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Ca urmare a precipitaþiilor cãzute în zona
localitãþii Strehaia, 90 l/mp cantitate înregistratã în
intervalul orar 14:45-16:45 la staþia hidrometricã
Strehaia, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
„DROBETA” al judeþului Mehedinþi a intervenit  în oraºul
Strehaia cu trei ofiþeri ºi 23 de subofiþeri cu patru
autospeciale de lucru cu apã ºi spumã, un autocamion
de intervenþie, 10 de motopompe ºi douã autospeciale
de primã intervenþie ºi comandã, pentru înlãturarea
efectelor negative produse, astfel:
- locuinþe inundate (Str. Republicii, Str. Negru Vodã,
Str. Horia, Str. ªtefan cel Mare, Str. Mihail Sadoveanu,
Str. Fabricii, Str. Lotrului, Str. Vlad Þepeº, Str. Eroilor);
- 25 anexe gospodãreºti inundate ºi curþi  (Str. Republicii,

Inundaþii la
Strehaia

Str. Negru Vodã, Str. Horia, Str. ªtefan cel Mare, Str. Matei
Basarab, Str. Mihail Sadoveanu, Str. Fabricii, Str. Lotrului,
Str. Vlad Þepeº, Str. Eroilor, Str. Decebal);
- 5 beciuri inundate (Str. Republicii, Str. Matei Basarab, Str.
Horia, Str. Eternitãþii, Str. 1 Mai);
- 5 Strãzi inundate (str. Negru Vodã, Str. Siretului, Str. Horia,
Str. Lotrului, Str. ªtefan cel Mare).
   Totodatã, alãturi de forþele profesioniste, la intervenþii au
participat SVSU Strehaia cu 4 voluntari ºi 2 motopompe.
De asemenea, la nivelul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „DROBETA” al judeþului Mehedinþi a fost activatã
Grupa Operativã a inspectoratului, sub comanda
inspectorului ºef.

PURTÃTOR DE CUVÂNT, Lt. Flavius ISCRU

Desigur cã ºi societatea civicã
mai are ceva pânã îºi va atinge
maturitatea ºi îºi va raþionaliza
aºa cum trebuie rumorile,
frustrãrile, dar clasa politicã,
din pãcate, se aflã încã la
nivelul mentalitãþilor feudale,
deºi blazoanele ei sunt de
multã vreme ferfeniþã.
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Ne sfideazã
pe faþã!

Campania “Luna
inimilor deschise” de
strângere de fonduri a

ales sã sprijine Secþia
de Pediatrie a Spitalului
Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin
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FESTIVALUL
NAÞIONAL DE
FOLCLOR “MUNTE,
MUNTE, BRAD
FRUMOS” - 2016
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De mînã cu
extremiºtii ºi

penalii
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Euro a adormit
la 4,45 lei
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Votul parlamentarilor în
cazul fostului ministru de interne,
Gabriel Oprea, nu a adus ceva nou
ºi neaºteptat: aceiaºi, previzibilã
dealtfel, solidarizare a majoritãþii
aleºilor nu neapãrat în jurul unei
figuri politice antipatice, cât mai
ales împotriva unei instituþii, DNA,
pe care mulþi dintre aceºti aleºi au
toate motivele sã o deteste.
  Rãzboiul DNA-politicieni
continuã, sub toate aparenþele
democratice, sub toate procedurile

legislative, dar fãrã scrupule.
   Dupã ce Senatul a refuzat cererea
DNA ca Gabriel Oprea sã fie urmãrit
penal pentru ucidere din culpã (în
dosarul morþii poliþistului Bogdan
Giginã), pe Facebook a ºi fost
programat, rapid, un eveniment de
protest. Citãm ºi noi, postarea
îndemnãtoare la ieºitul în stradã:
„Parlamentul a depãºit orice limitã
de bun simþ. Dupã ce cã de-a
lungul timpului au apãrat atâþia
oameni de a fi urmãriþi penal
pentru toate infracþiunile de
corupþie posibile, au ajuns acum
sã îl apere pe un om de a fi urmãrit
penal pentru UCIDERE DIN
CULPÃ!!!!!!!!! Cum este posibil
aºa ceva? Oamenii aceia îºi bat
joc de noi. Nu mai au nicio limitã,
au ajuns sã apere de justiþie chiar
ºi un om acuzat de UCIDERE. Voi
înþelegeþi? Nu a dat ºpagã, nu a

furat, din cauza lui A MURIT O
PERSOANÃ!!!!!!! Haideþi joi la
18:00 la Palatul Parlamentului sã
protestãm! Aºa ceva este
intolerabil! Acest parlament practic
ne spune cã atât timp cât eºti
parlamentar nu rãspunzi în faþa
justiþiei! Ne sfideazã pe faþã!”
   Dincolo de micile dar
pardonabilele defectuozitãþi ale
exprimãrii (facebookul permite iar
indignarea scuzã ºi trece în plan
secundar aceste aspecte) protestul
acesta, a cãrui amploare nu o
putem bãnui  - ºi nici nu conteazã,
de fapt - readuce tema, în plan
simbolic, a antipatiei ce foarte mulþi
o nutresc vizavi de parlamentari. ªi
cum apare o figurã atât de
controversatã ºi rigidã precum a lui
Oprea, parcã ºi mai abitir creºte. Ne
sfideazã pe faþã! nu e un sentiment
aproape general apãrut de ieri de

azi, ci de ani ºi ani buni. E o
întreagã bãtãlie, surdã, între
parlamentari ºi restul societãþii.
Aproape imediat dupã vot, dupã o
scurtã perioadã de iluzionare ºi
speranþã, se aºterne decepþia,
dezgustul. Iar când mai apare câte
un caz de corupþie sau de sfidare a
legii, lucrurile deja devin fãrã
întoarcere pe panta revoltei.
   Cazul Oprea nu e un caz, ci o
atitudine mentalã, de reciprocã
ostilitate, o reacþie de castã ce-ºi
apãrã cu dinþii statutul, chiar
dacã acesta e vremelnic.
   Desigur cã ºi societatea civicã
mai are ceva pânã îºi va atinge
maturitatea ºi îºi va raþionaliza aºa
cum trebuie rumorile, frustrãrile,
dar clasa politicã, din pãcate, se aflã
încã la nivelul mentalitãþilor
feudale, deºi blazoanele ei sunt
de multã vreme ferfeniþã.

Ne sfideazã pe faþã!

CONFERINÞA DE PRESÃ
   Refuzãm munca (suplimentarã)
ca reacþie la refuzul Ministerului
Justiþiei de a aplica legea.
  Declanºãm acþiuni de protest

pe termen nedeterminat în tot
sistemul penitenciar 
   Sub pretextul corectãrii unor
inechitãþi salariale Guvernul tehnocrat
legalizeazã discriminarea împãrþind
sistemul naþional de apãrare în
ºmecheri ºi fraieri. Prin OUG 20/2016
se stabileºte ca toþi salariaþii din

ACÞIUNI DE PROTEST ÎN PENITENCIARE
Sindicatul Danubius-Drobeta, afiliat Federaþie Sindicatelor din Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor
(FSANP) membrã a Confederaþiei Sindicale Cartel ALFA ºi Sindicatul Naþional al Lucrãtorilor de Penitenciare
(SNLP), filiala Drobeta Turnu Severin, membrã a Federaþiei PUBLISIND ºi a Blocului Naþional Sindical 

familia ocupaþionalã apãrare ºi
ordine publicã, inclusiv cei din
penitenciare, trebuie sã aibã incluse
în salariu sume compensatorii
reprezentând salariul de merit în
platã în anul 2009 
   Ministrul muncii ºi al justiþiei, sub
patronatul executivului în exerciþiu,
decid peste lege cã, deºi în
penitenciare a existat salariu de merit
în platã în 2009, totuºi norma nou
adoptatã, chiar dacã nu conþine
elemente de ambiguitate, nu ar trebui

aplicatã ºi pentru agenþii ºi ofiþerii
de penitenciare, pentru cã salariile
lor sunt bune ºi pentru cã celelalte
instituþii din sistemul naþional de
apãrare se opun, motiv pentru care
la data de 10 septembrie 2016 toate
salariile plãtite în structura de
apãrare au inclus acest drept, cu
excepþia penitenciarelor.
   Ca reacþie la primul act de
fragmentare a structurii de apãrare
naþionalã prin decizie politicã luatã cu
nerespectarea legii, am decis sã

 Continuare în pagina 14

protestãm cu toatã forþa ºi cu toate
armele. Nu mai avem dreptul la grevã,
suprimat în 2011 prin Legea dialogului
social, însã avem dreptul sã refuzãm
munca suplimentarã iar simpla
activare a acestui drept minor va
paraliza activitatea din penitenciare.
Avem dreptul sã pichetãm unitãþile
ºi sã organizãm mitinguri de
amploare, aºa cum am mai fãcut-o!
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În fiecare an, din 2005, cora
România lanseazã campania “Luna
inimilor deschise” de strângere de
fonduri pentru o organizaþie pe care
fiecare magazin cora ºi-o alege ca
ºi partenerã. Anul acesta cora
Drobeta a ales sã sprijine Secþia de
Pediatrie a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin.
   Avem deosebita plãcere sã
aducem mulþumirile noastre
clienþilor pentru efortul depus în
strângerea sumei de 23.701,28 lei
care, împreunã cu donaþia din
partea cora Drobeta, în valoare de
12.500 de lei, în total 36.201,28
lei. Din aceastã sumã se vor
achiziþiona canapele de examinare,
paturi de spital, cãrucioare ºi
mãsuþe instrumentare, noptiere,
lampã examinare, stative perfuzii,
banchete pentru sala de aºteptare,
set otoscop, lampa germicidã UV,
balon resuscitare, aspirator secreþii,
tensiometru ºi mobilier auxiliar
pentru Secþia de Pediatrie a
Spitalului Judeþean de Urgenþã.
   Prin îndemnul “doneazã pentru
sãnãtatea ºi viitorul copilului tãu”
al doamnei dr. Mihaela Soare, care
a lansat încã de la începutul
campaniei acest slogan, ne
bucurãm de suma mai sus

Campania “Luna inimilor deschise” de strângere de
fonduri a ales sã sprijine Secþia de Pediatrie a Spitalului

Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu Severin

Vineri, 16.09.2016, ªcoala
Postlicealã Sanitarã “Gheorghe
Þiþeica”, din Drobeta Turnu
Severin, ºi-a deschis porþile
pentru a primi cei 400 de elevi ºi
26 de cadre didactice reprezentate
de profesori, medici ºi asistenþi
medicali principali cu studii
superioare. Festivitatea a fost
deschisã de directorul general al
Fundaþiei “Gheorghe Þiþeica”,
prof. Ion Nãnuþi. Dupã urãrile de
bun venit în noul an ºcolar

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE
A NOULUI AN ªCOLAR LA

ªCOALA POSTLICEALÃ
SANITARÃ “GHEORGHE ÞIÞEICA”

domniºoara prof. Biban Mirela-
Mariana, directorul ºcolii
postliceale ºi cadrele didactice  au
îndrumat elevii spre sãlile de curs.
   ªi în anul acesta, ca ºi în anii
anteriori, avem elevi la toate cele patru
specializãri ºi aceasta reprezintã o
mare bucurie. Ca ºi în anii trecuþi
absolvenþii din Serbia s-au înscris în
numãr mare la toate specializãrile.
   Sperãm cã anul ºcolar 2016/2017
sã fie un an mai bun pentru cadrele
didactice ºi pentru elevii noºtri.

colectatã, în speranþa c-aducem un
strop de bucurie în sufletul
pãrinþilor, copiilor ºi cadrelor
medicale din Secþia Pediatrie a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin.

Vã mulþumesc în numele meu,
al colegilor, al întregii echipe cora
cã putem întinde o mânã
persoanelor de lângã noi!

Georgeta Gina Ofrim,
Director CORA DROBETA
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În urma solicitãrilor fãcute de Instituþia Prefectului judeþului
Mehedinþi la toþi factorii guvernamentali responsabili, în data de 13
septembrie a.c., a avut loc o întâlnire la sediul Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice (MDRAP) în privinþa asigurãrii agentului
termic, în sezonul rece 2016-2017, în municipiul Drobeta Turnu Severin.
   La aceastã întâlnire au participat secretarul de stat din MDRAP - Sirma
Caraman, secretarul de stat din Ministerul Energiei – Corina Popescu,
preºedintele ANRE – Niculae Havrileþ, directorul general în cadrul ANRE
– Maria Mânecuþã, preºedintele ANRSC – Doru Ciocan, reprezentanþi de
la Secretariatul General al Guvernului,  Cancelariei primului-ministru,
Ministerului Finanþelor Publice, Ministerului Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor, reprezentatul Euro Insol SPRL (lichidatorul judiciar de la RAAN)
– Remus Borza, prefectul judeþului Mehedinþi – Cristinel Pavel,
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi- Aladin Georgescu, primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin – Marius Screciu, consilierii locali
Virgil Popescu ºi Liviu Nicolicea, conducerea Serviciului Public de
Alimentare cu Energie Termicã (SPAET) din cadrul Primãriei Drobeta Turnu
Severin, deputatul de Mehedinþi – Rodin Traicu.
   Discuþiile au început cu prezentarea situaþiei în care se aflã în momentul
de faþã municipiul Drobeta Turnu Severin în privinþa asigurãrii agentului
termic în aceastã iarnã, în sensul cã lucrãrile la noua centralã termicã
sunt foarte mult întârziate, astfel cã singura posibilitate de producere a
agentului termic rãmâne în continuare la Termocentrala Romag Termo.
   Pe fondul acestor discuþii, reprezentanþii ministerelor de resort ºi ai
autoritãþilor naþionale ºi-au manifestat deschis disponibilitatea de a sprijini
Primãria Drobeta Turnu Severin în demersurile legale necesare ºi pentru
susþinerea financiarã a activitãþii de la Romag Termo, prin acordarea sumelor
necesare la rectificarea de buget din luna octombrie.
   S-a subliniat ºi faptul cã existã în momentul de faþã în conturile Primãriei
Turnu Severin un excedent bugetar în valoare de 7 milioane de lei din cele 22
de milioane de lei, alocate anul trecut de Guvernul României pentru
achiziþionarea combustibilului necesar producerii energiei termice ºi alte 6,2
milioane de lei în contul SPAET din încasãrile curente din sezonul rece trecut.
   Primãriei Drobeta Turnu Severin i s-a pus în vedere ca în cel mai scurt
timp posibil sã transforme Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termicã
în societate comercialã pe acþiuni cu capital integral al U.A.T. Drobeta Turnu
Severin, astfel încât sã poatã fi angajat personalul necesar din rândurile
foºtilor salariaþi disponibilizaþi de la Romag Termo, în condiþii de salarizare
decente ºi pentru funcþionarea instalaþiilor în condiþii de siguranþã. Asta în
condiþiile în care actuala formulã SPAET nu poate face aceste angajãri,
fiind restricþionat de prevederile OUG 63/2010 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanþele publice locale.
   Un pas important în perioada urmãtoare îl constituie încheierea
contractului de închiriere a echipamentelor ºi instalaþiilor, care sã
asigure producerea ºi furnizarea agentului termic, între societatea
comercialã nou înfiinþatã ºi Euro Insol SPRL.
    În cursul zilei de vineri, 16 septembrie, Consiliul Local Drobeta Turnu
Severin se întruneºte într-o ºedinþã de îndatã pentru a fi adoptatã hotãrârea
de consiliu local de transformare a Serviciului Public de Alimentare cu
Energie Termicã în societate comercialã pe acþiuni cu denumirea SC Termo
Drobeta SA ºi delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie
termicã a municipiului.

Întâlnire la sediul MDRAP în privinþa
asigurãrii agentului termic în sezonul

rece 2016-2017 în municipiul Drobeta
Turnu Severin

COMUNICAT

Cancelaria Prefectului Judeþului Mehedinþi

În perioada 16 - 18
septembrie 2016, la Baia de Aramã a
fost mare sãrbãtoare. S-au celebrat
zilele oraºului ºi a avut loc cea a XIII-a
ediþie a Festivalului Naþional de Folclor
“Munte, Munte, Brad Frumos”.
Manifestãrile au fost organizate de
cãtre Primãria ºi Consiliul Local al
oraºului Baia de Aramã, Consiliul
Judeþean Mehedinþi ºi Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”. Festivalul care are
o componentã foarte importantã,
aceea de concurs de interpretare
pentru tinerii soliºti de muzicã
popularã, este Festivalul Munþilor
Mehedinþi de o mare þinutã, cu tradiþie.
Un premiu obþinut la acest festival
constituie cumva o “garanþie” pentru
consacrarea tinerelor talente. Trebuie
amintit cã de aici, ºi din satele mitice
din jurul oraºului au plecat spre scenele
lumii ,,doamnele cântecului popular
mehedinþean - precum Angelica
Stoican, Anica Ganþu, Mariana Drãguþ
ºi tot aproape de Baia de Aramã
trãieºte „tezaurul uman viu” Domnica
Trop, rapsod popular cu un timbru
considerat unic în Europa.
   Gestul fãcut de primarul Rafael
Dunãrinþiu de a avea invitat de
onoare la serbãrile Bãii de Aramã
pe Domnica Trop, de–ai da
cumva posibilitatea de a “doini”
chiar ºi de lângã scenã este
absolut extraordinar. De fapt la
aceastã ediþie a sãrbãtorilor
dedicate locuitorilor Bãii de
Aramã, organizatorii, primarul
Rafael Dunãrinþiu, Centrul

FESTIVALUL  NAÞIONAL DE
FOLCLOR “MUNTE, MUNTE,

BRAD FRUMOS” - 2016

Cultural “Nichita Stãnescu”,
Consiliul Judeþean Mehedinþi
s-au depãºit pe ei înºiºi.

Juriul Festivalului a fost unul de
înaltã þinutã  cu profesorul
universitar ºi etnolog Gabriela Rusu
Pãsãrin preºedinte, Emilia
Mihãilescu, managerul Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”
profesorul Cornel Boteanu, cel care
a adus la luminã comorile din
folclorul popular mehedinþean,
Doina Durdan, “crizantema de aur”
de la Secþia Arte a Centrului Cultural,
profesorul Eleodor Popescu, cel
pentru care cultura, folclorul, nu mai
au ascunziºuri, profesorul Doru
Cãpãstraru ºi nu în ultimul rând
primarul Rafael Dunãrinþiu cel care
a fãcut din Baia de Aramã un oraº
frumos, cel care împreunã cu
echipa au reuºit sã facã un
eveniment foarte reuºit.

Trofeul Festivalului nu a rãmas în
Mehedinþi, Alexandru Simona din
Teleorman a câºtigat, dar ºi soliºtii
din Mehedinþi au urcat pe cele
mai înalte trepte.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a fost
alãturi de locuitorii oraºului, a fost
prezent la manifestãri ºi ºi-a declarat
public sprijinul pentru comunitate.
   Manifestãrile din acest an ale
serbãrilor dedicate locuitorilor Bãii
de Aramã au fost extrem de reuºite,
se vede creºterea calitãþii în fiecare
an, aºa cã organizatorii meritã, cu
prisosinþã, aplauze.  G. P.
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Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a
organizat, zilele trecute, cu ocazia celei de-a XXIV-
a ediþie a “Zilelor Europene ale Patrimoniului”,
un colocviu având ca temã “Rolul determinant
al comunitãþilor locale în activitatea de
definire ºi protejare a patrimoniului cultural”.
Acþiunea a avut loc în cadrul Pavilionului
Multifuncþional ºi s-a bucurat de prezenþa
reprezentanþilor Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Poliþiei de Frontierã, Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã, Bibliotecii Judeþene „I.G.
Bibicescu”, Inspectoratului judeþean de
Jandarmi, Serviciul Judeþean al Arhivelor
Naþionale, Direcþiei pentru Culturã Mehedinþi,
Episcopiei Severinului si Strehaiei, Agenþiei de
protecþie a Mediului, Casei Corpului Didactic.
   În cadrul evenimentului au fost abordate teme
legate de importanþa zilei patrimoniului, care
oferã tuturor cetãþenilor apropierea faþã de
patrimoniul cultural, de apartenenþã a
locuitorilor la valorile þãrii, regiunii ºi oraºului.

Zilele Patrimoniului European la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

 Biroul de presã

   Managerul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
Doiniþa Mariana Chircu a precizat: „Noi
considerãm cã patrimoniul cultural este cel care
ne defineºte ºi ne îmbogãþeºte în fiecare clipã.
Muzeul, în permanenþã, prin secþiile sale, îºi
îngrijeºte patrimoniul. Deºi funcþionãm în condiþii
speciale, luãm mãsuri deosebite pentru securizarea
patrimoniului ºi pentru conservarea acestuia”.
   Lansate în anul 1985, Zilele Europene ale
Patrimoniului au fost organizate începând cu
anul 1999, ca iniþiativã comunã a Comisiei
Europene ºi a Consiliului Europei. Cele 50 de
þãri semnatare ale Convenþiei culturale europene
iau parte la Zilele Europene ale Patrimoniului,
oferind vizite la noi comori culturale ºi
deschizând clãdiri istorice care sunt în mod
normal închise publicului. Evenimentele culturale
aduc în prim-plan meºteºugurile ºi tradiþiile,
precum ºi arhitectura ºi arta locale, ºi vizeazã,
totodatã,  promovarea înþelegerii  între
cetãþenii europeni.

 pr. Viorel Vlãducu

Duminicã, 18 septembrie 2016 pãrintele
episcop Nicodim a sãvârºit slujba de resfinþire a
bisericii de la Meriº. Cu acest prilej a acordat
hrisoave de recunoºtinþã mai multor credincioºi
ai parohiei care au contribuit la refacerea ºi
împodobirea lãcaºului de închinãciune.
   Datoritã numãrului mare de credincioºi prezenþi
la acest moment imprortant din viaþa parohiei,
ierarhul mehedinþenilor a sãvârºit Sfânta Liturghie
lângã sfântul locaº.
   Biserica de la Meriº poartã hramul “Sf. Ier. Nicolae
ºi Sf. Mc. Gheorghe” ºi a fost zidit între anii 1878-
1887. Între anii 1979-1982 a fost restauratã pictura
ºi a fost resfinþitã. Întrucât, cu trecerea timplului,
sfântul locaº de închinãciune a suferit degradãri atât
în interior cât ºi în exterior, între anii 2012-2016 au
avut loc, prin contribuþia bunilor enoriaºi ai parohiei,
o serie de lucrãri dupa cum urmeazã: - consolidarea
temeliei bisericii; - s-a refãcut faþada; -  s-a refãcut

S-a resfinþit biserica de la Meriº
acoperiþul ºi s-a pus
învelitoare de cupru; -   s-
a restaurat pictura în
pridvor ºi draperia în
bisericã; -  s-au refãcut
medalioanele cu
hramurile bisericii în
mozaic; - s-a pus
centrala pe lemne; - s-a
schimbat policandru; - s-
a schimbat duºumeaua
care era putrezitã ºi s-a
pus parchet; -  s-a vopsit tâmplãria; -  s-a contruit o
magazie pentru lemne; -  s-a construit un spaþiu
pentru biblioteca ºi cancelariea parohialã ºi
s-a refãcut instalaþia electricã.
   Aceste eforturi deosebite au fost realizate prin
implicarea preotului paroh Vîlceanu Gheorghe.

Începând din data de 19 septembrie 2016,
certificatul de cazier judiciar poate fi cerut de
copiii care au peste 14 ani ºi fãrã sã fie însoþiþi de
pãrinþi. Decizia a fost luatã de reprezentanþii
Inspectoratului General al Poliþiei Române, care
au constatat cã în primele nouã luni ale acestui
an, la nivel naþional, au fost eliberate peste 40.000
de certificate de cazier judiciar pentru tineri cu
vârste cuprinse între 14 ºi 18 ani.
   “Certificatul de cazier judiciar se poate obþine
de cãtre minorul cu vârsta cuprinsã între 14-18
ani, personal, fãrã a fi necesarã prezenþa unui
pãrinte/tutore la ghiºeu, pentru depunerea cererii
ºi dobândirea acestuia. Pentru a obþine un
certificat de cazier judiciar, orice persoanã fizicã
poate depune personal cererea-tip, cu datele
complete de stare civilã ºi motivatã, la orice
subunitate de poliþie în care existã ghiºeu de cazier
judiciar. Cererea-tip trebuie însoþitã de actul de
identitate, aflat în termenul de valabilitate, precum
ºi chitanþa prin care se face dovada achitãrii taxei
de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei”, au
precizat reprezentanþii IGPR.
   ªi persoanele domiciliate în strãinãtate pot
solicita eliberarea documentului prin misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României
care pot elibera, dupã efectuarea verificãrilor
necesare în bazele de date, adeverinþe în care
consemneazã rezultatele. Aceste adeverinþe au
valoarea juridicã a unui certificat de cazier judiciar
ºi se utilizeazã exclusiv în strãinãtate.
   O altã modificare a fost fãcutã în luna iulie, când
s-a stabilit ca, pentru eliberarea certificatului de
cazier judiciar, sã nu mai fie solicitat timbrul fiscal
în valoare de doi lei. De la aceeaºi datã nu se mai
reþin documente în original ori copii legalizate în
ghiºee, ci doar xerocopii cu menþionarea
sintagmei „conform cu originalul”. Certificatul de
cazier judiciar se elibereazã, de regulã, pe loc sau
în cel mult trei zile de la data solicitãrii, în cazurile
în care cererea-tip este depusã în România. Pentru
situaþiile în care cererea este depusã prin misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României,
certificatul de cazier judiciar se elibereazã în cel
mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul
adeverinþelor în termen de 10 zile.
   Documentele sunt valabile ºase luni de la
data eliberãrii.  Biroul de presã

Anunþ important pentru
toþi adolescenþii
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Circul sinistru de la
Orºova, pe spinarea celor câteva mii
de oameni necãjiþi care au mai rãmas
sã trãiascã în acest (cândva) frumos
oraº, continuã, aº zice, cu
neruºinare. Nu-i pace sub...
smochini, ca sã parafrazãm titlul
unui film clasic. Ce vor oamenii
aceºtia – la cei din Consiliul local
mã refer – este din ce în ce mai greu
de priceput. Deja se vorbeºte de un
fel de binom (oh, Doamne!) Adrian
Cican - Doiniþa Chircu (sau invers!)
care ar fi sursa tuturor belelelor.
Membrii acestui... original binom au
fãcut parte, pânã acum câþiva ani,
din PDL, un partid condus de
preºedintele de odioasã amintire,
Bãsescu Traian, care a întors
România înapoi cu cel puþin
douãzeci de ani. Prin urmare,
obiectiv vorbind, spiritul distructiv
indus de Bãsescu în mentalul
membrilor PDL nu avea cum sã
disparã. Totuºi, noi îi ºtiam pe cei
doi ca pe niºte persoane rezonabile,
cu care, la rigoare,  pot fi discutate
cele mai serioase probleme. Un
prim semn cã lucrurile ar fi putut sta
aºa a fost faptul cã repectivii au
considerat de cuviinþã sã pãrãseascã
acel partid, Doiniþa Chircu trecând
la PSD (cel puþin aºa indicã situarea
dumneaei, încã din 2012, sub tutela
lui Duicu, care a ºi „uns-o” manager
la Muzeul Regiunii Porþile de Fier,
fãrã a avea vreo calificare în
domeniul respectiv), iar Adrian
Cican a pus, în Mehedinþi, alãturi de
alþi câþiva, bazele unei filiale a noii

Nu-i pace sub smochini..
formaþiuni politice PND. Pânã aici,
totul pare a fi, cât de cât, în regulã.
Numai cã, de când ambii au devenit
consilieri locali la Orºova (d-na
Chircu din partea PNL,o
semirevenire la matcã, iar dl. Cican
din partea noii formaþiuni PND), ºi-
au fãcut o þintã – zic tot mai mulþi
orºoveni get-beget – din Societatea
Floricola, cu care municipalitatea
are contracte de prestãri servicii la
salubritate ºi la apã-canal. Te întrebi
ce ar putea d-na Doiniþa Chircu, de
pildã, sã aibã cu SocietateaFloricola
al cãrei stãpân este Constantin
Popescu, un bun prieten al
protectorului domniei-sale, Adrian
Duicu? Ce mizã teribilã o fi la mijloc
de s-a riscat îngroparea Orºovei în
gunoaie pe o perioadã nedeterminatã,
doar de dragul terminãrii Floricolei?
ªtie cumva dl. Duicu?
   * Epicentrul scandalului, de fapt
miza, se aflã în Consiliul Local
Orºova, acolo unde, urmare a stãrii
de incompatibilitate a douã
consiliere PSD, s-a schimbat
raportul de forþe, creându-se o
majoritate artificialã (PNL plus
PND), care continuã sã recurgã la
tot felul de tertipuri penibile pentru
a împiedica PSD sã ocupe cele douã
locuri vacantate cu supleanþi.
Desigur, doar pentru a menþine
actualul status-quo, mai pe
româneºte, de a-ºi pãstra pâinea ºi
cuþitul atât de nesperat câºtigate. În
vremea asta, cetãþenii Orºovei, unii
dintre ei participând curent la
ºedinþele de consiliu local, ºi-au

cam pierdut rãbdarea ºi, la o ºedinþã
recentã, au recurs la fluierãturi ºi
huiduieli. „Andrisantul” principal –
nu ºtiu cât de pe drept -  Doiniþa
Chircu! Mã tem cã acest fost dedicat
(meseriei) cadru didactic a uitat
morala nuvelei „Alexandru
Lãpuºneanul” de Negruzzi. Mã
întreb însã de unde vine aceastã
încrâncenare, din moment ce, în
afara unei mutaþii pur formale (susþin
cunoscãtorii), pe doamna Chircu nu
o leagã de Orºova absolut nimic.
Sau poate, cine ºtie, sunt motive de
ordin interior, pe care distinsa
doamnã nu a considerat necesar
pânã acum sã le facã publice.
Altminteri, sã susþii în orice clipã,
dupã, se pare, nemuritorul model
gherghist, cã nu poþi dormi de grija
„iubiþilor orºoveni”, cu care nu ai,
la prima vedere cel puþin, nimic în
comun, a devenit un retorism extrem
de obositor, iar în plan
comportamental un abuz în toatã
regula. Un abuz pe care „iubiþii
orºoveni”, confruntaþi permanent cu
realitatea crudã a zilei, cu lipsa de
efecte practice a „iubirii” aleºilor, nu
mai sunt dispuºi, cum se vede, sã
le suporte. Asta e!
   * Fostul parlamentar din zona
liberalã, Cristian Bouleanu (sau
Boureanu, niciodatã nu am ºtiut
prea bine!), a intrat în colimatorul
presei ºi, de aici, în cel al opiniei
publice, care-l gratuleazã cu tot felul
de calificative... duioase, de la
„derbedeu” ºi „violent”, la „mârlan”
ºi „mitocan”, pentru cã a luat-o pe

fiicã-sa de 15 ani, împotriva voinþei
ei, cu forþa, deci, dintr-o adunãturã
de narcomani ºi alcoolici, imberbi
sau cam aºa ceva. Imaginile cu
pricina au fãcut, probabil, ocolul
planetei. Câtã vreme se mai miºca,
mã rog, cu ceva talent prin politicã,
Bouleanul cu pricina a oferit
nenumãrate mostre de mitocãnie...
mârlãneascã, dacã înþelegeþi ce
vreau sã spun, dar mai nimeni  din
presã nu se înghesuia sã-l „taxeze”
corespunzãtor. Pentru cã, deh, fãcea
parte din zona, nu-i aºa,
frecventabilã a clasei politice. Acum,
când avea oarecum îndreptãþirea, ca
pãrinte, sã recurgã la anumite
mijloace de constrângere (ca sã nu
zic de convingere) a rebelei din
propria bãtãturã, toatã lumea s-a
nãpustit în capul acestui nefericit,
care, dupã ce s-a procopsit cu douã
neveste rele de muscã, vai de capul
lui, a rãmas cu sarcina custodiei unei
fete care, ajunsã, iatã, la vârsta
criticã, îi face, la rândul ei, probleme
serioase. Sigur, situaþia este mult
mai complexã, sigur, nici noi nu
agreãm violenþa în familie, dar, în
toate, o mãsurã trebuie sã existe.
Doar nu o sã-i luãm acum gâtul
Bouleanului ºi sã o martirizãm pe
prima nevastã care, dupã ce i-a
turnat un copil spre a i-l lãsa în grijã,
a fugit cu naºul de cununie,
„epicureanul” ministru Sebastian
Vlãdescu,  într-o scurtã escapadã
eliberatoare de hormoni! Cãdem
dintr-o extremã în alta, ce
Dumnezeu!?
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Aladin Georgescu,
preºedintele PSD Mehedinþi, este
politicianul local care a înregistrat
cea mai spectaculoasã evoluþie
politicã în ultimi ani, ajungând în
prezent sã fie cel mai important lider
politic al judeþului, preºedintele
celui mai mare partid politic local.
   Anvergura sa politicã s-a observat
la scrutinul local din vara acestui an
când PSD Mehedinþi, condus de
Aladin Georgescu, a obþinut un scor
electoral foarte bun. La aceastã

 Mircea Popescu

Aladin Georgescu – cel mai în formã
lider politic mehedinþean al momentului

victorie a PSD Mehedinþi o
contribuþie importantã a
avut-o ºi preºedintele Aladin
Georgescu, politicianul care
a ºtiut, alãturi de echipa sa
din conducerea partidului, sã
adopte o strategie politicã ºi
electoralã eficientã, care în
cele din urmã a dat roade.
Meritul sãu a fost acela cã a
pãstrat partidul unit ºi cã a
propus drept candidaþi
primari competenþi credibili
ºi apreciaþi, edili pe care i-a
sprijinit în proiectele
demarate în comunitãþile lor.
   Rezultatul de la urne a fost

unul peste aºteptãri, PSD Mehedinþi
câºtigând categoric alegerile în
judeþ. Partidul a obþinut cel mai mare
numãr de primari, respectiv 55 din
66 de primãrii ale judeþului,
incluzând ºi cele 5 oraºe, dar ºi
majoritatea consilierilor judeþeni.
   Ca urmare a acestui rezultat
electoral remarcabil, Aladin
Georgescu a fost reales de cãtre
colegii sãi consilieri în funcþia de
preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi. A fost o alegere corectã

ºi o încununare a unei evoluþii
politice foarte bune pentru un tânãr
politician local, aºa cum este
Aladin Georgescu.
   În urma rezultatului obþinut la
alegerile locale, în calitatea sa de
preºedinte de partid, Aladin
Georgescu este în acest moment
cel mai în formã politician
mehedinþean al momentului ºi
liderul cu cel mai mare potenþial de
creºtere politicã în perioada
urmãtoare. Din acest punct de
vedere, Aladin Georgescu are
toate premisele sã se afirme în
forþã ca lider politic.
   Alegerile parlamentare din acest an
constituie, de asemenea, o mare
oprotunitate de a demonstra cã este un
preºedinte de partid redutabil. La cum
evolueazã politica localã, la anvergura
partidelor politice locale, PSD
Mehedinþi porneºte cu ºanse reale sã
câºtige ºi alegerile parlamentare în judeþ.
Partidul este foarte bine organizat în
teritoriu, are cei mai mulþi aleºi locali,
esenþiali pentru abordarea oricãrui
tip de scrutin electoral, o conducere
activã ºi un lider care a probat

reale abilitãþi politice.
   Pe de altã parte, alegerile
parlamentare din luna decembrie a
acestui an constituie ºi o mare
provocare pentru Aladin Georgescu,
deoarece este pentru prima datã când
conduce PSD Mehedinþi la aceste
alegeri din postura de preºedinte. Cu
atât mai mult îºi doreºte o victorie a
partidului pe care îl conduce, tocmai
pentru a demonstra cã este un lider
politic responsabil. Funcþia de
preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, în care a fost reales dupã
rezultatul remarcabil obþinut de PSD
Mehedinþi la alegerile locale,
deschide o perspectivã politicã realã
pentru Aladin Georgescu. El face parte
din categoria politicienilor tineri
mehedinþeni care doresc sã se afirme
pe scena politicã localã ºi sã se implice
cu responsabilitate pentru a face ceva
pentru judeþ, propunând o viziune
administrativã eficientã ºi realistã.
   Aladin Georgescu are toate
premisele, în acest moment, sã-ºi
construiascã o carierã politicã ºi
administrativã de succes.

În data de 23 septembrie
2016, începând cu ora 12.00, la
sediul Centrului Militar Judeþean
Mehedinþi, reprezentanþii Instituþiei
prefectului judeþului Mehedinþi, ai
Primãriei municipiului Drobeta
Turnu Severin, ai garnizoanei
Drobeta Turnu Severin, ºi ai
Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de
Rãzboi filiala Mehedinþi vor sãrbãtori
pe veteranul din Al Doilea Rãzboi
Mondial din localitatea Drobeta
Turnu Severin, domnul plutonier
adjutant principal în retragere Fota
Dumitru , care va împlini
respectabila vârstã de 100 ani.
 Nãscut la data de 23 septembrie
1916, domnul plutonier adjutant
principal în retragere Fota Dumitru a
participat în rãzboi în Campania de
Est la Batalionul 5 Moþi din Divizia 5

COMUNICAT DE PRESÃ
CU PRILEJUL ANIVERSÃRII

VETERANULUI DE RÃZBOI FOTA DUMITRU
Vânãtori de Munte, în perioada
23.07.1942 – 23.01.1943, cu gradul
de soldat, specialitatea infanterie,
funcþia puºcaº, ajungând pânã în
Caucaz unde a fost rãnit grav, a fost
decorat cu Medalia “Crucea
comemorativã a celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, 1941-1945”.
 Efectuãm aceste activitãþi de
aniversare a  veteranilor de rãzboi
care au trecut de vârsta de 95 ani
ºi îºi serbeazã ziua de naºtere în
aceastã perioadã, ca omagiu
pentru sacrificiul lor ºi pentru
ceea ce au fãcut pentru þarã.
   Ne bucurãm cã suntem alãturi de
ei, cã putem sã le aducem o micã
bucurie, asigurându-i cã niciodatã
nu îi vom da uitãrii.

Locotenent colonel
CRISTIAN CIONTU

11 oct. 2016 ora 19.00
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Cei care cred orbeºte în
„dragostea” americanilor faþã noi, în
francheþea parteneriatului strategic
SUA-România, ar trebui sã deschidã
ochii! Pe unde ºi-au bãgat
americanii coada a ºi izbucnit
rãzboiul. Sã nu fi simþit
proamericanii înveteraþi cã Hans
Klemm a agitat, de la venire, apele
pãcii în România, amestecîndu-se
penal ºi repetat în treburile
României? Greºeala de a sta la masã
cu liderii extremiºti maghiari (unii
cercetaþi de DNA), fotografiindu-se
cu steagul lor, a depãºit orice uzanþã
diplomaticã. Exemplarul acesta
impertinent, aterizat în România din
Timorul de Est – fostã colonie
portughezã în Indonezia, trebuia
rechemat în SUA, ca, de altfel, ºi
predecesorii sãi, la fel de

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

De mînã cu extremiºtii ºi penalii
incompetenþi. Putea el sã înveþe
istoria României cît a fost
ambasador în aceastã micã þarã
insularã? Unde s-a mai pomenit, în
vreun alt stat, ca un terchea-berchea
de la vreo ambasadã sã se plimbe
cum ºi pe unde pofteºte, sã dea
indicaþii autoritãþilor þãrii respective
(chiar, ordine), sã-ºi bage nasul
peste tot, sã stea la masã cu penalii,
în speþã, lideri ai UDMR – o
organizaþie traseistã, care s-a urcat
în cabina tuturor tirurilor
guvernamentale de dupã 1990.

Recuzaþi ºi trimiºi acasã!

   Nu mai e un secret ºi nici nu poate
fi negat amestecul Washington-ului,
care a stîrnit rãzboaie în mai multe
state ale lumii. Hans Klemm îºi
serveºte ºeful ºi e tot un gen de James
Pettit, dar mult mai „parfumat” ºi mai
uns cu alifiile Washington-ului.
Ambii, instruiþi sã apere interesele
SUA! Ar fi fost necesar doar un singur
ambasador american pentru românii
de pe ambele maluri ale Prutului.
Declaraþiile aberante ºi condamnabile
ale lui James Pettit, precum ºi sfidarea
adevãrului istoric, impuneau ca
oficialii SUA sã-l retragã din postul
de ambasador al Republicii Moldova.

Închipuiþi-vã, dacã Moldova din
stînga Prutului ar reveni la patria-
mamã România, pettit bureau ar
rãmîne fãrã post ºi fãrã privilegiile ce
decurg. În loc sã-i lase sã se bucure
de pensie, Washington-ul trimite ca
ambasadori în þãrile lumii niºte
bãtrîni impertinenþi, care vorbesc ºi
fac ce li se ordonã, sfidînd uzanþele
internaþionale ale diplomaþiei. Klemm
a întrecut mãsura în repetate rînduri,
gîndind cã România e sat fãrã cîini
ºi poate face ce vrea. Fratele sãu de
arme, musiu Pettit se comportã în
Moldova noastrã ca un biscuite pettit
bureau în lapte. Se umflã ºi dã pe
dinafarã de obrãznicie. Atît Klem cît
ºi Pettit ar trebui recuzaþi de românii
de pe ambele maluri ale Prutului ºi
rechemaþi în SUA pentru declaraþii
false ºi amestec în politica internã.
Nici de puciul din Turcia americanii
nu sînt strãini. Au încercat sã-l scoatã
pe Erdogan din cãrþi, pentru cã a
refuzat sã mai asculte de
Washington. Cum nu le-a ieºit
pasenþa, au dat-o cotitã ºi þin
aproape de Erdogan, ca sã nu
piardã bazele militare din Turcia.

„Aici e þara noastrã!”

   Chiar ºi existenþa ISIS le e

necesarã marilor puteri, pentru a
pedepsi nesupunerea ºi
neascultarea unor lideri din Orientul
Mijlociu ºi din Europa. Oare nu
putea zdrobi marele rãzboinic Sam
o mînã de oameni cît are ISIS? La
fel au stat lucrurile cu Osama bin
Laden. S-au prefãcut a-l cãuta ani
în ºir prin deºerturile miºcãtoare,
deºi cu tehnica lor pot vedea din
satelit pînã ºi numerele de la
pantofi. Au nevoie de ISIS pentru
implementarea supravegherii
globale ºi înlocuirea sistemului
democratic cu un sistem de
dictaturã universalã. „Toatã lumea
foloseºte Statul Islamic în scopuri
proprii, afirma Alastair Crooke, fost
agent al serviciului secret britanic
MI6, pentru Huffinfton Post. Unele
popoare curajoase au început sã
întindã capcane imperialismului
american, ºi avem exemplul vizitei
lui Obama în China, la Summit-ul
G20, cînd acesta a coborît cu freza
zburlitã ºi cu zgomot de step pe o
altã scarã decît cea oficialã. Nu i-a
fost adusã scara lîngã avion, liderul
rãzboinic fiind obligat sã coboare
printr-o uºã micã, rar folositã, aflatã
în burta aparatului de zbor. Lui
Obama nu i s-a întins nici covorul
roºu de care s-au bucurat ceilalþi
lideri ai lumii! În aceleaºi context,
pe pista de aterizare, un alt incident
a avut loc între jurnaliºtii lui Obama
ºi un agent chinez. Cînd jurnaliºtii
s-au apropiat prea mult, agentul
chinez le-a strigat sã se depãrteze,
cu aceeaºi formulã a lui Erdogan:
„Aici e þara noastrã! E aeroportul
nostru!” Incident sau premeditare,
opinia publicã a vãzut în cele douã
„incidente” un gen de umilire
diplomaticã a lui Obama ºi faptul
cã acesta nu mai este atît de
important. O lecþie similarã a primit
Obama ºi în Bulgaria, fiind trimis la
plimbare, cînd a solicitat o lege specialã
pentru americanii care sãvîrºesc
infracþiuni de orice naturã pe teritoriul
bulgãresc. Numai noi înghiþim pe
necontrolate hapuri bruxelleze ºi
americane ºi nu ne trezim deloc.

      Un destin profund nedrept a fãcut ca omul
minunat, profesionistul unanim apreciat, care,
cu priceperea sa incontestabilã, a ajutat sã
vinã pe lume mii de vlãstare de români, soþul
ºi tatãl fãrã pereche,  Dr. GEORGE MARIAN
GALBENU, medic ginecolog de mare
prestigiu, a trecut în Eternitate, la o vârstã
când mai avea încã multe de sperat de la
aceastã viaþã.

În veci, neconsolate de aceastã
imensã pierdere, îl vor plânge

soþia Liliana ºi fiica Alexandra.

Dumnezeu sã aibã pentru totdeauna în ocrotirea
Sa sufletul lui bun, iertãtor ºi generos!

Trupul neînsufleþit al Dr. GEORGE MARIAN GALBENU este depus la Casa Funerarã
“PALSINA” (Strada TRAIAN colþ cu INDEPENDENÞII), unde prietenii ºi apropiaþii îi pot
aduce un ultim omagiu.
   Înhumarea va avea loc VINERI, 23 septembrie 2016, la CIMITIRUL “SF. GHEORGHE”
din municipiul DROBETA TURNU SEVERIN.                                                    Familia
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Dacian Cioloº a anunþat o
creºtere economicã de 4,6% în anul
2016, însã nimeni nu ºtie pe ce
mãsuri se bazeazã aceastã creºtere
economicã ºi cum este calculatã. Are
în vedere toate persoanele ocupate
sau neocupate din economie, câþi
salariaþi sunt ºi câþi activeazã în
sectorul bugetar, cum aratã industria
ºi cât reprezintã producþia în total
creºtere. Mai sunt exporturile ºi
numãrul de locuri de muncã, precum
ºi de firme nou înfiinþate. Nu în cele
din urmã, creºterea economicã se
traduce ºi în creºterea nivelului de trai,
în raportarea la venitul minim din
economie ºi la pensia minimã.
Politicienii nu au dreptul sã vorbeascã
de creºtere economicã, dacã aceasta
nu se traduce automat ºi în ridicarea
nivelului de trai al populaþiei sau ºi
mai rapid în creºterea veniturilor.
Dacã la stat salariul creºte în funcþie
de clase ºi grade sau perioade sau
inflaþie, la privat este greu de convins
un agent economic sã mãreascã leafa
unui salariat. Este greu sã îl convingi
sã îi achite contribuþiile la stat sau
impozitele, dar sã îi mãreascã ºi
salariul pe care i-l achitã, uneori o
datã la douã luni sau ºi mai rar.

Cioloº s-a lãudat în parlament cu
o creºtere economicã la care nu a
contribuit cu nimic. Creºterea
economicã a politicianului Cioloº
este fãrã efect dacã nu ne prezintã ºi
cifrele legate de numãrul sãracilor,

 ªtefan Bãeºiu

Politicianul Cioloº
gospodãriile neconectate la utilitãþi,
accesul la informaþie ºi culturã,
numãrul de persoane angajate, de
analfabeþi, natalitatea, numãrul de
ºomeri, nivelul salariilor din þarã, în
raport cu cele de peste hotare sau din
statele vecine, mãcar. Aceasta
înseamnã cã îþi faci datoria ca Guvern
ºi ca Parlament. Adicã munceºti în
folosul ºi pentru bunãstarea
cetãþeanului care te voteazã ºi sã te
raportezi mereu la realitate, nu la cifre.

Cioloº nu este nici mãcar votat de
cetãþean, însã a ºtiut sã prezinte
politicianist în parlament doar cifrele
care îl avantajau, nu o informare rece,
tehnocratã, obiectivã ºi realistã. Avea
dreptate Victor Ponta când spunea cã
Cioloº este cel mai politician dintre
toþi. Adicã mai mare ºi decât el, având
în vedere cã ºtie sã îºi facã imagine
din nimic. Pânã la urmã doar cei naivi
vãd în Cioloº un tehnocrat. Dacã era
tehnocrat, ºi cum este specialist în
agriculturã, avea timp sã iniþieze mãcar
câteva programe pentru dezvoltarea
agriculturii. Este domeniul pe care îl
stãpâneºte. Cioloº nu a spus cum a
fãcut cu fondurile europene. De ce nu
a fost atras niciun euro în þarã, de ce
nu avem nici pânã acum programele
pornite. I-au comandat lui Cioloº ºefii
de la Bruxelles sã punã frânã fondurilor
europene în România? Tot ce este
posibil, doar la Bruxelles trãiesc cei
mai mari politicieni. Dacã ar fi fost
drepþi ºi corecþi nu ar fi tras România

de pãr în UE, dar pentru a o jefui de
pãduri ºi a beneficia de resurse, de o
piaþã de desfacere ºi de o populaþie
bunã de muncã ºi fãrã pretenþii la
salarii prea mari. Dacã am fi în UE, am
fi în Schengen de mult, am avea vize
de SUA ºi Canada de mult ºi alte
drepturi pe care le au ceilalþi cetãþeni
din UE. Restul sunt glume bune. Dacã
nu eram la zi cu UE de ce ne-au primit?
Dacã madame Merkel e atât de fermã
cu politicile europene, de ce a lãsat
milioane de imigranþi sã vinã în spaþiul
european? Ei îndeplinesc toate
criteriile de a intra în UE? Au voie sã
circule liberi în spaþiul Schengen?
Dubla mãsurã a liderilor UE se va
vedea cât de curând în alegeri ºi în
dezastrul în care se va regãsi
organizaþia. Fãrã coadã ºi fãrã cap.
Fãrã un viitor. Liderii europeni iubesc

fotografiile ºi nu sunt pregãtiþi sã
înfrunte realitatea. Iubesc plimbãrile cu
barca, aºa cum spunea premierul
Italiei. Au mãsuri duble, atunci când
nu trebuie ºi sunt dezastre când e
nevoie sã conceapã politici pentru
viitor, pentru bunãstarea Europei ºi a
europenilor. Dacã nu se va schimba
abordarea, Uniunea Europeanã
are viitorul închis.

Pentru România Cioloº este un
politician, pentru Bruxelles un excelent
yes man, ceea ce pentru þarã este un
dezastru. Avem nevoie de politicieni
cu voce, nu de capete plecate. Cioloº
ºtie cã orice politician ajunge în final
sã îºi facã bagajele. Iar pe valiza sa va
fi lipitã eticheta „Guvernare
ruºinoasã”. Drum bun spre
Bruxelles! Sau poate mai are treabã.
Cu Iohannis.
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În temeiul art. 94 alin.1,
art.104 alin.1 lit. b coroborat cu
alin. 3 lit. a ºi art.106 alin.1 din
Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã ºi actualizatã;

PREªEDINTELE CONSILIULUI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

DISPUNE:

   Art.1 Se convoacã, în ºedinþa
ordinarã Consiliul judeþean Mehedinþi,
în ziua de marþi, 27 septembrie
2016, ora 1300 la sala de ºedinþe din
cadrul Palatului administrativ al
judeþului, cu urmãtoarele proiecte
pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea schimbãrii denumirii
Centrului de asistenþã, protecþie ºi
reabilitare socialã a victimelor
traficului de persoane în Centru de
protecþie a victimelor traficului de
persoane.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã
Comisia juridicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea schimbãrii denumirii
Centrului de servicii de recuperare
neuromotorie a persoanelor adulte
cu dizabilitãþi Strehaia în Centru de
recuperare Strehaia.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã
Comisia juridicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
3. Proiect privind aprobarea
desfiinþãrii Centrului de primire în
regim de urgenþã pentru persoane
în situaþii de dificultate, înfiinþãrii
ºi funcþionãrii Centrului de crizã din
cadrul Complexului de servicii
sociale Strehaia.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã
Comisia juridicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare al Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi.
Prezintã Preºedintele Consiliului

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI DISPOZIÞIE
privind convocarea Consiliului Judeþean Mehedinþi

Judeþean – Direcþia Juridicã
Comisia juridicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
5. Proiect de hotãrâre privind
modificarea Organigramei ºi a
Statului de funcþii ale Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Resurse Umane
Comisia juridicã
Comisia economicã
6. Proiect de hotãrâre privind
numirea unui reprezentant al
Consiliului Judeþean Mehedinþi, în
calitate de membru al Comisiei de
Orientare ªcolarã ºi Profesionalã a
Centrului Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã Mehedinþi,
pe durata anului ºcolar 2016-2017.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Resurse Umane
Comisia juridicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
7. Proiect de hotãrâre privind numirea
de cãtre Consiliul Judeþean
Mehedinþi a unui reprezentant care sã
facã parte în calitate de membru titular
al Consiliului de Administraþie al
Centrului Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã Mehedinþi, pe
durata anului ºcolar 2016-2017.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Resurse Umane
Comisia juridicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
8. Proiect de hotãrâre privind numirea
de cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi
a unui reprezentant care sã facã parte
în calitate de membru permanent, din
Consiliului de Administraþie al
Centrului ªcolar pentru Educaþie
Incluzivã „Constantin Pufan”, pe
durata anului ºcolar 2016-2017.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Resurse Umane
Comisia juridicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
9.Proiect de hotãrâre privind
numirea de cãtre Consiliul Judeþean
Mehedinþi a doi reprezentanþi care
sã facã parte în calitate de membri
permanenþi, din Consiliului de

Administraþie al Liceului Tehnologic
Special Drobeta, pe durata anului
ºcolar 2016-2017.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Resurse Umane
Comisia juridicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
10. Proiect de hotãrâre privind
modificarea Statului de funcþii
publice al aparatului de specialitate
al Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Resurse Umane
Comisia juridicã
Comisia economicã
11. Proiect de hotãrâre privind
modificarea Statului de funcþii în
regim contractual al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeþean
Mehedinþi.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Resurse Umane
Comisia juridicã
Comisia economicã
12. Proiect de hotãrâre privind
modificarea Statului de funcþii al
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin, începând
cu data de 01 octombrie 2016.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Resurse Umane
Comisia juridicã
Comisia economicã
13. Proiect de hotãrâre privind
eliberarea Licenþelor de traseu
pentru Transportul de persoane prin
curse regulate speciale.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Compartimentul de
Autorizare ºi Monitorizare Activitate
Transport
Comisia juridicã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
Comisia de urbanism
14. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea contractãrii unui
împrumut în valoare de 10.000.000
lei, în conformitate cu prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 8/2016 privind unele mãsuri
financiare în vederea finalizãrii
proiectelor finanþate din fondurile

Uniunii Europene aferente
perioadei de programare 2007-
2013, precum ºi unele mãsuri
fiscal-bugetare
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia economicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia dezvoltare regionalã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
Comisia de urbanism
Comisia de agriculturã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
15. Proiect de hotãrâre trecerea din
domeniul public al judeþului
Mehedinþi, în domeniul privat al
judeþului Mehedinþi a construcþiei
„Magazie”, situatã în comuna
ªimian, sat Cerneþi.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia de urbanism
16. Proiect de hotãrâre privind
completarea elementelor de identificare
din HCJ nr. 58/1999 privind însuºirea
inventarului bunurilor care formeazã
patrimoniul public al Judeþului
Mehedinþi cu suprafaþa rezultatã din
mãsurãtori pentru DJ 670.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia de urbanism
17. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea ºi realocarea pe obiective
a sumelor aprobate pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcþionare/capital,
precum ºi pentru susþinerea
programelor de dezvoltare localã ºi
a proiectelor de infrastructurã ce
necesitã cofinanþare localã pe unitãþi
administrativ teritoriale în anul 2016.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia economicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia dezvoltare regionalã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
Comisia de urbanism
Comisia de agriculturã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate

 continuare în pag. 11
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DISPOZIÞIE
privind convocarea Consiliului Judeþean Mehedinþi

18. Proiect de hotãrâre privind
darea acordului pentru aprobarea
ºi asigurarea cofinanþãrii
proiectului “Îmbunãtãþirea calitãþii
vietii comunitãþii din zona frontierei
prin dezvoltarea, îmbunãtãþirea ºi
echiparea centrelor publice de
servicii sociale”, proiect ce a fost
depus spre finanþare de cãtre
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi în cadrul Programului
Interreg IPA de Cooperare
Transfrontalierã România – Serbia.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia dezvoltare regionalã
19. Proiect de hotãrâre privind
modificarea ºi completarea limitei
maxime a consumului de carburant
pentru mijloacele de transport din
dotarea Consiliului Judeþean
Mehedinþi ºi a instituþiilor aflate în
subordinea acestuia.
Prezintã: Preºedintele Consiliului
judeþean – Direcþia Juridicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia dezvoltare regionalã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
Comisia de urbanism
Comisia de agriculturã
Comisia de învãþãmânt, culturã,
sãnãtate
20. Proiect de hotãrâre privind
preluarea în administrare generalã
a Centrului de zi pentru copilul 0-
3 ani din comuna Salcia de cãtre
Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia de învãþãmânt, culturã,
sãnãtate
21. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului propriu al
judeþului, a listei de investiþii a
judeþului ºi a listei de investiþii cu
obiective finanþate prin POR, pentru
anul 2016.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia economicã
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia dezvoltare regionalã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
Comisia de urbanism
Comisia de agriculturã
Comisia de învãþãmânt, culturã,
sãnãtate
22. Diverse (nu se dezbat proiecte
de hotãrâri).

Art.2 Prezenta dispoziþie,
prin grija Serviciului Juridic -
Contencios, Administraþie Publicã
Localã, se va comunica:
- Instituþiei Prefectului Judeþului
Mehedinþi;
- Tuturor consilierilor judeþeni;
- Direcþiilor de specialitate ale
Consiliului judeþean Mehedinþi.

Emisã astãzi, 21
septembrie 2016, în municipiul
Drobeta Turnu Severin.

PREªEDINTE,
av. Aladin Georgescu

AVIZEAZÃ: Secretarul Judeþului
jr.  Mednyanszky ªtefan Ladislau

Concursul de ocupare a
funcþiilor de director ºi director adjunct
din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
continuã conform calendarului stabilit de
Ministerul Educaþiei, a anunþat Mircea
Dumitru, ministrul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice.Acesta a lansat un
apel public tuturor directorilor în
funcþie sã nu împiedice accesul
cadrelor didactice care doresc sã
participe la concurs.
 „Solicit ferm actualilor conducãtori
de ºcoli sã punã la dispoziþia colegilor
lor toate documentele ºcolare de care
au nevoie pentru a se înscrie. Dacã
vom primi în continuare mesaje, dacã
ni se va semnala faptul cã cei care
doresc sã se înscrie sunt împiedicaþi,
nu vom ezita sã apelãm la autoritãþile
statului pentru a aduce din nou legea
în ºcoli”, a afirmat Mircea Dumitru.
   Ministrul Educaþiei a subliniat cã
mesajul transmis este unul de intrare
în normalitate, nu un mesaj politic,
insistând asupra nevoii de a avea un
cadru transparent ºi predictibil în care
profesorii cu aptitudini de buni
manageri sã poatã conduce o ºcoalã
pe durata unui mandat de patru ani.
„Nu ºtiu dacã mai existã în momentul
de faþã, în România, un sistem social
de importanþa educaþiei, un sistem
care sã însemne atât de mult pentru
viaþa României de astãzi, dar în care
selecþia managerilor sã nu se facã pe
bazã de concurs public ºi
transparent.Semnalul Ministerului
Educaþiei e cã trebuie sã se intre într-
un regim de normalitate ºi anume
ca, o datã la patru ani, sã se organizeze

Concursul de ocupare a funcþiilor
vacante de directori de ºcoli continuã

conform calendarului stabilit iniþial
un concurs. Aceasta trebuie sã fie
normalitate. O ºcoalã a cãrei
conducere va continua sã funcþioneze
numai pe baza detaºãrii, acordatã
arbitrar, nu poate sã se dezvolte, nu
este un mediu propice pentru
formarea copiilor(...)”, a mai afirmat
ministrul Mircea Dumitru.
  Declaraþiile au fost fãcute în cadrul
conferinþei de presã desfãºurate astãzi,
20 septembrie, la sediul MENCS, la
care a participat ºi Secretarul de stat
pentru învãþãmânt preuniversitar,
Monica Cristina Anisie. Secretarul de
stat a anunþat cã proba scrisã din data
de 12 octombrie va fi supravegheatã
audio-video, procedurã utilizatã ºi în
cadrul examenelor din aceastã varã.
Suplimentar, începând de miercuri, 21
septembrie, Ministerul Educaþiei pune
la dispoziþia tuturor celor interesaþi linia
gratuitã TelVerde 0800 801 100, care
va funcþiona zilnic, între 8:00 ºi 16:00.
   Monica Cristina Anisie a reluat la rândul
sãu apelul de a nu fi blocat accesul la
informaþiile ºi documentele necesare
înscrierii în concurs.„Adresez directorilor
aflaþi în funcþie rugãmintea de a-ºi da
tot concursul pentru a pune la dispoziþia
cadrelor didactice informaþiile ºi
documentele de care au nevoie, de a
lãsa pe toatã lumea sã participe la
concurs, pentru cã asta înseamnã sã
trãim într-o democraþie ºi sã participãm
la o competiþie în urma cãreia sã fie
desemnaþi cei mai buni manageri
pentru ºcoala româneascã”, a declarat
secretarul de stat.
 Precizãm cã înscrierea candidaþilor
continuã pânã pe data de 2 octombrie,
inclusiv. În data de 7 octombrie vor fi
afiºate rezultatele verificãrii conformitãþii
criteriilor de participare, iar în data de
12 octombrie va avea loc proba scrisã
la nivel naþional, cu subiecte elaborate
de Ministerul Educaþiei. În total, au fost
scoase la concurs 9.047 de posturi de
conducere în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar, dintre care 6.545 sunt
funcþii vacante de directori, iar 2.529 de
directori adjuncþi. Pânã în data de 20
septembrie, ora 12:00, erau înscriºi
1.300 de candidaþi.

BIROUL DE COMUNICARE

Proiectul „EDWARD – The European Day
Without A Road Death” îºi propune ca ziua de 21
septembrie 2016 sã devinã Ziua europeanã fãrã niciun
accident rutier mortal. Acest proiect este destinat
conºtientizãrii tuturor categoriilor de participanþi la traficul
rutier, cu privire la riscurile la care se expun în situaþia în
care nu respectã normele rutiere.
    Scopul îl reprezintã adoptarea de cãtre toate categoriile de
participanþi la traficul rutier a unei conduite responsabile atunci
când se deplaseazã pe drumurile publice. Viteza excesivã
sau neadaptatã la condiþiile de drum, conducerea unui
autovehicul sub influenþa alcoolului sau pe fondul oboselii,

21 SEPTEMBRIE, ZIUA FÃRÃ ACCIDENTE RUTIERE MORTALE
folosirea neregulamentarã a telefonului în timpul conducerii
autovehiculului, conducerea unor autovehicule cu defecþiuni
tehnice, constituie cauze generatoare de accidente rutiere.
   De asemenea, nerespectarea normelor rutiere de cãtre
bicicliºti, motocicliºti, mopediºti, cãruþaºi ºi pietoni
determinã producerea de evenimente rutiere.
   Poliþiºtii mehedinþeni acþioneazã la nivelul judeþului
Mehedinþi pentru susþinerea proiectului “EDWARD”, prin
desfãºurarea de acþiuni ce vizeazã aspecte precum
prevenirea ºi combaterea excesului de vitezã, a conducerii
sub influenþa bãuturilor alcoolice, ori nerespectarea
prevederilor legale privind portul centurii de siguranþã.
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Condiþiile de participare obligatorii ºi
de dorit la concursul pentru ocuparea postului
de inginer I la Serviciul Suport Producþie – S.H.
Porþile de Fier organizat la data de 11.10.2016,
ora 11:00 sunt:

Condiþii obligatorii:
  Studii superioare tehnice;
  Profil: electric, electrotehnic, energetic,
electroenergetic, electronicã, automatizãri;
  Minim 3 ani experienþã în activitatea de
exploatare a centralelor electrice, mentenanþã
sau tehnic;
  Cunoºtinþe privind procesul tehnologic de
producere a energiei electrice în hidrocentrale,
activitatea de exploatare, cunoºtinþe teoretice ºi
practice privind amenajãrile hidroenergetice;
  Cunoºtinte privind sistemele de automatizare
ºi protecþii din sistemul energetic ºi prescripþiile
ANRE ºi UCTEE în domeniu;
 Cunoºtinþe privind instalaþiile, echipamentele
ºi construcþiile hidroenergetice, prescripþiile
energetice specifice, instrucþiunile tehnice
interne, regulamente interne;
  Cunoaºterea reglementãrilor legale în
vigoare specifice activitãþii de exploatare;
  Cunoaºterea prevederilor Normativului PAM
(programare a activitãþii de mentenanþã) ºi a PE
privind recepþia lucrãrilor de mentenanþã;
  Cunoºtinþe privind legislaþia în domeniul
achiziþiilor publice, inclusiv avizarea ºi
aprobarea documentaþiilor tehnico-economice;
  Cunoºtinþe operare PC (MS Office).

Condiþii de dorit:
  Studii postuniversitare /master în domeniul
de activitate;
  Cursuri de perfecþionare în domeniul de
activitate;
  Atestat ca <Responsabil tehnic cu execuþia>;
  Experienþã pe un post de conducere din
activitatea de exploatare a centralelor
hidroelectrice, mentenanþã sau tehnic;
  Cunoaºterea unei limbi de circulaþie
internaþionalã la nivel mediu.

DOCUMENTE NECESARE
ÎNSCRIERII LA CONCURS:

  Fiºã de înscriere
 Copie legalizatã a diplomei care atestã
calificarea necesarã pentru post
   Copia CI
  Copie dupã carnetul de muncã ºi /sau
adeverinþele care atestã vechimea în muncã/
extras din REVISAL
  CV (de preferat în format Europass) – va
conþine inclusiv numele ºi date de contact
pentru cel puþin 2 persoane ce pot oferi referinþe
profesionale despre candidat
  Adeverinþã de la medicul de familie din care
sã rezulte starea de sãnãtate
   Cazier judiciar

DERULAREA CONCURSULUI:
  Concursul pentru ocuparea postului de inginer
I constã în:
   Probã scrisã – pondere 70% din nota finalã;
  Interviu – pondere 30% din nota finalã;
   Nota minimã pentru angajare în funcþia de
inginer I este 8,00.
   Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin
publicare pe site-ul/intranet-ul societãþii/prin
email)  la data de 14.10.2016.

 MODALITÃÞI DE ÎNSCRIERE:
   Documentele necesare înscrierii la concurs
se vor depune pânã în data de 07.10.2016, ora
12:00 la sediul central al S.P.E.E.H.
Hidroelectrica S.A. - Direcþia Resurse Umane -
Serviciul Dezvoltare Organizaþionalã sau la
Sucursala Hidrocentrale Porþile de Fier -
Serviciul Resurse Umane ºi Comunicare.
   Tematica ºi bibliografia pentru concurs se
obþin de la sediul central al S.P.E.E.H.
Hidroelectrica S.A. - Direcþia Resurse Umane -
Serviciul Dezvoltare Organizaþionalã sau de la
Sucursala Hidrocentrale Porþile de Fier -
Serviciul Resurse Umane ºi Comunicare.
    Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon
021/303.25.56 sau 0252/308.608.”

“S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizeazã
la data de 11.10.2016, ora 11:00 la sediul societãþii din
B-dul Ion Mihalache, Nr. 15-17, etajele 11-14,  Sector 1,

Bucureºti, concurs pentru ocuparea postului de inginer I la
Serviciul Suport Producþie din cadrul S.H. Porþile de Fier

Leul a avut o evoluþie calmã faþã de
euro, mai agitate fiind parcursurile dolarului
ºi francului elveþian.

Cursul euro a fluctuat în primele trei ºedinþe
ale perioadei între 4,4471 ºi 4,4519 lei. A urmat
o scãdere a mediei la 4,4464 lei, minim al
ultimelor aproape trei luni pentru ca la finalul
perioadei aceasta sã urce la 4,4534 lei, pe
fondul unei corecþii regionale ºi a excesului
de lichiditate din piaþã. Cotaþiile au fluctuat într-
un interval redus, tranzacþiile realizându-se
între 4,4470 si 4,4540 lei.

Este de aºteptat ca euro sã se menþinã în
culoarul 4,44 – 4,47 lei. Modificãri ar putea
apare începând cu seara zilei de 21 septembrie,
dupã întâlnirea Comitetului de politicã monetarã
al Rezervei Federale americane (FOMC), în cazul
în care va fi luatã decizia de a se majora
dobânzile din SUA.

Presiuni de depreciere ar putea apare de luna
viitoare, odatã cu apropierea de momentul
alegerilor parlamentare cât ºi a înmulþirii
incertitudinilor privind economia mondialã sau a
politicilor monetare ale principalelor bãnci centrale.

Atrage atenþia estimarea fãcutã de Comisia
Naþionalã de Prognozã, în raportul sãu de toamnã,
privind media anualã a cursului euro care a crescut
de la 4,46 lei, în primãvarã, la 4,48 lei. Pentru anul
viitor se prognozeazã o medie de 4,46 lei, faþã de
4,44 lei cât a fost estimarea fãcutã în aprilie. În cazul
dolarului american se anticipeazã o medie anualã
de 4,02 lei în 2016 ºi una de 3,99 lei în 2017.

Cursul dolarului american a crescut de la
3,9549 la 3,9812 lei, la finalul perioadei, când
cotaþiile din piaþa valutarã au fost cuprinse între
3,969 ºi 3,986 lei, semn cã este posibil ca
moneda americanã sã revinã peste pragul de 4
lei, care nu a mai fost atins de mai bine de o lunã.

Media monedei elveþiene, care s-a tranzacþionat
pe pieþele internaþionale la 1,092 – 1,099 franci/
euro, a fluctuat între 4,0557 ºi 4,0739 lei, maxim
care a fost atins la finalul perioadei.

Fluctuaþiile perechii euro/dolar s-au rezumat
la culoarul 1,1211 – 1,1262 pânã la jumãtatea
perioadei când cotaþiile au scãzut pânã la 1,1149
dolari, care s-a datorat publicãrii inflaþiei pe
august din SUA. Aceasta a crescut la 0,2%,
valoare mai mare decât cea prognozatã.

La finalul intervalului, în aºteptarea
deciziilor FOMC, perechea euro/dolar creºtea
uºor, la 1,1169 – 1,1213 dolari.

Aprecierea monedei americane a fãcut ca în
piaþa londonezã a aurului preþul unciei sã
scadã de la 1.329 la 1.308 dolari, pentru a
se stabiliza apoi la 1.315 dolari.

Analiza cuprinde perioada 14 – 20 septembrie.
 Radu Georgescu

Euro a adormit la 4,45 lei

A N U N Þ U R I
* 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.

* Reparaþii ºi vânzãri frigidere, maºini de spãlat, la domiciliul clientului sau la atelierul din
Str. Saidac nr. 10 (la NUCI). Relaþii la tel.: 0742 334 559 sau 0748 699 138.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna aduce un amalgam de situaþii ºi
discuþii controversate greu de înþeles ºi controlat.
Cheltuielile se pot înteþi, de aceea fii prudent ºi
evitã excesele. Sunt ºanse sã þi se mãreascã
veniturile, dar nu atât cât ai dori. Totuºi te poþi
descurca foarte bine cu ceea ce ai. Persoanele
din anturajul apropiat îþi sunt alãturi, dar unele
au interese ascunse ºi defavorabile þie. Foarte
importantã este ziua de 22 septembrie, deoarece
anunþã schimbãri parteneriale majore. Stabileºte
un plan de acþiuni comune cu partenerul de viaþã,
dar ºi cu cei de afaceri.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii este favorabilã alcãtuirii
planurilor personale ºi profesionale pe termen
lung. Atenþia ºi eforturile îþi sunt atrase în mod
special de cãtre segmentul muncii, pentru cã aici
bate vântul schimbãrii. Reþine ce se petrece pe
22 septembrie, atât la locul de muncã, cât ºi în
segmentul sãnãtãþii. Unele persoane din anturajul
apropiat îþi sunt alãturi ºi ai putea discuta pe
îndelete cu cineva, ales bine, despre intenþiile tale
profesionale de viitor. Evitã exagerãrile ºi ai
încredere cã totul se desfãºoarã în favoarea ta.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Sunt zile bune pentru a te ocupa de sufletul ºi
trupul tãu. Ai nevoie de odihnã, retragere din
forfota cotidianã ºi dialog interior. Se pot
evidenþia unele afecþiuni legate de sistemul renal,
sistemul respirator ºi gât, însã îþi vin ajutoare
deosebite, dacã eºti atent ºi deschis mental. De
evitat analizele, consultaþiile medicale ºi
intervenþiile chirurgicale în intervalul 19 – 22
septembrie. Odihna, alimentaþia corectã,
plimbãrile uºoare în aer liber te însãnãtoºesc ºi-
þi limpezesc gândurile. Vin bani, dar ºi cheltuieli!

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

    Dialogurile cu prietenii sau cu cineva din
segmentul profesional te vor pune pe gânduri.
Totuºi, informaþiile primite sunt de bun augur
ºi, cu siguranþã, le vei folosi, undeva, cândva.
În zilele de 24 ºi 25 septembrie ai nevoie de
interiorizare, detaºare de cotidian ºi alcãtuirea
unor planuri de viitor, atât în plan personal, cât
ºi profesional. Primeazã planul personal, în
special segmentul domestic ºi relaþiile cu
membrii familiei ºi rudele. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, care este destul de vulnerabilã
întreaga sãptãmânã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se contureazã multe evenimente sociale, la care
trebuie sã joci rolul principal. ªefii, figurile
autoritare din plan personal ºi familial te vor
provoca la discuþii sau îþi vor propune sarcini
profesionale noi. Analizeazã bine dacã accepþi,
pentru cã va fi dificil sã duci la bun sfârºit, indiferent
despre ce este vorba. În preajma datei de 25
septembrie te vei gândi sã-þi reevaluezi relaþiile cu
anturajul apropiat. Cãlãtorii pe distanþe scurte,
dialoguri cu lume diversã ºi contradicþii sufleteºti.
Odihneºte-te, pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Dacã începutul sãptãmânii îþi aduce gânduri
ºi preocupãri spirituale, influxurile energetice
din a doua parte a sãptãmânii te ancoreazã
puternic în planul material, prin situaþii
deosebite. Se pare cã eºti susþinut de cãtre ºefi
sau de persoane cu autoritate. Însã depinde de
tine cum gestionezi relaþiile ºi situaþiile în care
eºti implicat. Evitã discuþiile aprinse ºi criticile
la adresa altora. Prietenii îþi sunt alãturi ºi te
sfãtuiesc de bine. Dar, analizeazã pe îndelete tot
ce vine dinspre alþii ºi decide în consecinþã.
Schimbãri financiare la locul de muncã!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmânã importantã în plan profesional,
deoarece apar modificãri salariale. Vei fi nevoit
sã achiþi facturi, taxe sau sã te implici în relaþii
cu instituþii financiare. Recomandabil este
verifici toate documentele cu care ai de-a face
ºi sã te informezi corect ºi la timp cu privire la
tot ce þine de bani ºi bunuri comune cu alþii. La
serviciu eºti în vizorul ºefilor, fiind posibil sã
participi la reuniuni socio-profesionale
importante. Prudenþã ºi mãsurã pentru cã existã
riscul sã-þi pierzi reputaþia sau locul din cadrul
unui colectiv de lucru.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

 Colaborãrile ºi relaþia cu partenerul de viaþã
se vor evidenþia încã din primele zile ale
sãptãmânii. Este nevoie sã asculþi ºi sã þii cont
de sugestiile ºi doleanþele celorlalþi, altfel existã
riscul sã izbuneascã conflicte. Cumva la tine
este hiba, în sensul cã eºti nerãbdãtor ºi cu greu
îþi intrã cineva sau ceva în voie. Controleazã-þi
reacþiile ºi ai încredere cã lucrurile se desfãºoarã
în favoarea ta. Îndreaptã-þi atenþia ºi spre
cheltuileile comune cu alþii, în speþã achitarea
datoriilor de orice fel. Finalul sãptãmânii îþi
aduce veºti din ºi despre strãinãtate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Mult de lucru la serviciu, însã este vorba
despre activitãþi de rutinã destul de plictisitoare.
Dozeazã-þi eforturile, întrucât sãnãtatea este
vulnerabilã ºi se pot evidenþia afecþiuni mai
vechi sau mai noi. Relaþiile parteneriale sunt
conflictuale în zilele de miercuri ºi joi, deci fii
prudent ºi evitã discuþiile contradictorii ºi
angrenarea în activitãþi care nu te privesc.
Colegii te susþin prea puþin, iar cu ºefii nu se
recomandã vreun contact. În paralel apar
câºtiguri din activitãþi suplimentare sau cei dragi
îþi oferã bani, bunuri sau favoruri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Interesante zile pentru relaþiile sentimentale ºi
cele cu copiii. Se întrezãresc activitãþi sociale,
recreative cu cei dragi, chiar ºi implicarea în
hobby-uri comune. Totuºi ai grijã sã þii cont ºi
de nevoile sau doleanþele celorlalþi. Þi se poate
reproºa faptul cã faci totul numai pentru
îmbunãtãþirea imaginii tale publice sau pentru
a obþine favoruri din partea unor persoane
oficiale importante. Sãnãtatea este vulnerabilã,
dar nu se recomandã consultaþii, analize
medicale ºi intervenþii chirurgicale, decât în
cazuri ce nu suportã amânare.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
segmentului domestic, astfel cã ar fi bine sã-þi
programezi activitãþi necesare casei, împreunã cu
membrii familiei. Sunt momente bune pentru
înfrumuseþarea spaþiului de locuit ºi pentru dialoguri
pe teme patrimoniale. Persoana iubitã sau copiii te
vor solicita sã le fii alãturi, fie într-o chestiune
personalã delicatã, fie în activitãþi distractive.
Dozeazã-þi eforturile, astfel încât sã rezolvi totul
corect, la timp ºi împãcând pe toatã lumea. Sãnãtatea
este vulnerabilã în a doua parte a sãptãmânii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

 Luni ºi marþi ai multe drumuri de fãcut, pentru
a rezolva diverse chestiuni personale sau
profesionale. De asemenea se vor evidenþia
întâlniri ºi dialoguri cu persoanele din anturajul
apropiat. Mulþi te vor provoca la discuþii
indiscrete, dorind, sub o mascã binevoitoare,
sã afle cât mai mult din viaþa ta personalã ºi din
planurile profesionale. Fii prudent ºi nu te lãsa
ademenit de vorbe ºi gesturi mieroase. Ai putea
avea senzaþia cã participi la un dialog al
surzilor. Eºti destul de solicitat ºi acasã de
cãtre membrii familiei.
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Duminicã, 18.09.2016, la
NISKA BANJA – Serbia s-a
desfãºurat Turneul Internaþional
“OPEN Niska Banja” care a adunat
la start 70 sportivi de la 15 echipe
din ROU, SRB ºi BUL.
   CSM Drobeta a participat la
aceastã competiþie cu urmãtorii
sportivi care s-au clasat:
Loc I
-  ARGINT Diana -48 kg U15 ºi U18
- CHICIN Alexandru -66 kg U18
- TOPALÃ Vlad-73 kgU15
- UNTARU Costel-60 kg sen.
Loc II
- BREBINARU Alexandru -60 kg sen.

- UNTARU Costel-60 kg U18
- BORTOª Andreea -57 kg U18 ºi sen.
Loc III
- BREBINARU Sorin -60 kg U18
   Rezultatele de la individual au
strâns puncte în clasamentul pe
echipe ºi la sfârºitul competiþiei
CSM Drobeta s-a clasat pe locul I
din cele 15 echipe participante.

 Competiþia a fost una folositoare
pentru menþinerea pregãtirii ºi a
tonusului pentru cadeþii ce vor participa
sãptãmâna urmãtoare la Campionatul
Naþional de Ne-Waza de la Ploieºti.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Turneul Internaþional “OPEN Niska Banja”
desfãºurat la NISKA BANJA – SerbiaDacã un sistem conceput sã

fie sigur, poate fi blocat prin simplul
dezacord de a presta muncã peste
durata normalã a timpului de lucru,
îngrijoraþi-vã! De astãzi, salariaþii
din penitenciare nu mai muncesc
peste program.
   Acumulãm un milion de ore
suplimentare într-un an, cu
nenumãrate cazuri în care salariaþii
depãºesc plafonul de 180 de ore
peste care trebuie cerut acordul
sindicatelor ori chiar plafonul
maximal de 360 de ore. Avem
salariaþi care în luna august
totalizeazã deja 800 de ore
suplimentare pe anul în curs! Din
cele 1 milion de ore în plus, prestate
de aproximativ 5.000 de oameni,
mai puþin de jumãtate sunt
compensate cu timp liber. Restul nu
se pot plãti. Este interzis prin lege.
Aºa cum nu se pot acorda nici
zilele de concediu legale,
restanþele pe anul trecut fiind
departe de a se epuiza!
   Sistemul penitenciar nu are soluþii
pentru a diminua munca în plus.
Angajãrile din ultimul an sunt
neutralizate de numãrul uriaº de
pensionari (peste 1.000 din anul în
curs). Cei nou încadraþi din exterior
au statut de debutanþi timp de un an
de zile ºi nu pot primi misiuni
similare agenþilor cu experienþã.
Numãrul orelor suplimentare va
creºte constant cu toate cã un numãr
mare de posturi de pazã a perimetrelor
este asigurat cu detinuþi! ªi asta se
întâmplã de decenii cu toate cã cei
care ne coordoneazã îndrãznesc sã
afirme cã stãm bine pe linie de
resurse ºi de drepturi.
   Avem 15.000 de posturi prevãzute
din care sunt ocupate 12.000 însã
aplicarea recentã a unor standarde
(propuse de sindicate) aprobate prin
decizie ANP cu avizul MJ a
confirmat un necesar real de posturi,
raportat la o serie întreagã de
indicatori care þin de sistem ºi de
legislaþie, de 20.000! Lucrãm la cote
de avarie, pe bugete
subdimensionate, de decenii întregi
ºi o facem bine, contrar denigrãrilor
ºi atacurilor constante care ne
descriu ca torþionari sau teroriºti.

Blamaþi de o parte din presã ºi
trãdaþi de proprii conducãtori, am
decis cã totul are o limitã!
   De astãzi, cei care ne conduc vor
începe sã înveþe cum este sã
respectãm toþi legea strict. Am
acceptat prea multe compromisuri
care ne-au transformat într-o masã
de manevrã ºi aproape cã am
început sã credem cã asta este
normalitatea. De azi Sindicatul
Danubius-Drobeta ºi Sindicatul
Naþional al Lucrãtorilor din
Penitenciare, filiala Drobeta Turnu
Severin nu îºi mai dau acordul
pentru depãºirea numãrului de 180
de ore suplimentare anual iar cei
care vor ignora dezacordul vor
rãspunde public, disciplinar ºi penal.
   Tot de astãzi, sub coordonare ºi
protecþie sindicalã (procentul de
sindicalizare fiind de 90% în
sistemul nostru), salariaþii îºi
exprimã în scris refuzul de a presta
muncã suplimentarã conform
Codului muncii. Întregul personal a
notificat angajatorii cã în luna
octombrie nu mai acceptã
planificarea în serviciu peste
numãrul de ore lucrãtoare ale lunii 
   Angajatorii care îºi vor permite sã
ignore notificãrile sindicatelor ºi ale
salariaþilor vor fi puºi la zid fãrã milã,
chiar dacã ne sunt ºefi, colegi sau
rude. Nimeni nu poate fi obligat sã
munceascã în plus iar parchetele din
România deja s-au exprimat pe astfel
de speþe. Existã jurisprudenþa. Lipsa
unui refuz expres prezuma acordul
tacit, însã când refuzul se
materializeazã, compromisul nu mai
este o soluþie iar angajatorii nu se pot
prevala de lipsa resurselor umane
întrucât aceastã stare de fapt nu poate
fi plasatã în sarcina angajaþilor!
   Urmeazã pichetarea tuturor
penitenciarelor precum ºi un miting
de 2.000 de oameni în faþa
Ministerului Justiþiei. Guvernanþii
trebuie sã înþeleagã cã suntem
determinaþi sã ne obþinem drepturile
ºi cã nu vom da înapoi. Nu suntem
sclavi pe plantaþie ºi nici fraierii
sistemului naþional de apãrare! Ne
dedicãm profesiei noastre ºi ne
asumãm riscuri în fiecare zi. Iar în
schimb nu pretindem nimic mai
mult decât RESPECTAREA LEGII!

 Urmare din pag. 2
ACÞIUNI DE PROTEST ÎN PENITENCIARE
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Singurele echipe ale
Mehedinþiului înscrise în
Campionatul Naþional de Fotbal
rezervat juniorilor republicani B
(U17), CSS Drobeta ºi ACS
Luceafãrul Drobeta, s-au întâlnit în
etapa a V-a, din cadrul seriei a X-a.
Pe Stadionul Termo, dupã o primã
jumãtate de orã de joc cu faze la
ambele porþi, scorul a fost deschis
de Luceafãrul, prin ºutul lui Mohora
(‘38), care l-a surprins pe portarul
Miºu. Gîdea (‘43) a egalat la
începutul reprizei secunde, din
penalty. S-a încheiat 1-1, iar
debutanta Luceafãrul a acumulat 7
puncte, cu 3 mai mult decât echipa
pregãtitã de Mihai Caliþoiu, care a
mizat în meciul-direct pe: Ionel Miºu
– Cosmin Þurai, Gheorghe Popa,
Ionuþ Curea, Angelo Bordea, Iulian
Cerbu (‘64 Alin Dãescu), Rãzvan

Severinenii, egali pe
<<Termo>>

La primul meci pe propriul
teren, dupã o absenþã de 6 ani din
campionatul judeþean de fotbal, Orºova
a dispus cu 2-1 ACS Drobeta, sub
privirile a peste 300 de spectatori.
Pentru AS Dierna 2016 au marcat
Mãdãlin Roman (‘6) ºi Petru
ªimian (’71), iar Andrei Enea (’27)
a înscris pentru echipa
severineanã. A fost meciul cu cele
mai multe goluri marcate în etapa
a II-a din cadrul Ligii a IV-a
Mehedinþi. Dacã partidele Recolta
Dãnceu - CS Strehaia ºi Dunãrea
Pristol - AS Corcova s-au încheiat
cu remize albe, Viitorul ªimian a
învins cu 2-0 la Cujmir ºi a rãmas
singura echipã cu punctaj maxim.

 M. O.

Dupã ce s-a impus etapa trecutã cu 7-0 în deplasarea de
la Floreºti, Inter Crãguieºti a dispus cu 6-2 de AS Ghiciulescu
Hinova ºi are punctaj maxim dupã 3 etape scurse din Liga a V-a
Mehedinþi. Eugen Gîngu (’21, ‘40), Adrian Pupãzã (‘61), Ion
Bosoancã (’75), Dumitru Cilibiu (’85) ºi Robert Pîrjol (‘87 - ag),
respectiv Lincã Voicu (’11) ºi George Dãescu (’78) au fost marcatorii
jocului cu cele mai multe goluri, din etapa a III-a.

Tot 9 puncte, dar golaveraj inferior, are ºi Dunãrea Hinova,
care a
câºtigat
partida cu
Voinþa
Opriºor cu
3-0, la
“masa
verde”,
deoarece
echipa-
adversã nu
s-a
prezentat la
terenul de
joc! ªase
puncte a
acumulat
Real Vânju
Mare, care

a dispus cu 2-0 de AS Corlãþel, prin “dubla” lui Eugen Lãþea, din
minutele 26 ºi 55. Campioana sezonului precedent poate egala
Inter Crãguieºti ºi Dunãrea Hinova la puncte, dacã se impune ºi
în restanþa programatã astãzi,  la Obîrºia de Câmp.

Mogoº, Alin Enea (‘70 Dragoº
Lohon), Ionuþ Rupa (‘52 Remus
Þurai), Adrian Gîdea ºi  Adrian Burcu
(‘78 Constantin Dãnoiu). Antrenorul
Daniel Ispas a replicat cu: Cãtãlin
Napu (‘70 Vasilicã Pavel) – Andrei
Schinteie, Radu Tunsoiu, ªtefan
Pãtraºcu, Cosmin Cojocaru,
Roberto Albuºel, Robert Mohora,
Adrian Moescu, Marian Habet,
Mãdãlin Rãducãniþa ºi Petruþ
Rãdulescu (‘75 Augustin Bosoancã).
   “A fost un joc echilibrat în prima
reprizã, cu ocazii de ambele pãrþi. Am
intrat în avantaj la vestiare, dupã un
ºut superb de la 30 m, al lui Mohora,
dar, dupã pauzã, am primit, la fel ca
în etapele anterioare, gol în urma unei
greºeli în defensivã. Dupã egalare,
am dominat total jocul ºi am ratat 3
ocazii rarisime. S-a încheiat 1-1, dar
rãmâne regretul cã puteam câºtiga.

Felicit bãieþii, care, de la meci la
meci, par mai motivaþi ºi mai
pregãtiþi. Felicit ºi echipa adversã,
pentru jocul prestat”, a declarat
Alexandru Sitaru, managerul
clubului Luceafãrul Drobeta.
   “A fost o primã reprizã în care am
controlat jocul, am avut o posesie
bunã, dar, paradoxal, am intrat la
cabine conduºi. În repriza
secundã, echipa adversã a aruncat

majoritatea mingilor în careul nostru
ºi, din pãcate, nu am mai reuºit sã
controlãm jocul, chiar dacã am
egalat”, a replicat Caliþoiu. Etapa
viitoare, echipa sa va sta, iar
Luceafãrul va juca, la Piteºti, cu
Viitorul Argeº . În Liga Elitelor
U19, CSS Drobeta a fost învinsã
cu 4-0 în deplasarea de la Ardealul
Cluj ºi a suferit primul eºec din
acest sezon.

Rezultatele etapei a III-a din Liga a V-a
Real Vânju Mare - AS Corlãþel            2-0
Dunãrea Hinova - Voinþa Opriºor 3-0
Inter Crãguieºti - AS Ghiciulescu Hinova 6-2
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Vrata 3-4
Inter Salcia - Unirea Gârla Mare 4-2
AS Obîrºia de Câmp - Viitorul Floreºti 2-1

Clasament
1. Crãguieºti 3    3 0    0 16-2 9
2. D. Hinova 3    3 0    0 7-0 9
3. Vînju Mare 2    2 0    0 5-0 6
4. Vrata 3    2 0    1 8-6 6
5. Salcia 3    2 0    1 8-8 6
6. Gîrla Mare 3    1 0    2 9-7 3
7. Corlãþel 3    1 0    2 10-9 3
8. G. Hinova 3    1 0    2 5-9 3
9. Obîrºia de Câmp 2    1 0    1 2-8 3
10. Floreºti 3    1 0    2 4-11 3
11. Broºteni 3    0 0    3 5-10 0
12. Opriºor 3    0 0    3 5-14 0

Interul, de neoprit la Mehedinþi Orºova a revenit cu victorie

Oaspeþii au marcat pe finalul reprizelor
prin Costinel Simulescu (’42) ºi
Mãdãlin Mãtãsãreanu (’88). Aºadar,
doar 5 goluri s-au înscris în cele 4
meciuri ale rundei secunde.

 M. O.

 M. O.

Rezultatele etapa a II-a din Liga a IV-a
AS Dierna 2016 Orºova - ACS Drobeta       2-1
AS Recolta Dãnceu - CS Strehaia     0-0
CS Dunãrea Pristol - AS Corcova     0-0
CS Viitorul Cujmir – AS Viitorul ªimian 0-2

Clasament
1. ªimian 2    2 0    0 5-2 6
2. Strehaia 2    1 1    0 2-0 4
3. Corcova 2    1 1    0 1-0 4
4. Orºova 2    1 0    1 2-3 3
5. Pristol 2    0 2    0 0-0 2
6. Dãnceu 2    0 1    1 2-3 1
7. Drobeta 2    0 1    1 1-2 1
8. Cujmir 2    0 0    2 0-3 0
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Mã fraþilor, trecu vara ºi
începurã sã sã batã pe ale patru locuri
la Camera Deputaþilor ºi pentru  ale
douã la Senat, mai ceva cum fac lupii
pin pãdurea întunecatã. Ca sã fie
siguri cã sunt primii, liberalii fãcurã
listele, îºi luarã belete de tren, sã uitarã
pi la hoteluri, ca sã ºtie unde sã cearã
cazare, sã uitarã la modelele de
maºini, treabã pregãtitã, ce mai. Nea
Marius vrea sã deschidã lista pentru
Parlament, numai sã vrea ºi
mehedinþenii, cã îl vãd numai pin
campanie ºi apoi dispare . Cã aºa fãcu
în ultimii patru ani ºi acuma sã
pregãteºte pentru alþi patru, doar-doar
o depãºi anii petrecuþi de nea
Staniºoarã, în Capitalã. Da asta nu e
tot, cã nu numai liberalii sunt cam

 nea Mãrin

Sucã, listacii de Mehedinþi, Valea Plângerii dupe
nea Gherghe ºi rãzbunarea lu’ nea Morþun

gata cu listacii. Pã nea Palaºcã, di la
ALDE Tãriceanu, ºi-a achiziþionat
costum nou, la trei nasturi, ca sã se
prezinte cum trebe, iarã nea Morþun

sã pregãteºte sã-l urmeze, cicã sã
plece di la liberali, nemulþumit de cum
sã întâmplã lucrurile. Acuma, vorba
lu Zbanghiu, nea Morþun mai bine ar
rãmâne acasã, ca sã nu patã ce-a pãþit
nea Neluþu, se ºtie, ºi-ar vedea de ale
‘mnealui ºi ar fi mai bine pentru toatã
lumea. Acuma, dacã nea Palaºcã a
fãcut o alegere bunã sã-l ia pe nea
fostu preºedinte al PNL Mehedinþi,
rãmâne de vãzut. Una peste alta, ar
mai vrea ºi nea Sãceanu un loc pe
degeaba, ba ºi nea Florescu ar sta pe
scaunele moi din Parlament vreo
patru aniºori bãtuþi pe muchie. Dintre
toþi, pesediºtii mai au sã sã hotãrascã,
da vor merge sigur pe mâna femeilor,
ca tanti Prajea, cum le-a zis di la
centru tãtucu Dragnea, ºi ar mai trebui
ºi niscaiva tineret, ºi neºte persoane
cu handicap, ca sã dea bine la pozã.
   Mã nepoate, vestea bunã e aia cã sã
reiau lucrãrile pe bulevardele Aluniº ºi
Vladimirescu, cã rãmãsasã oraºu
bombardat dupã nea Gherghe. Cã pe
nea fostu primarele îl cam duru la

bascheþi sã miºte lucrurile, cã doarã era
pe ultima sutã de metri, di ce sã sã
streseze sã rezolve mai repede problema
cãldurii, bulevardele?! Mai bine nu te
mai uiþi înapoi ºi dupe tine, potopu!
  Acuma, ar mai fi una bunã, da zisã
tanþa lu Pecingine cã aºteaptã sã vadã
ce ºi cum. Pã da, cã acuma Valea lu
Dinu, care între timp nu mai e a lu
nea fostu primar, nici a lu’ nea Duicu,
ci e Valea Plângerii lu’ nea Gherghe,
s-ar putea transforma într-o bazã
sportivã de toatã frumuseþea. Asta
aºa, ca sã mai facã miºcare ºi
severinenii, sã aibã ºi unde sã-ºi
plimbe copiii ºi cu neºte terenuri de
sport ºi locuri de joacã, ar fi taman
bine. Unde mai pui cã acolo ar putea
sã-ºi petreacã timpu ºi candidaþii
care vor pierde alegerile iarna asta.
Aºa, sã-ºi petreacã timpu liber,
cam cum ar vrea sã ºi-l petreacã
în Parlament. Aia e!
   Da, pânã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!

   Sâmbãtã, 24 septembrie în arealul montan din nordul Mehedinþiului,
la Isverna, va avea loc prima ediþie a concursului Karst Isverna MTB
Race, eveniment susþinut de cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi.

Va fi un concurs mountain-bike de tip maraton, ce se va desfãºura pe
un traseu tehnic, cu urcãri ºi coborâri spectaculoase, într-un peisaj
superb. Evenimentul va începe la ora 11.00.

Prima ediþie a concursului
Karst Isverna MTB Race


