ori au auzit ai noºtri
promisiuni anii aºtia, nu o sã
mai creadã mare lucru pentru
11 decembrie.
   Cam aºa începe ºcoala pi la noi,
anu ãsta. Partea frumoasã rãmâne
aia, cu primii paºi în clasã, cu
doamna învãþãtoare, cu buchetele
de flori simple ºi cu amintirile din
vacanþã, ori din copilãrie, dupã caz.
Asta e frumuseþea ºcolii, restul e
altã poveste.
   Aºa cã, la ºcoalã, sã fiþi deºtepþi
ºi optimiºti!

Mai ales când te gândeºti cã decât sã bage bani
Consiliu Judeþan în casa de protocol di la Gura Vãii...


