
"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XVIII Nr. 851

27 octombrie 2016
  16 pagini * 1,00 leu

Depuneri de candidaturi
pentru parlamentul româniei

PNL

PSD

alde

PMP

Pânã ieri, la închiderea ediþiei, doar
principalele partide de pe eºichierul
politic mehedinþean, aºa cum o
dovedesc ºi imaginile alãturate,
depuseserã la Biroul Electoral Judeþean
listele de candidaþi pentru Camera
Deputaþilor ºi Senatul României.

pag. 2

Joaca de-a ºoarecele
ºi pisica parlamentarã

S-au încheiat
demersurile pentru
furnizarea cãldurii

pag. 3

pag. 9

Cioloº e cel mai bun premier
pentru UE ºi pentru liniºtea PSD



social - politicOBIECTIV mehedinþean 27.10.- 2.11. 2016pag. 2

Editorial                                  de Sorin Vidan

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
 * Anchete * Dezvãluiri *

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com.

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

Cost abonament  lunar: 4,00 lei  + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII

PARTICULARI

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

Mobil: 0722351161

Obiectiv
mehedinþean

www obiectiv-mehedintean.ro

Pentru majoritatea
severinenilor  (ºi chestiunea poate
fi uºor extinsã la întregul judeþ ºi,
de ce nu, la nivelul întregii þãri, cu
nuanþele de rigoare) apropierea
alegerilor parlamentare nu are vreo
mare însemnãtate. Alegerile sunt
mai degrabã un eveniment mediatic,
o situaþiune socialã a cãrei realitate
plictisitoare în sine e exacerbatã de
televiziuni, de unii lideri de opinie,
dar unul destul de exterior cercului
problemelor reale ºi imediate cu
care se confruntã oamenii,
individual sau în cadrul colectivitãþii.

Joaca de-a ºoarecele ºi pisica parlamentarã
   Viaþa politicã parlamentarã s-a
alienat enorm faþã cu viaþa concretã
a comunitãþilor, parte datoritã ºi
specificului lumii parlamentare, una
a construirii de legi, de cadre
normative, ºi nu de implicare directã.
Un deputat sau un senator e departe
de statutul unui primar, considerat
ºi investit cu responsabilitãþi
executive imperioase. Parlamentarii
par niºte turiºti politici comparativ
cu consilierii locali, deºi nu sunt,
desigur, turiºti, dar rolul lor e unul
fãrã un impact constant în viaþa
unei comunitãþi.
   Aceste chestiuni le ºtiþi ºi dvs.
foarte bine, ºi nu vom insista acum.
   Lipsa de farmec a alegerilor
parlamentare în ochii unei
comunitãþi precum cea severineanã
se observã la vot dar ºi în dispreþul
informal, mai mult sau mai puþin
manifest pe care oameni îl nutresc
faþã de ,,aleºii” de acest tip. E de fapt
o joacã de-a ºoarecele ºi pisica,
unde rolul de pisicã se mai

inverseazã. Noi ne facem cã îi
credem, ei se fac cã promit marea
cu sarea etc. apoi, peste patru ani, o
luãm de la capãt, invariabil.
   Dar nu asta conteazã, pânã la
urmã. Pentru o comunitate precum
cea severineanã (orºoveanã etc.) nu
e esenþial cine ne reprezintã în
legislativ. Ideal ar fi ca din cei pe
care-i votãm senatori ºi deputaþi
mãcar unul sã ajungã ministru, sã
poatã pune umãrul pentru acest
judeþ. Acest lucru ar fi important. Cu
sau fãrã parlamentari, comunitãþile
trebuie sã se descurce de unele
singure, aceasta e provocarea
momentului.  Primarul, consiliul
local, apoi prefectul, preºedintele
consiliului judeþean, consilierii
judeþeni – ei sunt responsabilii
direcþi, factorii decizionali care
conteazã, ºi atunci toate problemele
graviteazã în jurul abilitãþilor lor.
   Alegerile parlamentare vin ºi trec.
Vor lãsa în urma lor orgolii de partid,
rãnite sau mulþumite. Vor lãsa vorbe

peste vorbe, nervi, înjurãturi,
proiecte pe hârtie sau declamate pe
sticlã. Apoi ne întoarcem asupra
chestiunilor arzãtoare, de zi cu zi, în
timp ce aleºii noºtri se vor regãsi
prin parlament, unde altele sunt
regulile jocului, altele prioritãþile, iar
figurile sceptice ale alegãtorilor
devin îndepãrtate.  Acesta e jocul
democratic ºi ne încadrãm ºi noi în
regulile lui care ne plac sau nu.
   Dupã iureºul inevitabil, ne
întoarcem asupra a ceea ce ne
macinã zi de zi: problema
investiþiilor, a locurilor de muncã, a
exodului demografic, a tinerilor care
ies de pe bãncile ºcolilor ºi nu se
regãsesc pe piaþa muncii etc. ar
merita poate, ca dupã alegerile
parlamentare, sã trecem la un bilanþ
al democraþiei în ceea ce ne priveºte.
La o analizã lucidã aplicatã
realitãþilor de azi.
   Apoi, nu ar strica deloc, poate sã
cãutãm, împreunã, cãile solidaritãþii
sociale pierdute, ºi ale încrederii în
noi înºine. Cãci o comunitate nu e
constituitã doar din valori
patrimoniale, materiale, nu doar
din suma indivizilor, ci mai ales
din principii ºi valori umane,
din idei, entuziasm, încredere,
speranþã ºi luciditate, ºi mai
ales din dragoste faþã de locul
în care vieþuieºte. La acest efort
de  recons t ruc þ ie  î i  putem
chema º i  pe  parl amentar i ,
oricare ar fi aceºtia.  De ce nu?

Marþi,  25 octombrie, în
Drobeta Turnu Severin autoritaþile
oraºului împreunã cu zeci de
severineni au participat la
ceremoniile religioase ºi militare
organizate  cu ocazia Zi lei
Armatei la Monumentul Eroilor
din  Parcul Rozelor.

Ziua Armatei, zi de sãrbãtoare în Drobeta Turnu Severin

   “Îi cinstim, astãzi, pe eroii care
ºi-au dat viaþa pentru a apãra
unitatea naþionalã ºi integritatea
teritorialã a statului român. Îi
onorãm, totodatã, pe veteranii de
rãzboi care au luptat pentru ca noi
sã trãim, astãzi, într-o þarã liberã ºi
independentã. Vã felicit, cu aceastã

ocazie, pentru seriozitatea cu care
abordaþi pregãtirea, programul ºi
conduita militarã ºi pentru
imaginea bunã pe care o daþi
României prin seriozitate ºi
profesionalism”, a declarat
subprefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Andrei Stãniºoarã.

În perioada analizatã cursul
dolarului american a atins maximul
ultimelor nouã luni arãtând clar cã este
pregãtit sã urce la 4,20 lei. Creºterea
are în spate tot mai apropiata majorare
a dobânzilor din SUA.

Dolarul se pregãteºte sã urce la 4,20 lei
   Cursul dolarului a urcat la
jumãtatea intervalului la 4,1396 lei,
medie care nu a mai fost atinsã de
la începutul lui februarie. Reglajele
care au urmat pe pieþele
internaþionale au adus o scãdere la

finalul perioadei la 4,1160 lei, într-
o ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,107 ºi 4,132 lei.
   Volatilitatea raportului euro/leu a
fost una minimã, culoarul zilnic de

CONTINUARE ÎN PAGINA 10
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S-a fãcut ºi ultimul pas care
mai era de fãcut cãtre furnizarea
agentului termic în municipiul
Drobeta Turnu Severin. A fost
desemnatã firma care va asigura
operarea cazanelor închiriate de la
Termocentrala ROMAG PROD. S-a
gãsit ºi furnizorul de pãcurã, iar
pânã pe 10 noiembrie putem avea
cãldurã în apartamente. Cu o
singurã condiþie: dacã firma ce a
pierdut lecitaþia va face contestaþie,
lucrurile se complicã. Firma este
cea adusã la Severin de fostul
primar, Gherghe.
   Mai e puþin pânã la momentul fericit
al încãlzirii caloriferelor din ºcoli, spitale
ºi apartamentele severinenilor. A fost
desemnatã firma care se va ocupa de
tot ceea ce înseamnã operarea ºi
exploatarea utilajelor închiriate de la
fosta termocentralã ROMAG PROD,
aflatã în componenþa regiei falimentare
RAAN. Furnizarea agentului termic se
va face în maxim o sãptãmânã ºi
jumãtate, iar cele de la blocuri în
maximum trei, dacã totul merge
conform planului ºi dacã firma care s-a
înscris la selecþia de oferte prin
negociere directã nu se va trezi sã facã
contestaþie. Firma care a fost declaratã
câºtigãoare în urma selecþiei
operatorului echipamentelor
termocentralei de la Halânga se
numeºte ELSACO, este de fapt un grup
de firme cu o vastã experienþã în
domeniu ºi este originarã din Botoºani.
   Cea de-a doua firmã care s-a înscris
la selecþia de oferte prin negociere
directã este nimeni alta decât societatea

S-au încheiat demersurile pentru furnizarea cãldurii.
Vezi cine poate încurca lucrurile!

adusã la Severin de fostul primar
Constantin Gherghe, pentru a construi
centrala termicã pe cogenerare, care nu
se mai terminã ºi care s-a dovedit o
mare minciunã, din punctul de vedere
al neîncadrãrii în termenul de execuþie,
promis severinenilor de fostul primar.
Firma în cauzã se numeºte Alpha
Ground Construct ºi, nu se ºtie oficial
din ce motive ascunse, a venit la selecþia
de oferte. Ea a fost declaratã
necâºtigãtoare, aºa cum probabil se ºi
aºtepta, dar vom vedea în zilele
urmãtoare dacã înscrierea ei în cursã
nu a fost cumva fãcutã doar pentru a
face ulterior contestaþie ºi a încurca
socotelile municipalitãþii în ceea ce
priveºte furnizarea cât mai rapidã a
agentului termic.

Se aºteaptã, cu „înfrigurare”,
ziua limitã de contestare

   Aºadar, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu,
a dat asigurãri cã din partea
municipalitãþii a fost fãcut ultimul pas
pentru ca severinenii sã primeascã în
aceastã iarnã cãldurã la începutul lunii
noiembrie. A fost selectat ºi operatorul
care va asigura funcþionarea
termocentralei de la Halânga ºi s-a
încheiat ºi contractul care vizeazã
furnizarea de pãcurã. Oficialii
municipiului aºteaptã acum, cu emoþie,
ziua de 27 octombrie, când expirã
termenul limitã de depunere a
contestaþiilor pentru cã, dacã ALPHA
GROUND face acest gest, întârzierea va
fi imensã în furnizarea de agent termic.
   „Au fost douã oferte, dacã nu vor fi
contestaþii, din momentul în care se

semneazã contractul, adicã joi, pe 27
octombrie, în maximum 7 zile avem
cãldurã în ºcoli ºi spitale, iar în maxim
douã sãptãmâni la populaþie. Sperãm
totuºi ca firma declaratã necâºtigãtoare
sã nu depunã contestaþie cãci ar
întârzia lucrurile foarte mult”, a declarat
primarul Marius Screciu.

Cine poate încurca eforturile
municipalitãþii

   Este foarte clar faptul cã primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, dar ºi liderul PNL
Mehedinþi, Virgil Popescu, au fãcut
eforturi uriaºe pentru a nu lãsa
severinenii fãrã cãldurã. În ultimele
luni s-au fãcut demersuri
impresionante pentru a se putea
obþine toate aprobãrile necesare
repunerii în funcþiune a cazanelor
unei termocentrale falimentare, dar ºi
pentru sensibilizarea tuturor factorilor
de decizie de la nivel guvernamental,
pentru fel ºi fel de avize ºi pentru
aprobãri, dar ºi pentru alocarea de
fonduri municipalitãþii.

   Toate aceste eforturi imense, fãcute
de oameni care au preluat o situaþie
mizerabilã lãsatã de fostul primar
Constantin Gherghe, ar putea fi
încetinite, se spune, pe surse, chiar de
cãtre cel care se adresa pe vremuri
mieros cu apelativul „severinenii mei”,
ex-primarul Gherghe. Mai exact, firma
ALPHA GROUND, cea care a preluat
construcþia noii centrale termice, dar
la care a lucrat cu întârzieri majore,
dupã ce se spune cã a minþit la
cumpãrarea caietului de sarcini cã are
banii necesari asigurãrii unui flux
continuu de lucru pe ºantier, a
participat ºi ea la negocierea directã
pentru operarea utilajelor închiriate de
la termocentralã. Gurile rele spun cã
s-a înscris doar pentru a face
contestaþie ºi pentru a încurca lucrurile.

Aceastã ipotezã, vehiculatã la
nivel de zvon, s-a confirmat, deºi
zeci de mii de severineni aºteaptau
cu înfrigurare ca firma sã renunþe
la ambiþii ciudate ºi inutile.

S-a dat startul la depunerea candidaturilor pentru alegerea viitorilor
deputaþi ºi senatori din Parlamentul României, iar la Mehedinþi primii au
fost reprezentanþii Partidului Miºcarea Popularã.
   O delegaþie a PMP Mehedinþi, în frunte cu deputatul Gelu Viºan, s-a
prezentat, marþi la prânz, la Biroul Electoral Judeþean cu documentele ce
conþin candidaturile pentru Camera Deputaþilor ºi Senatul României
pentru alegerile din 11 decembrie. Lista la deputaþi este deschisã chiar
de actualul deputat Gelu Viºan care a cerut sã candideze la Mehedinþi în
urma discuþiei avute cu Constantin Gherghe, preºedintele Organizaþiei
Judeþene a PMP. Oferindu-i-se aceastã oportunitate Gelu Viºan, bun
cunoscãtor al organizaþiei dar

 Romeo Crîºmaru

PMP Mehedinþi, primii la depunerea candidaturilor pentru
alegerile parlamentare

 Continuare în pag. 4
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Apa grea româneascã, de la miracol la coºmar (3)

CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR

      Oprirea producþiei de apã grea de la ROMAG PROD a devenit deja
o banalã obiºnuinþã, dar problemele pentru fosta fabricã miracol par sã

nu se mai termine. Cu o problemã tipic româneascã, legatã de
incertitudinea zilei de mâine pentru circa 200 de salariaþi care au mai

rãmas, nu sã stingã lumina, ci sã protejeze o avuþie naþionalã cifratã la
1,2 miliarde de euro, o rezervã impresionantã din cea mai purã apã

grea din lume. Mentenanþa apei grele este asiguratã de angajaþi ai
aceleiaºi regii autonome aflate în faliment ºi la mâna unui lichidator

judiciar, fãrã ca cineva sã le asigure stabilitatea locului de muncã.
Falimentul miracolului de la Halânga, deºi previzibil, este

cutremurãtor, prin complexitatea falimentului unei industrii ce s-a dorit
a propulsa România în rândul marilor puteri energetice ale Europei.

Valoarea rezervei de apã grea
depãºeºte 1,2 miliarde euro

Sistarea activitãþii la uzina de
apã grea ROMAG PROD nu a încheiat
ºi problemele delicate, deoarece
nimeni nu ºtie ce se va întâmpla cu
apa grea depozitatã aici, a cãrei valoare
depãºeºte 1,2 miliarde euro. În faþa
acestei situaþii limitã, proprietarii de
drept ai stocului de apã grea,
Administraþia Naþionalã a Rezervelor
de Stat ºi Probleme Speciale –
ASNRSPS ºi NUCLEARELECTRICA
SA nu dau semne cã au vreo soluþie
pentru preluarea în siguranþã a
produsului. Tehnic, este vorba de sute
de butoaie care trebuie menþinute la o
temperaturã constantã (peste
temperatura de îngheþ) ºi care trebuie
verificate periodic pentru a confirma
calitatea produsului, adicã au nevoie
de ceea ce specialiºtii numesc
„mentenanþa apei grele”.
   Situaþia delicatã de la RAAN era
cunoscutã încã din 2014, când fostul
premier Victor Ponta a vizitat
platforma RAAN, vizitã în urma cãreia,
în martie 2015, guvernul a aprobat
Memorandumul „Mãsuri în vederea
opririi controlate a producþiei de apã
grea (D2O) la RAAN“. În acest
Memorandum se face referire ºi la
managementul apei grele post-
închidere controlatã: „proiectantul

general al unitãþilor de producere a
apei grele – Regia Autonomã
Tehnologii pentru Energie Nuclearã
(RATEN) –-Centrul de Inginerie
Tehnologicã pentru Operaþiuni Nucleare
(CITON) a studiului de impact impus de
oprirea controlatã a producþiei de apã grea
ºi a proiectului pentru managementul
apei grele, post închidere controlatã,
pentru toatã perioada de operare a
unitãþilor 1 – 4 de la CNE Cernavodã
în cadrul programului nucleu de
cercetare-dezvoltare derulat prin
bugetul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice”.
   Reglementãrile dispuse la nivel
guvernamental nu îºi produc, însã,
efectele. Este practic de neînþeles de
ce Ministerul Energiei – forul titular
al RAAN respectiv Ministerul de
Interne – forul titular al ANRSPS, cei
care ar trebui sã rezolve problema
managementului apei grele dupã
oprirea RAAN, nu fac nimic.

Specialiºtii nimãnui

   Oamenii care au rãmas sã lucreze la
mentenanþa apei grele ºi sã protejeze
tonele de apã-grea ale rezervei de stat,
aflate aici, sunt dezamãgiþi de faptul
cã nimeni nu le-a asigurat stabilitatea
locului de muncã ºi a veniturilor. Mai
exact, cei care au plecat acasã, au
primit compensaþii salariale ºi s-au
împãcat într-un fel sau altul cu
pierderea locului de muncã, însã cei

aproape 200 de salariaþi care mai
lucreazã aici ºi care fac o muncã
delicatã ºi de mare rãspundere, se simt
în pericol, deoarece figureazã ca
angajaþi ai aceleiaºi regii aflate în
faliment, sunt tot la mâna lichidatorului
judiciar ºi sunt plãtiþi de o entitate
pentru care, practic, ei nu mai lucreazã.
   Mai exact, problema cea mai acutã
ºi cea mai actualã de la Combinatul
de Apã Grea (ROMAG PROD) este
legatã de apariþia unui nou obiect al
muncii – nu se mai fabricã apã grea,
ci se asigurã mentenanþa rezervelor de
apã grea ºi conservarea instalaþiilor, iar
aceste lucruri nu mai þin de RAAN ºi
nici de problemele acesteia legate de
faliment ºi de lupta cu creditorii. Statul
român, Guvernul, prin Ministerul
Economiei, nu au luat în calcul faptul
cã trebuia disociatã net activitatea
RAAN ºi problemele regiei de ceea ce
fac acum cei 95 de salariaþi, care au
grijã de apa grea rãmasã pe stoc.
Aceºti oameni ar fi trebuit sã fie angajaþi
de o entitate juridicã înfiinþatã separat
de statul român, care sã se ocupe de
ceea ce a mai rãmas din combinatul
miracol de altã datã, o avuþie imensã
numitã stocul de apã grea.

Falimentul definitiv

   Curtea de Apel Craiova s-a
pronunþat pe 14 iunie 2016, dupã
douã amânãri ale pronunþãrii, asupra
apelului formulat de Regia Autonomã
pentru Activitãþi Nucleare, prin
administratorul judiciar Tudor ºi
Asociaþii, la data de 1 februarie 2016,
împotriva Hotãrârii Tribunalului
Mehedinþi de intrare în faliment,
pronunþate la data de 28 ianuarie 2016.
   Practic acesta a fost momentul în
care cortina cãdea peste ceea ce a
însemnat un colos industrial la care
în vremurile bune lucrau peste 4.000
de severineni, în afarã de angajaþii
firmelor satelit, care furnizau bunuri
ºi servicii regiei. Totodatã, prãbuºirea
RAAN înseamnã ºi falimentul apei
grele româneºti, pentru care foarte

multã vreme marii producãtori
mondiali de profil ne invidiau,
neputând înþelege cum la Severin se
face apã grea cu cea mai mare puritate
din lume, din apa Dunãrii.
   Umbra falimentului a venit la
începutul acestui an, pe 28 ianuarie,
dupã aproape 3 ani de insolvenþã,
când Tribunalul Mehedinþi a admis
cererea de intrare în faliment în baza
art. 107, alin. 1, lit. C, din Legea 65/
2006 (obligaþiile de platã ºi celelalte
sarcini asumate nu sunt îndeplinite
în condiþiile stipulate prin planul
confirmat sau desfãºurarea activitãþii
debitorului în decursul reorganizãrii
sale aduce pierderi averii sale), în
dosarul 9089/101/2013/a137.

Apelul a prelungit agonia
cu încã patru luni ºi jumãtate

   Pe data de 1 februarie 2016, RAAN,
prin administrator judiciar TUDOR &
ASOCIAÞII, formuleazã apel împotriva
deciziei Tribunalului Mehedinþi, în
condiþiile în care tot ceea ce se mai
putea face la RAAN era doar o
prelungire nefireascã a agoniei.
   Primul termen se judecã la Secþia
Comercial a Curþii de apel Craiova pe
data de 10 mai 2016, iar pe data de 31
mai 2016 se amânã pronunþarea unei
decizii pânã pe data de 7 iunie 2016.
ªi la aceastã datã, instanþa de judecatã
pronunþã ca decizie o amânare a
pronunþãrii pânã pe data de 14 iunie
2016. Ceea ce avea sã se întâmple pe
data de 14 iunie 2016, sunã, pe
portalul instanþelor de judecatã, sec ºi
rece, precum o loviturã mortalã de
cuþit: „Complet: C4A – comercial; Tip
soluþie: Nefondat; Soluþia pe scurt:
Respinge apelurile ca nefondate.
Respinge cererile de intervenþie
accesorii. Definitivã. Document:
Hotarâre 563/2016, 14.06.2016”. Asta
înseamnã cã instanþa de apel a
menþinut decizia instanþei de fond, de
intrare în faliment, consfiinþind-o acum
ca definitivã.

 Urmare din numãrul trecut

 Teodor Abagiu

 urmare din pag. 3
PMP Mehedinþi, primii...

ºi a problemelor cu care se confruntã
mehedinþenii îºi doreºte sã se implice mai mult ºi sã ajute la rezolvarea,
în primul rând, a cãldurii pentru municipiul Drobeta Turnu Severin.
   “Suntem la Drobeta Turnu Severin, municipiu reºedinþã de judeþ,
leagãnul civilizaþiei europene, de fapt cea mai veche culturã ºi civilizaþie
atestatã pe plan european, iar noi þinem în frig copii, bolnavi ºi zeci de
mii de severineni. Nu existã nici o scuzã pentru cei ce fac politicã ºi
administraþie ºi nu ºtiu cu ce curaj se vor prezenta în faþa concetãþenilor
sã le cearã votul”, a declarat deputatul Gelu Viºan.
   La rândul sãu, Marius Balica, candidat pe prima poziþie pentru Senatul
României, a declarat cã sperã într-o schimbare a clasei politice ºi cã este
încrezãtor în ºansa sa, având în vedere rezultatele bune obþinute de PMP
Mehedinþi la alegerile locale.
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Joi, 20 octombrie 2016, a
avut loc, la Muzeul de Artã din
Drobeta Turnu Severin, vernisajul
expoziþiei personale de picturã pe
sticlã a artistei plastice severinene
Natalia Boceanu. Plasticiana
activeazã de ani buni în colectivitatea
artiºtilor plastici din Mehedinþi cu o
prezenþã constantã în toate expoziþiile
de grup organizate pânã în prezent.
De asemenea, Natalia Boceanu nu se
aflã la prima expoziþie personalã
organizatã la Muzeul de Artã.
   Intitulatã sugestiv „Ferestre”,
expoziþia personalã de picturã pe

Expoziþie de picturã pe sticlã la Muzeul de Artã
sticlã reuneºte lucrãri care
graviteazã în jurul idei de
transparenþã plasticã, de
receptivitate ºi deschidere cãtre
lume. De altfel, fereastra ºi implicit
sticla ca material suport plastic,
constituie interferenþa dintre
exterior ºi interior, concretizatã ºi
avalanºa de sentimente ºi trãiri
care se concentreazã ºi se perindã
în câmpul vizual surprins în mod
particular de Natalia Boceanu.
   Expoziþia poate fi vizitatã la
Muzeul de Artã pânã la sfârºitul
lunii noiembrie.

KAVA SHOPPING vã oferã o gamã
variatã de produse, la preþuri fãrã nicio
concurenþã!
   KAVA SHOPPING este cel mai nou centru
comercial din Drobeta Turnu Severin ºi va funcþiona
zilnic, între orele 8.30 ºi 20.30, inclusiv sâmbãta,
iar duminica de la 9.30 la 19.00. Severinenii vor
gãsi foarte uºor noul centru comercial, el
funcþionând în Complexul FORTUNA (INTEREX),
de lângã Autogarã, la intersecþia strãzii Topolniþei
cu bulevardul Tudor Vladimirescu.
   Vineri, 21 octombrie 2016, panglica
inauguralã a fost tãiatã de administratorul
spaþiului comercial împreunã cu primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin – Marius
Screciu. De asemenea, la inaugurare au mai fost
prezenþi viceprimarul Severinului – Daniel Cîrjan
ºi consilierii municipiului Orºova – Doiniþa
Mariana Chircu, Adrian Cican, Vasile Nichescu,
Elena Camelia Ianculovici, dar ºi reprezentanþi
ai mass-media locale.
   Principalul avantaj al noului centru comercial
sunt preþurile foarte mici, acesta comercializând,
în principal, produse din China, dar nu numai.
Produsele sunt de foarte bunã calitate, iar

KAVA SHOPPING, UN NOU CENTRU COMERCIAL ÎN SEVERIN
KAVA SHOPPING este cel mai nou centru

comercial deschis în Drobeta Turnu Severin.
Amplasat în complexul comercial FORTUNA

(INTEREX), de lângã Autogarã, noul magazin
vine cu gamã variatã de produse, la preþuri

accesibile. La inaugurarea centrului comercial au
participat ºi primarul Severinului – Marius

Screciu. Centrul comercial s-a deschis publicului
sâmbãtã, 22 octombrie 2016 ºi a debutat cu

tombolã la care s-au acordat premii generoase.

personalul este foarte primitor ºi foarte amabil. Mai
mult decât atât, în perioada urmãtoare,
clienþii care vor cumpãra de aici, vor avea
parte de numeroase premii surprizã.
   „Le urãm din tot sufletul succes,
suntem aici sã îi sprijinim ºi ne dorim,
pentru severineni, sã aibã preþuri
mici!”, a declarat primarul Marius
Screciu, la inaugurarea noului magazin
KAVA SHOPPING.

„Am apreciat preþurile ca fiind foarte
mici, adicã s-au adaptat la nivelul de
cumpãrare al severinenilor, mi se par
mãrfuri de bunã calitate ºi sunt
convinsã cã este un lucru bun cã, în
Severin, KAVA se adreseazã nouã ºi îmi
doresc sã revin aici peste luni de zile ºi
chiar peste ani sã îmi fac cumpãrãturile
cu plãcere, ca orice severinean, în
oraºul meu ºi sã nu mai fim nevoiþi sã
plecãm prin alte pãrþi, atâta timp cât
avem aici tot ceea ce ne trebuie, la preþuri
rezonabile”, a declarat, la inaugurare, ºi
Doiniþa Mariana Chircu, managerul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier ºi

consilier municipal la Orºova.
   LA KAVA SHOPPING GÃSEªTI CELE MAI
MICI PREÞURI ªI CELE MAI VARIATE
PRODUSE, de la obiecte de mobilier, la
radiatoare electrice ºi produse de veselã, toate
la PREÞURI FÃRÃ CONCURENÞÃ!
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Devine tot mai limpede, pe
zi ce trece, cârdãºia oribilã, aº
îndrãzni sã zic, între PNL, Klaus
Iohannis ºi guvernul „tehnocrat”
condus de Dacien Julien Cioloººº.
Dacã pânã acum au pãstrat niºte
amãrâte de  aparenþe, acum nu mai
au nicio reþinere în a ºi-o afirma. ªi
asta, fãrã nicio jenã. Vãd cã liberalii
îºi însuºesc, extrem de entuziaºti,
platforma în zece puncte (oare atâtea
erau?!) a lui Julien Cioloººº.
Ridicarea la pãtrat a NIMICULUI în
stare (oarecum) purã sã fie  esenþa
programului politic al liberalilor
pentru actuala campanie electoralã?
Pentru cã altceva ce sunt însãilãrile
unui Cioloººº în crizã de idei, de stil
ºi de imaginaþie decât o sarabandã
de locuri comune dintre cele mai
gãunoase, mai fãrã de substanþã cu
putinþã? Personaj ºters, deservit de
un pronunþat instinct de oportunist,
de arivist,  de lupºor în piele de oaie,
acest Cioloººº, cu toate aparenþele
sale de bãiat cumsecade, stãtãtor la
cozi ºi igienizator de ocazie al
parcurilor de la periferia
Bucureºtilor, riscã sã devinã odios.
Mai ales în ochii celor care continuã
sã-i dea girul.
   * La ora când mã pregãtesc sã
trimit spre redacþie aceste rânduri,
opinia publicã din România pare
racordatã la un eveniment calificat
ca fiind de importanþã naþionalã
majorã. Despre ce credeþi cã este
vorba? Despre definitivarea listelor
de candidaþi pentru alegerile
parlamentare ale PSD, pe care
maestrul Livache Dragnea le þine,
deocamdatã, sub cheie, amânând,

Nimicul la pãtrat
ca o veritabilã vedetã  de show ieftin,
semnarea ºi publicarea lor. Crede
dumnealui cã, în felul acesta, mai
creºte scorul electoral al partidului,
acum, pe ultima sutã? Surprizele
despre care se vorbeºte în mass
media nu vor da pe spate pe nimeni,
oricât de sonore vor fi numele
persoanelor în discuþie. Altminteri,
PSD s-a obiºnuit sã câºtige alegeri
pe seama prostiei, îngâmfãrii ºi
lipsei de realism a adversarilor.
Adicã pe principiul minimei
rezistenþe. Care, fireºte, nu va genera
decât minime satisfacþii.
   * Problema care, vorba aceea, arde
în Severin, este asigurarea cãldurii în
sezonul rece. Un sezon care, deja, ºi-
a fãcut cunoscute rigorile ºi care, la fel
ca ºi anul trecut, a gãsit autoritãþile fãrã
soluþie sigurã. Cu pantalonii-n vine,
cum ar veni. Încã se vorbeºte despre
licitaþii, despre contestaþii la licitaþii ºi
despre alte asemenea... mãrunþiºuri,
care nu fac decât sã influenþeze în rãu
starea de spirit a populaþiei oraºului.
Primarul municipiului, dl. Marius
Screciu, poate singurul a cãrui bunã
credinþã ºi a cãrui implicare  nu pot fi
puse la îndoialã în toatã aceastã agitaþie
politicianist-administrativã, declara
deunãzi cã ºcolile ºi spitalele vor
începe sã primeascã agent termic în
maximum zece zile, iar în restul
instituþiilor publice ºi în apartamentele
severinenilor cãldura ar putea ajunge
în jurul datei de zece noiembrie. Nu
punem la îndoialã cuvântul domniei-
sale, dar ar trebui sã fie foarte precaut
la gândul cã realitatea din teren s-ar
putea sã-i facã o nedoritã figurã. Dintr-
o eleganþã, dintr-o delicateþe pe care,

pânã la un punct, le putem înþelege,
domnia-sa nu a dorit sã arate ferm cu
degetul cãtre unul dintre principalii
vinovaþi pentru situaþia actualã – fostul
aºa-zis edil-ºef al Severinului, care i-
a ameþit ºi anesteziat definitiv pe iubiþii
severineni, cu scenetele penibile ºi cu
minciunile gãunose privind rezolvarea
promptã ºi definitivã a problemei
agentului termic în Severin. Nici pânã
azi nu se cunosc iþele complicate ale
legãturilor acestuia cu firma  de
apartament/garsonierã care a câºtigat
anul trecut licitaþia pentru
construirea noii termocentrale.
A trebuit sã treacã alegerile
locale ºi sã vinã toamna,
pentru ca „iubiþii lui severineni”
sã afle cã termenul de dare în
folosinþã a respectivului
obiectiv (februarie 2017) le-a
fost ascuns cu bunã ºtiinþã de
cel care, nu-i aºa, „le-a fost
pãstor” preþ de douã mandate.
Rãmâne, repetãm, un mister de
ce acest cetãþean nu este
întrebat de vorbã în problema
care ne „arde” pe toþi. Mai ales
cã, într-o fanfaronadã de
declaraþie de presã, s-a arãtat
gata sã ajute cu... expertiza lui la
rezolvarea problemei. Dar, cine ºtie,
probabil  ºi-o fi adus aminte cineva
cã adevãrata lui pricepere este în
materie de fracþii. Desigur, ordinare.
ªi, în timpul liber sau la mica
plictisealã, sã punã vreo contrã sau
sã bage beþe-n roate.
   * Unii, oamenii rãi, desigur, care
„nu vor sã se facã nimic în oraºul
ãsta”, sunt de pãrere cã omul –
Irefutabilul, de! – ar fi renunþat sã

mai candideze la parlamentare dintr-
un foarte dezvoltat instinct de
conservare, explicabil prin
specificul uneia din fostele sale
îndeletniciri. Dacã aºa stau lucrurile,
atunci a avut un instinct bun.
Salvator, aº zice. Vã daþi seama de
ce campanie electoralã am fi avut
parte? ªi câte... necunoscute s-ar fi
devoalat (ca sã nu zicem de-a dreptul
– rezolvat) în ceea ce-l priveºte? Aºa
însã... În locul dumisale, va candida
Gelu Viºan, omul Udrei ºi al lui

Bãsescu, personaj cu o biografie
aparte, grea, aº zice, pe care
craiovenii i-o cunosc destul de bine.
Geluþu cicã s-a hotãrât sã candideze
în Mehedinþi fiindcã a vãzut la
tembelizor cum tremurã elevii în
ºcolile de aici. Ne-am dat
dreakului! Dar dacã nu vine cu
þevile încãrcate de agent termic sub
braþ, ca sã rezolve, fie ºi temporar,
problema termoficãrii Severinului,
tot degeaba!...
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PMP Mehedinþi a trecut printr-o perioadã
destul de dificilã dupã alegerile locale din vara
acestui an. Deºi a obþinut doi consilieri municipali
severineni, în partid au apãrut tensiuni, imediat
dupã consumarea scrutinului local. Candidatul
PMP Mehedinþi pentru funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin, Gabriela
Dobrotã, a fãcut tot ce a putut pentru a-l îndepãrta
din partid pe preºedintele Eugen Golea, omul care
a pus în judeþ bazele PMP Mehedinþi. În cele din
urmã a reuºit sã devinã preºedintele PMP
Mehedinþi ºi sã-l excludã pe Eugen Golea din
partid. Gabriela Dobrotã a creat toatã aceastã
tensiune în PMP Mehedinþi doar pentru a ajunge
viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin.
Nu a reuºit acest lucru, iar acest eºec a coincis ºi
cu eºecul sãu ca politician ºi al PMP Mehedinþi.
Ulterior s-a fãcut fuziunea cu UNPR Mehedinþi, iar
fostul primar al Severinului, Constantin Gherghe,
a devenit noul preºedinte al PMP Mehedinþi.

A doua forþã politicã în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin

   Preluarea funcþiei de preºedinte al PMP
Mehedinþi de cãtre Constantin Gherghe ar fi trebuit
sã fie un mare câºtig pentru acest partid. Fostul
primar se bucura în continuare de multã notorietate
ºi încredere în rândul severinenilor. De asemenea
ocuparea funcþiei de preºedinte al PMP Mehedinþi
de cãtre Constantin Gherghe ar fi trebuit sã conducã
la consolidarea acestui partid în judeþ, dar în mod
deosebit în municipiul Drobeta Turnu Severin. Cu
atât mai mult cu cât PMP devenea cea de-a doua
forþã politicã în Consiliul Local Drobeta Turnu
Severin. Înainte de fuziune PMP Mehedinþi a
obþinut în urma votului din data de 5 iunie un
numãr de 2 consilieri municipali.
   UNPR Mehedinþi a candidat la alegerile locale în
alianþã cu PSD, iar în urma distribuirii mandatelor i-
a revenit 6 funcþii de consilieri municipali, restul de
5 mandate fiind atribuite social-democraþilor. La
alegerile locale din luna iunie Alianþa PSD+UNPR a
obþinut 11 mandate de consilieri locali.

Dupã aceastã fuziune, PMP Mehedinþi a ajuns
sã deþinã în Consiliul Local Drobeta Turnu Severin
un total de 8 mandate de consilieri, ceea ce plaseazã
partidul pe locul 2 dupã PNL Mehedinþi, care are
10 consilieri. Chiar ºi aºa, noua conducere a PMP
Mehedinþi, în frunte cu Constantin Gherghe, nu a
manifestat o activitate politicã intensã, menitã sã
reafirme ºi sã consolideze partidul în judeþ. Lovitura
de graþie datã PMP Mehedinþi a fost atunci când
nici Constantin Gherghe, nici Gabriela Dobrotã nu
ºi-au asumat responsabilitatea candidaturii la
alegerile parlamentare din luna decembrie. Ambii

Neînsemnatul politician ºi fost primar
Constantin Gherghe

au refuzat sã îºi asume o eventualã candidaturã,
lãsând practic PMP Mehedinþi în imposibilitatea
de veni cu oameni de imagine ºi notorietate. În
locul lor au fost propuºi candidaþi slabi ºi
neînsemnaþi. Rãzvan Roºca ºi Cristiana Pîrvu au
fost propunerile pentru primele locuri la Camera
Deputaþilor, iar Daniel Vlãduþ, primul pe lista de
Senat. Cu douã zile înaintea termenului de
depunere a candidaturilor lista PMP Mehedinþi a
fost modificatã din nou: fostul preºedinte al PMP
Dolj, Gelu Viºan, este candidatul pe prima poziþie
la Camera Deputaþilor, iar Marius Balica, fostul
candidat al partidului la Primãria comunei Eºelniþa,
ocupã prima poziþie pe lista pentru Senat.

Cât de neînsemnat a devenit
Constantin Gherghe?

Mai întâi trebuie fãcutã o precizare. ªi
Rãzvan Roºca, ºi Daniel Vlãduþ, candidaþii de pe
primele locuri ale PMP Mehedinþi de la Camera
Deputaþilor ºi Senat sunt oameni ai fostului PMP
Mehedinþi, aduºi în partid de cãtre Gabriela
Dobrotã. Este ciudat cum un om precum
Constantin Gherghe, care a fost timp de 8 ani
primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, nu
a gãsit oameni credibili pe care sã-i aducã în
partid pentru a fi candidaþi la alegerile
parlamentare, dacã tot nu a candidat domnia sa.
Cât de neînsemnat ca politician, ca fost primar, a
ajuns sã fie Constantin Gherghe? Chiar nu a reuºit
Constantin Gherghe, în toatã perioada celor douã
mandate cât a fost
p r i m a r u l
m u n i c i p i u l u i
Drobeta Turnu
Severin, sã stabi-
leascã niºte relaþii
cu niºte oameni
importanþi din
oraº, care apoi sã-
l urmeze în partid ºi
sã candideze, încât
a trebuit sã accepte
candidaþi de
umpluturã? Ce fel
de lider politic este
C o n s t a n t i n
Gherghe ºi ce
responsabilitate
politicã ºi-a asumat
în calitate de
preºedinte al PMP
Mehedinþi?

În perioada 27-28 octombrie 2016 la
Drobeta Turnu Severin are loc cea de-a XII ediþie
a Festivalul Naþional de Muzicã Uºoarã „Iulian
Andreescu”. Evenimentul este organizat de
Centrul Cultural „Nichita Stãnescu”, instituþie
de culturã în subordinea Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Joi, 27 octombrie 2016, în prima zi
a Festivalului, care se desfãºoarã la Sala de
Spectacole a Palatului Cultural „Theodor
Costescu”, are loc preselecþia concurenþilor,
urmatã de concursul de interpretare, iar seara
începând cu orele 21.00 va fi un recital susþinut
de îndrãgitul interpret Adrian Daminescu. Vineri,
în cea de-a doua zi, va avea loc Gala laureaþilor,
iar seara se va încheia cu un recital susþinut de
Zaharia Paula Larisa, câºtigãtoarea de anul trecut
a Festivalului Naþional de Muzicã Uºoarã „Iulian
Andreescu”, ºi de cãtre formaþia New Quartet.
   „Acest Festival a fost înfiinþat pentru a cinsti
pe marele om de culturã, compozitorul ºi
profesorul Iulian Andreescu. Aºa cum toate
judeþele þãrii îºi omagiazã oamenii de valoare,
tot aºa ºi noi de 12 ani marcãm prin acest
festival personalitatea muzicianului Iulian
Andreescu, cel care a înfiinþat Orchestra de
camerã ºi de estradã, Orchestra semisimfonicã,
Corul de camerã al profesorilor de muzicã,
Orchestra de camerã a profesorilor ºi elevilor,
iar dupã anii 1990, când s-a înfiinþat Liceul de
Muzicã la noi în judeþ, acesta a fost condus de

Domnia Sa.
Încã de la

începutul primei
ediþii, Festivalul
Naþional de Muzicã
Uºoarã “Iulian
Andreescu” a fost
organizat de cãtre
Centrul Cultural
«Nichita Stãnescu»,
implicit prin aportul
colectivului Secþiei
Arte, cu sprijinul
C o n s i l i u l u i
J u d e þ e a n
Mehedinþi”, a
declarat Doina
Durdan, profesor
Canto ºef Secþia Arte
ºi membru al
juriului Festivalul
Naþional de Muzicã
Uºoarã „Iulian
Andreescu”.

Festivalul Naþional de
Muzicã Uºoarã

„Iulian Andreescu”

 Mircea
Popescu M.P.
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       Cum iluziile îi aduc în stare pe
parveniþi sã meargã pe cuie sau pe jar
pentru un loc în topuri, cel care a întinat
patrimoniul românesc în textele sale,
dar rîvnea abscons ºi profund la
Nobelul pentru literaturã, cel care ºi-a
croit cu ajutorul ICR o plapumã mai
mare ºi mai pufoasã decît valoare la
purtãtor, cel care ºi-a publicat ºi tradus
în lumea mare cãrþile pe banii
poporului, cel care a plagiat ºi a
recunoscut, el, „Mendebilul” se aflã în
cumplitã suferinþã din pricina uriaºei
sume de bani ce-i va reveni lui Bob
Dylan, odatã cu Nobelul. Analizînd la
rece, Bob Dylan nu e un scriitor cu o
vastã ºi apreciatã operã, ci un autor de
texte pentru chitara sa, texte care n-au
de-a face cu instituþia valorii literare.
Indiscutabil, Bob Dylan meritã toate
Grammy-urile primite ºi neprimite ºi
locul fruntaº în Rock & Roll Hall of
Fame, unde a fost inclus în 1988, dar
Nobelul i-a pus aripi grele, pe care nu
le poate duce. ªi totuºi, cum sã rãmîi
indignat peste mãsurã de Bob Dylan,
cînd Nobelul pentru literaturã a ajuns
la scriitori ieftini, de conjuncturã,
precum Herta Muler, Svetlana
Alexievich etcetera. Nobelul pentru
literaturã ºi pace a devenit o afacere, o
serbare de grãdiniþã, sfidãtoare ºi
penibilã. Comitetul Academiei
Suedeze i-a „furat” pe Cãrtãrescu ºi
pe Klaus Iohannis, ambii „transpiranþi”
la Nobel! Doamne, ce tragedie pentru
ei! Iohannis trebuie nominalizat la
premiul Nobel pentru paraliteraturã, cã
doar nu degeaba ºi-a tradus volumul
extrem de ieftin ca registru narativ,
în limba chinezã!

Nicolae Paulescu a fost furat
de meritul descoperirii insulinei

ºi de premiul Nobel!
 Anglo-saxonii pariazã pe scriitorii
nominalizaþi la Nobel tot aºa cum se

Se aflã în cumplitã suferinþã
pariazã pe caii de curse, casele de
pariuri fiind luate cu asalt. Privind în
urmã la cei care s-au trezit cu premiul
Nobel în traistã ºi la cei cãrora li s-a
„furat” Nobelul, rãmîi mut! Greºeli
monumentale! Savantul ºi teologul
român Nicolae Paulescu a fost furat
de meritul descoperirii insulinei ºi de
Nobel! Mai mult, în 2003, la 80 ani
dupã furtul celebru, la spitalul Hotel-
Dieu din Paris fusese planificatã
dezvelirea unui bust în onoarea
marelui savant Nicolae Paulescu.
Însã, organizaþiile reprezentate de Dr.
Shimon Samuels de la Centrul
„Simon Wiesenthal” au protestat,
declarînd cã Paulescu nu a fost o
„persoanã adecvatã pentru a primi
recunoaºtere”. Oficialitãþile române n-
au schiþat un gest, s-au conformat,
lãsînd lipsa de demnitate sã-ºi spunã
cuvîntul. La fel, ªtefania
Mãrãcineanu, descoperitoarea
fenomenului de radioactivitate
artificialã (ploaia artificialã), a fost
„neglijatã”, dar ºi Ana Aslan,
descoperitoarea vitaminei H ºi
creatoarea geriatriei. Obama, autor
imoral al celor mai crude rãzboaie, a
primit Nobelul pentru pace exact în
momentul cînd suplimentase efectivul
militar american în Afganistan.
Svetlana Alexievich a primit Premiul
Nobel pentru literaturã la fel ca ºi
Herta Muler, pe considerente politice.
Instituþia care i-a înnobilat pe diletanþi
ºi-a pierdut credibilitatea de ani buni!
„Scriitoarea belorusã este o disidentã
susþinutã de clubul PEN ºi de Fundaþia
Soros, precizeazã site-ul editurii
Corint. Premiul Nobel trebuia acordat
pentru valoare în literaturã, nu pentru
relatãri cu caracter politic din rãzboaiele
de cotropire a altor naþiuni.

Nobelul va înfiinþa o secþie
pentru limbaj de bordel?

   Cel mai adesea cu ºliþul desfãcut
ºi cu pantalonii în vine în scrierile
sale, Cartãrescu se revoltã pe limba
lui pornograficã, acuzînd chiar ºi
Academia Românã cã este plinã de
naþionaliºti ºi antioccidentali! Bate
ºaua ca sã priceapã iapa, poate,
poate, de milã, de silã, cineva se
va îndura sã facã din el mãcar un
membru corespondent al
Academiei Române. Dacã n-ar

exista naþionaliºti ºi patrioþi, limba
noastrã cea românã, literatura ºi
patria ar fi fost complet schingiuite
de pornografi precum Cãrtãrescu,
Patapievici ºi alþi vînzãtori de
identitatea naþionalã, care fac astãzi
cãrþile occidentului. De unde
respect pentru valorile naþionale la
Mircea Cãrtãrescu, cînd el deþine
în palmares un premiu fraudulos
„pentru o carte în care a plagiat
pagina 194 a volumului „Viaþa ºi
opiniile lui Tristram Shand”, scrisã
de Lawrence Sterne? Nu numai atît!
În cartea „Faruri, vitrine, fotografii”,
premiatã cu fanfarã de U.S.R.,
Cãrtãrescu a plagiat din cîntãrile
slujbei de înmormîntare, din
Heimito von Doderer – „Ferestre
luminate”, din „Scrisoarea lui
Pliniu cel Tînãr cãtre Împãratul
Traian”, din John Locke – „Eseu
asupra intelectului omenesc”, scrie
Ion Spînu. Cãrtãrescu ºi-a
recunoscut plagiatul, însã, aºa
trivial ºi obscen în scriiturã, cum
îl ºtiu cititorii lucizi, Cãrtãrescu s-
a bucurat, de-a lungul vremii, de
mult zgomot opulent pentru nimic,
de publicitate peste bunul simþ, de
linguºitori ºi lãtrãtori din aceeaºi
spiþã, poetesele au salivat la gîndul
unei nopþi alãturi de poetul
pornograf ºi, iatã-l, plîngînd în
pumni ºi zgîrindu-se pe ochi
pentru alt Nobel ratat. Haideþi sã
vedem cum se demitizeazã singur,
„inestimabilul” premiant cu
nepotrivitul, pentru el, „Nihil sine
Deo”, în volumul „Ochiul cãprui al
dragostei noastre”: „Eu am fost
crescut fãrã Dumnezeu. N-am
spus niciodatã «Înger, îngeraºul
meu», îngenuncheat împreunã cu
mama lângã pat, n-am fost la
bisericã, n-am cântat colinde
creºtine. Din primii ani de viaþã am
auzit cã Dumnezeu nu existã, cã
sfinþii, îngerii ºi Isus însuºi sunt
nãscociri bãbeºti, cã preoþii sunt
niºte trântori”. ªi alte mostre de
toatã jena din scrierile sale: „Îmi
bag pu** în regina Angliei”; „Mã
fu* în ea de Casa Albã?”; „C.I.A.
ce cã**t; e!”; „Cãci sfânt era sã lingi
cu devoþiune scrotul iubitului tãu”;
– „Am avut milioane de târfe, în

masa lor colcãitoare de þâþe, cu**ri
ºi vulve”; „Am exersat sodomia!”
Ca sã vedeþi cine dã din coate
pentru Nobel!  Sau poate cã
Nobelul va înfiinþa o secþie pentru
limbaj de bordel?

Premiile Nobel au dinamitat,
în ultimii ani, opinia publicã

   Potrivit lui Alfred Nobel, Premiul
Nobel pentru literaturã se acordã
scriitorului care „a produs în
domeniul li teraturii cea mai
remarcabilã lucrare într-o tendinþã
idealistã”, „lucrare” însemnînd
întreaga operã a unui scriitor. Iatã
cã nici l iteratura n-a scãpat
nemilitarizatã ºi neangajatã politic!
Pentru comitetul nobelizator nu
valoarea conteazã, ci oportunitãþile
politice, rubedenia protocolarã ºi de
altã naturã, astfel, premiile Nobel
pentru pace ºi pentru literaturã fiind
compromise de cîteva decenii. Dacã
s-ar fi respectat dorinþa lui Alfre
Nobel, premianþilor ultimilor ani le-
ar fi rãmas amãrîtele de scrieri în
dulapurile istoriei personale.
Nobelul pentru literaturã urmeazã a
fi înmînat, culmea, unui muzician,
care a fãcut istorie cu muzica sa, dar
n-a fãcut literaturã pentru istoria
literarã. Laureaþii pentru literaturã ºi
pace sînt ori fãcãtori de rãzboaie,
cazul Obama, vinovat pentru
milioanele de victime ale
rãzboaielor în numele falsei
democraþii sau scriitori mici, cu
opere modeste, precum Svetlana
Alexandrovna Alexievich, autoare
a unei cãrþi pe placul marilor puteri
ale lumii sau Herta Muller, care ar
trebui cercetatã dacã nu cumva a
plagiat dupã prietenul ei Oscar.
Instituite dupã moartea lui Alfred
Nobel (1833 – 1896, inginer sudez,
inventatorul dinamitei), contrar
voinþei sale din testament, premiile
Nobel au dinamitat, în ultimii ani,
opinia publicã, intrigatã de decizia
Comitetului de la Stokholm, acuzat
de furt ºi partizanate conjuncturale
etno-geo-politice, în defavoarea
valorilor literare. La fel ca ºi
Eurovizionul acest comitet ºi-a pus
eticheta de prãvãlie la comandã.

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Dacian Cioloº ºi-a dat
liberalismul pe faþã ºi a mers sã stea de
vorbã cu reprezentanþii politici ai lui
Klaus Iohannis. Ca ºi Traian Bãsescu
ºi Klaus are partidul sãu de care va þine
cât va putea, deºi Constituþia îi spune
sã fie imparþial ºi apolitic pe perioada
mandatului de preºedinte. Premierul
scos de la naftalina Comisiei Europene
a pãrut iniþial un candidat foarte bun
pentru postul de premier, ca urmare a
imaginii excelente pe care o avea la
Bruxelles. Nu oricine ajunge comisar
european ºi mai ales pe agriculturã.
Problemele sunt însã diferite când vine
vorba sã conduci o þarã ºi nu doar sã
execuþi politicile altora, trasate în general
în doi: Germania ºi Franþa, cãci alte þãri
cu putere nu mai sunt în UE. De acest
lucru ºi-a dat seama ºi Marea Britanie
care a decis sã iasã din jocurile
Germaniei ºi Franþei, care, dupã cum
s-a vãzut de-a lungul istoriei, încep la
un moment dat sã se certe. Uneori,
destul de rãu.
   Aºadar Klaus Iohannis a venit în
urmã cu un an cu propunerea „Cioloº”
ºi toatã lumea a fost relativ mulþumitã
cã acesta va fi omul care va asigura
perioada de tranziþie pentru partide, de
la îmbâcsire penalã la reformare. Cam

Cioloº e cel mai bun premier pentru UE ºi pentru liniºtea PSD
toatã lumea a crezut cã povestea va
dura un an, timp în care politicienii
penali vor face un pas înapoi, fie cã
sunt ºefi de partide, fie cã sunt
parlamentari de rând. Nu numai cã nu
a fost aºa, dar justiþia s-a apucat ea sã
reformeze partidele, dacã a observat
cã politicienii nu se dau jos de pe
mese, în aºteptarea ciolanului. Iniþial,
au fost promisiuni frumoase. Coduri
de integritate. Pãrea cã Dragnea va
face un pas înapoi, dupã Ponta, ºi
pesediºtii vor avea un alt ºef. La fel ºi
Blaga pãrea ca va fi trecut rapid în
rezervã ºi vor apãrea alte figuri
necontroversate. ªi lista ar putea
continua. Nu a fost sã fie aºa, iar
politicienii au pãrut sã fie chiar mai
îndârjiþi în a aºtepta momentul
alegerilor parlamentare ºi au rezistat
asaltului justiþiei. Vorba lui Dragnea -
sã fie sãnãtos ºi liber, cã se va apuca
de guvernare în toamnã. Era vorba de
toamnã, dar alegerile au fost împinse,
în mod strategic, în iarnã, de cãtre
liberali ºi Guvernul Cioloº. Dragnea e
tot în fruntea PSD ºi tot liber, dar s-a
ales cu o condamnare definitivã ºi cu
încã un dosar penal de pe vremea în
care era tartore la Teleorman. De ce o
fi aºteptat justiþia atâþia ani sã scoatã

dosarul de la naftalinã, nimeni nu ºtie.
De asemenea, virtualul premier
reîncãrcat Ponta a fost potolit de tot
cu intenþiile sale de revenire în prim
plan ºi a mai primit un dosar penal de
la DNA, pe lângã cel în care era deja
trimis în judecatã. ªi de un alt virtual
premier din partea liberal-social-
democraþilor, Cãlin Popescu
Tãriceanu s-a lipit un dosar penal ºi
astfel, opozanþii PNL s-au vãzut
înconjuraþi de Justiþia lui Bãsescu sau
a lui Iohannis. Depinde cum s-a fãcut
tranziþia. Dinspre PSD, conform
criteriilor de integritate nu ar mai exista
o variantã plauzibilã de premier, având
în vedere dosarele penale. Poate un
nume nou. În plus, nu numai cã
partidele nu s-au reformat, dar au pe
listele pentru 11 decembrie zeci de
penali, vezi cazurile ALDE ºi PSD.
   Coana de la PNL pozeazã în
triumfãtoare ºi se laudã cã nu are
cetãþeni penali pe liste, însã uitã cã
recent era colegã de pupitru cu Blaga.
Iar dosarul penal în care Blaga a fost
executat, la intervenþia uneii mâini
divine sau chiar umane, nu a apãrut
din senin ºi nu se ºtia de el - miroase
foarte urât integritatea asta, în funcþie
de context. Chiar ºi Guvernul Cioloº
pare destul de curãþel, acum dupã un
an de mandat, fãrã suport popular
direct, dar cu suportul partidelor din
parlament. Sã nu se mai plângã
Dragnea ºi Tãriceanu de actuala
guvernare pentru cã au susþinut-o. Au
susþinut guvernul PNL-Cioloº, fãrã
niciun fel de problemã. Oare nu cumva
problemele penale pe care le au sau

se gândeau cã o sã le aibe i-au
determinat sã acþioneze astfel? Oare
sunt capabili sã reprezinte interesul
public, dacã sunt ºantajabili astfel de
politicieni?
   Toatã lumea este de acord cã Cioloº
este un hârþogar foarte bun pentru
Bruxelles. Este un excelent premier
pentru Bruxelles, având în vedere cã
banii pentru România, fondurile
europene, au rãmas intacte. Niciun
euro nu a intrat în þarã în anul de
guvernare Cioloº. Este chiar genial
Cioloº cã þine departe de România
miliardele de la UE, iar þara noastrã îºi
plãteºte anual contribuþia. Cum sã nu
fie apreciat la Comisia Europeanã un
astfel de funcþionar supus ºi destoinic.
Pentru Bruxelles continuarea cu Cioloº
ar fi excelentã, pentru România un
dezastru. Dar cum poþi sã numeºti un
loc pustiit dezastru. Ca sã fie dezastru
omul trebuie sã facã ceva, nu doar sã
meargã opt ore la serviciu ºi sã creadã
cã ºi-a fãcut treaba. Câte locuri de
muncã o fi înfiinþat Cioloº în anul sãu
de guvernare sau cu cât a crescut
nivelul de trai sau câte fonduri
europene au intrat în România? E
destul de simplu sã faci evaluarea,
sã vezi dacã mai meritã sau nu un
mandat. Dar cine sã preia puterea,
dacã social-democraþii se scapã în
pantaloni de frica dosarelor penale
care ar putea apãrea ºi nu au fãcut
nici paºi înapoi, sã ofere lideri mai
curãþei. Cioloº pare varianta cea mai
bunã pentru liniºtea actualilor lideri
ai PSD. Vor sacrifica partidul pentru
libertatea lor?  ªtefan Bãeºiu
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Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale:
- 1 post operator date Ill - Biroul RUNOS, statisticã, informaticã;
- 1post magazioner - Serviciul Administrativ, aprovizionare, achiziþii,
contractare, întreþinere, reparaþii, investiþii.

Condiþii de participare:
- diploma de absolvire a învãþãmântului postliceal sau diploma de
bacalaureat;
- vechime în activitate minim 6 luni.

Condiþii de desfãºurare a concursului:
1. Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere: 28.10.2016 -
11.11.2016;
2. Proba scrisã: 16.11.2016, ora 10,00;
3. Interviul: 22.11.2016 - ora 10,00.
   Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, cu sediul în Baia de Aramã, str. lulian Predescu nr. 12 în
perioada 16.11.2016 - 22.11.2016.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Spitalului Orãºenesc
Baia de Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0252381594 ºi pe site-ul ºi
la avizierul Primãriei Baia de Aramã.

Manager, Dr. Bololoi Vasile Claudiu

SPITALUL ORÃªENESC BAIA DE ARAMÃ
JUDEÞUL MEHEDINÞI
STR. lULIAN PREDESCU Nr. 12 A N U N Þ

 urmare din pag. 2
Dolarul se pregãteºte...

tranzacþionare nedepãºind un ban,
dupã calmarea îngrijorãrilor legate
de Legea conversiei în lei a
creditelor în franci elveþieni, care a
provocat în urmã cu trei sãptãmâni
revenirea euro la pragul de 4,5 lei,
dar ºi de decizia Guvernului de a
solita Curþii Constituþionale avizul
în privinþa acestei legi.
   Cursul monedei unice a scãzut de
la 4,5068 la 4,4909 lei, la finalul
perioadei el fiind stabilit la 4,4955
lei, când tranzacþiile s-au realizat
între 4,4860 ºi 4,4970 lei.
   În urmãtoarele sãptãmâni evoluþia
perechii euro/leu va fi influenþatã în
principal de factorii externi (apropiata
majorare a dobânzii-cheie de cãtre
Rezerva Federalã americanã, Brexit-
ul, situaþia precarã a bãncilor din
eºalonul al doilea din Italia ºi
Portugalia, criza prin care trece
Deutsche Bank). La rândul lor,
campania electoralã ºi alegerile
parlamentare din decembrie vor crea
o stare de disconfort leului, care se
va menþine în culoarul 4,50 - 4,52
lei. Sunt posibile ºi pusee de
depreciere mai mari, care sã împingã
media spre 4,55 lei.

   Atrage atenþia anticipaþia membrilor
CFA România, care pentru
orizonturile de 6 ºi, respectiv, 12 luni
vãd un curs al euro de 4,50 lei. Pe
de altã parte, indicatorul de încredere
macroeconomicã al CFA România pe
septembrie a cunoscut o scãdere de
11,5 puncte la 53,3 puncte.
   Media monedei elveþiene, care s-
a apreciat pe pieþele internaþionale
de la 1,088 pânã la 1,081 franci/
euro, a fluctuat între 4,1507 si
4,1629 lei, la finalul perioadei fiind
stabilitã la 4,1519 lei.

Dolarul a crescut, pe pieþele
internaþionale, la 1,0851 dolari, cel mai
ridicat nivel în raport cu euro atins din
luna martie, pe fondul zvonurilor
referitoare la faptul cã politica Rezervei
Federale va fi diferitã de cea a bãncilor
centrale din zona euro sau Asia. La
finalul perioadei tranzacþiile se realizau
între 1,0875 ºi 1,0933 dolari.

La aprecierea dolarului a contribuit ºi
creºterea probabilitãþii ca viitorul preºedinte
al SUA sã fie candidatul democrat, Hillary
Clinton, ceea ce ar permite Fed, în opinia
analiºtilor, sã continue politica sa de
majorare a dobânzilor.
Analiza cuprinde perioada 20 – 26
octombrie.  Radu Georgescu

Mulþime mare de
credincioºi a participat duminicã,
23 octombrie a.c., la resfinþirea
bisericii de la Opriºor.
   Slujba de resfinþire ºi Sfânta
Liturghie au fost sãvârºite de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
ºi la acest moment au participat
alãturi de credincioºii parohiei ºi
oaspeþi veniþi din localitãþile din
apropiere cât ºi preoþi veniþi de la
mai multe parohii.
   Având hramul “Sf. Ierarh
Nicolae”, sfântul locaº a fost zidit
la jumãtatea secolului al XIX-lea,
fiind sfinþit prima data la anul 1869.
În decursul timpului s-au fãcut
douã restaurãri majore, aceasta

Resfinþirea bisericii de la Opriºor

fiind cea de-a treia.
   Pentru merite deosebite în
activitatea pastoralã cât ºi pentru
implicarea în lucrãrile de restaurare
ale sfântului locaº, pãrintele Ionel
Chipeºu a primit rangul de iconom
stavrofor, iar pãrintele Viorel
Miulescu a primit rangul de
iconom. De asemenea, cei care au
contribuit îndeaproape la lucrãrile
de îmbodobire ale sfintei biserici
au primit din partea Centrului
Eparhial gramate de recunoºtinþã.
   La finalul Sfintei Liturghii, dupã
cuvântãrile prilejuite de acest
moment, a fost sãvârºit un parastas
de pomenire pentru preoþii ºi ctitorii
bisericii.

 pr. Viorel-Ion Vlãducu

“ C a f e n e a u a
literarã” din Cetatea
Medievalã a Severinului a
fost, în data de
25.10.2016, gazda unui
eveniment cultural de
suflet, ce a adunat, alãturi,
un numãr considerabil de
severineni: sãrbãtorirea
împlinirii vârstei de 95 de
ani, de cãtre Majestatea Sa
Regele Mihai I.
   Cu aceastã ocazie, la iniþiativa
Alianþei Naþionale pentru Restaurarea
Monarhiei – Filiala Mehedinþi ºi cu
sprijinul Palatului Culturii Teodor
Costescu, a fost organizat simpozionul
“Regele Mihai I, douã domnii, 95 de
ani dedicaþi românilor”, ocazie cu care
au luat cuvântul col. (r) Dumitru Petcu,
dr. Maria Bãlãceanu, prof.dr. Romeo
A. Popa, scriitorul Viorel Mirea ºi av.
Noël Negrea, fiind proiectate ºi imagini
din viaþa suveranului.
   În finalul evenimentului, cei prezenþi

“Regele Mihai I, douã domnii,
95 de ani dedicaþi românilor”

la simpozion s-au putut bucura de
un moment artistic, respectiv un recital
susþinut de prof. Sergiu Partenie, de la
ªcoala Generalã Alice Voinescu (orgã),
alãturi de domniºoara Laure Cenuºe,
de la Colegiul Naþional Traian (voce).
   Evenimentele dedicate M.S. Regele
Mihai vor continua, în data de 8
noiembre 2016, ora 19.00, cu un
concert oferite de Corul Kinonia al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei, în
sala Virgil Ogãºanu a Palatului
Culturii Teodor Costescu.
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COMUNICAT  DE PRESÃ

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al Judeþului Mehedinþi organizeazã
concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiþer specialist II (economist), prevãzut cu
gradul de colonel, din cadrul structurii Financiar. Recrutarea se realizeazã din sursã externã.

Cererile de înscriere la concurs, adresate inspectorului ºef, copia actului de
identitate ºi declaraþia de confirmare a cunoaºterii ºi acceptãrii condiþiilor de recrutare,
vor fi depuse personal de cãtre cei interesaþi la sediul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al Judeþului Mehedinþi, str. Portului, nr. 2, în fiecare zi lucrãtoare între
orele 08.00-16.00, pânã la data de 31.10.2016. Celelalte documente constitutive ale
dosarului de recrutare pot fi depuse pânã la data de 11.11.2016.
    Este interzisã înscrierea prin fax, poºtã, poºtã militarã, prin orice mijloace sau de cãtre o
altã persoanã în afara candidatului, astfel cã nu vor fi luate în considerare cererile de
înscriere transmise prin orice altã modalitate decât personal la adresa menþionatã mai sus.
    Condiþiile de participare la concurs, cât ºi cele de recrutare sunt afiºate pe site-ul
unitãþii www.isumehedinþi.ro la secþiunea Despre noi – Organizare – Carierã.
    Informaþii despre organizarea concursului se pot obþine la Biroul Resurse Umane
din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã ,,Drobeta” al Judeþului Mehedinþi
la nr. de telefon: 0252/311212,  între orele 8.00 – 16.00.

PURTÃTOR DE CUVÂNT Plt. Raluca TÎRCÃ

COMUNICAT  DE PRESÃ

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al Judeþului Mehedinþi
organizeazã concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiþer III din cadrul Serviciului
Protecþie, Pregãtire ºi Educaþie Preventivã a Populaþiei, prin recrutare din sursã externã.

Cererile de înscriere la concurs  adresate inspectorului ºef, copia actului de
identitate ºi declaraþia de confirmare a cunoaºterii ºi acceptãrii condiþiilor de recrutare
vor fi depuse personal de cãtre cei interesaþi pânã la data de 02.11.2016 inclusiv, în
fiecare zi lucrãtoare între orele 08.00-16.00 la sediul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al Judeþului Mehedinþi, str. Portului, nr. 2.
    Dosarele de recrutare vor  fi depuse la aceeaºi adresã, în fiecare zi lucrãtoare, între
orele 08.00-16.00, pânã la data de 09.11.2016 inclusiv. Pentru depunerea copiilor
documentelor din dosarul de recrutare este obligatorie prezentarea originalelor, la
momentul depunerii, în vederea verificãrii conformitãþii.
    Este interzisã înscrierea prin fax, poºtã, poºtã militarã, prin orice alte mijloace sau de cãtre
o altã persoanã în afara candidatului, astfel cã nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere
transmise prin orice altã modalitate decât personal la adresa menþionatã mai sus.
Condiþiile de participare la concurs, cât ºi cele de recrutare sunt afiºate pe site-ul
unitãþii, www.isumehedinþi.ro , la secþiunea Despre noi – Organizare – Carierã.
    Informaþii despre organizarea concursului se pot obþine la Biroul Resurse Umane
din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã ,,Drobeta” al Judeþului Mehedinþi
la nr. de telefon: 0252/311212,  între orele 8.00 –16.00.

PURTÃTOR DE CUVÂNT Plt. Raluca TÎRCÃ

COMUNICAT  DE PRESÃ

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al Judeþului Mehedinþi organizeazã
concurs pentru ocuparea postului vacant de subofiþer tehnic principal din cadrul
compartimentului Comunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei, cu recrutare din sursã externã.

Cererile de înscriere la concurs  adresate inspectorului ºef, copia actului de
identitate ºi declaraþia de confirmare a cunoaºterii ºi acceptãrii condiþiilor de recrutare
vor fi depuse personal de cãtre cei interesaþi pânã la data de 03.11.2016, în fiecare zi
lucrãtoare, între orele 08.00-16.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Drobeta” al Judeþului Mehedinþi, str. Portului, nr. 2.
   Dosarele de recrutare vor  fi depuse la aceeaºi adresã, în fiecare zi lucrãtoare, între
orele 08.00-16.00, pânã la data de 10.11.2016. Pentru depunerea copiilor documentelor
din dosarul de recrutare este obligatorie prezentarea originalelor, la momentul depunerii,
în vederea verificãrii conformitãþii.
   Este interzisã înscrierea prin fax, poºtã, poºtã militarã, prin orice alte mijloace sau de cãtre
o altã persoanã în afara candidatului, astfel cã nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere
transmise prin orice altã modalitate decât personal la adresa menþionatã mai sus.
Condiþiile de participare la concurs, cât ºi cele de recrutare sunt afiºate pe site-ul
unitãþii, www.isumehedinþi.ro , la secþiunea Despre noi – Organizare – Carierã.
Informaþii despre organizarea concursului se pot obþine la Biroul Resurse Umane din
cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã ,,Drobeta” al Judeþului Mehedinþi la
nr. de telefon: 0252/311212,  între orele 8.00 – 16.00.

PURTÃTOR DE CUVÂNT   Plt. Raluca TÎRCÃ

Palatul Culturii TEODOR COSTESCU

Luni, 7 noiembrie 2016, ora 1900

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi  a organizat în data de 06.10.2016
seminarul judeþean cu tema “Parteneriat ºi educaþie pentru
ºanse egale acordate copiilor ºi tinerilor din sistemul de
protecþie”. Seminarul, al doilea pe aceastã temã, s-a
desfãºurat în cadrul proiectului “EDUC-Plus” PEH021
implementat de asociaþia Centrul de Resurse ºi Informare
pentru Profesiuni Sociale CRIPS din Bucureºti în
parteneriat cu Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Sector 1. Proiectul “EDUC Plus
Formare permanentã ºi profesionalism pentru servicii de
calitate acordate copiilor din sistemul de protecþie” este
finanþat cu sprijinul Programului RO10 CORAI, program
finanþat de Granturile SEE 2009-2014 ºi administrat de
Fondul Român de Dezvoltare Socialã.
   Seminarul vizeazã îmbunãtãþirea colaborãrii între
instituþii publice, ONGuri ºi alte structuri private pentru a
contribui la creºterea ºanselor de integrare în ºcoalã ºi
comunitate a copiilor ºi tinerilor din servicii rezidenþiale.
Un obiectiv important este prezentarea ºi dezbaterea
Codului de bune practici “ABC de parteneriat pentru o
mai bunã integrare în ºcoalã ºi comunitate a copiilor
protejaþi în servicii de tip rezidenþial”. De asemenea, acest
seminar reprezintã un demers de îmbunãtãþire a dialogului
ºi parteneriatului public privat la nivel judeþean, în
beneficiul copiilor din sistemul de protecþie.

Pentru detalii suplimentare vã rugãm sã ne contactaþi
prin email marius_rmn@yahoo.com telefon

0723331795, persoana de contact Marius Adrian
Roman ºef centru - DGASPC Mehedinþi.

COMUNICAT DE PRESÃ

Demers de îmbunãtãþire a
dialogului ºi parteneriatului public

privat la nivel judeþean
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În temeiul art. 94 alin.1,
art.104 alin.1 lit.b coroborat cu
alin.3 lit. a ºi art.106 alin.1 din
Legea nr.215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã ºi actualizatã;

PREªEDINTELE CONSILIULUI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

DISPUNE:

Art.1  Se convoacã, în ºedinþã ordinarã
Consiliul judeþean Mehedinþi, în ziua
de luni, 31 octombrie 2016, ora 1400

la sala de ºedinþe din cadrul Palatului
administrativ al judeþului, cu
urmãtoarele proiecte pe ordinea de zi:
   1. Proiect de hotãrâre privind
validarea unui mandat de consilier
judeþean.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã;
Comisia juridicã
   2. Proiect de hotãrâre privind
desemnarea consilierilor judeþeni
în Autoritatea Teritorialã de Ordine
Publicã a Judeþului Mehedinþi.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã;
Comisia juridicã
   3. Proiect de hotãrâre privind
validarea nominalã a Autoritãþii
Teritoriale de Ordine Publicã a
Judeþului Mehedinþi ºi stabilirea
indemnizaþiei membrilor acesteia.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã;
Comisia juridicã
   4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea schimbarea denumirii
Centrului de monitorizare a femeii
gravide în situaþii de risc, planning
familial ºi sprijin copil/familie, în
Centru de zi pentru monitorizare,

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI DISPOZIÞIE
privind convocarea Consiliului Judeþean Mehedinþi

asistenþã ºi sprijin a femeii gravide
predispuse sã-ºi abandoneze copilul.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã;
Comisia juridicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
   5. Proiect de hotãrâre privind
numirea de cãtre Consiliul
Judeþean Mehedinþi a încã unui
reprezentant care sã facã parte în
calitate de membru permanent, din
Consiliul 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
   6. Proiect de hotãrâre privind
modificarea Statului de funcþii al
Direcþiei Publice Comunitare
Judeþene de Evidenþã a Persoanelor
Mehedinþi.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Juridicã,
Resurse Umane; Comisia juridicã
Comisia economicã
   7. 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 de învãþãmânt, culturã,
sãnãtate
   8. Proiect de hotãrâre privind
alocarea sumelor pentru finanþarea
drepturilor copiilor/elevilor/
tinerilor cu cerinþe educaþionale
speciale integraþi în învãþãmântul
de masã.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia economicã;
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã,
sãnãtate
   9. 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
   10. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea planului de instruire ºi
stabilirea taxelor de curs pentru
cursanþii Secþiei de Arte a Centrului
Cultural „Nichita Stãnescu” pentru
anul ºcolar 2016-2017.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia economicã;
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia învãþãmânt, culturã, sãnãtate
   11. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea atribuirii licenþelor de
traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate
speciale, operatorilor de transport
rutier care au adjudecat traseele în
Licitaþia electronicã din 24.10.2016.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Compartimentul de
Autorizare ºi Monitorizare
Activitate Transport
Comisia juridicã
Comisia pentru servicii ºi comerþ
Comisia de urbanism

   12. Proiect de hotãrâre privind
modificarea ºi actualizarea
Programului judeþean de transport
public de persoane prin curse
regulate valabil în perioada
01.01.2014-30.06.2019.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Compartimentul de
Autorizare ºi Monitorizare Activitate
Transport
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia dezvoltare regionalã
Comisia de învãþãmânt, culturã,
sãnãtate
Comisia pentru servicii ºi comerþ
Comisia de urbanism
   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
acordul Consiliului Judeþean Mehedinþi
pentru asocierea dintre Consiliul
Judeþean Mehedinþi, UAT Eºelniþa ºi
Fundaþia „General ªtefan Guºã”.
Prezintã Preºedintele Consiliului
Judeþean – Direcþia Managementul
Proiectelor, dezvoltare durabilã,
Turism
Comisia juridicã
Comisia economicã
Comisia dezvoltare regionalã
Comisia de învãþãmânt, culturã,
sãnãtate
   15. 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, 25 octombrie 2016,
în municipiul Drobeta Turnu Severin.
PREªEDINTE,av. Aladin Georgescu
AVIZEAZÃ: Secretarul Judeþului
jr.  Mednyanszky ªtefan Ladislau



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Berbecii ...
vor fi hipersensibili în urmãtoarele zile ºi vor suferi
un pic de mania persecuþiei. Pot sã stea liniºtiþi, nu
toatã lumea trãieºte doar pentru a le face lor rãu.
Aceastã stare va fi rezultatul unei oboseli pronunþate,
care îi va face sã exagereze totul. Mare atenþie la
bani, pentru cã riscul de pierdere, sau furt, este sporit.
Aceastã perioada va include ºi niºte aspecte pozitive,
cum ar fi succesul în dragoste. Cu toatã starea lor
dificilã, Berbecii vor avea lipici la sexul opus.Week-
end-ul le va aduce o veste foarte bunã. 

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Taurii ...
trebuie sã fie mai realiºti, pentru cã vor fi înclinaþi
sã-ºi construiascã tot felul de castele de nisip ºi sã
aibã aºteptãri absurde de la cei din jur. Dacã nu vor
sã fie dezamãgiþi, sã coboare cu picioarele pe pãmânt
(unde le este ºi locul, conform caracteristicilor zodiei
Taurului). În dragoste, e recomandat sã nu mai
încerce sã se impunã mereu în faþã persoanei iubite
ºi sã fie mai înþelegãtori. Vor avea ocazia sã plece
într-o micã excursie ºi ar fi bine sã profite. Vor sta
bine cu banii, pentru cã reuºesc sã obþinã un
împrumut avantajos.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Gemenii ...
vor strãluci de energie ºi voie bunã ºi, dacã îºi canalizeazã
acest aflux de forþã aºa cum trebuie, se pot bucurã de
succese însemnate pe toate planurile. Dacã nu ºi-l
canalizeazã cum trebuie, riscã sã-ºi abandoneze
îndatoririle pentru a se distra, sã cheltuiascã excesiv pe
lucruri de care n-au nevoie ºi sã flirteze cu oricine au
ocazia. Iar aceste exagerãri le-ar putea aduce mari
necazuri în carierã ºi în dragoste, aºa cã depinde doar
de ei sã se controleze cât mai bine.Atenþie la cãlãtorii,
existã riscul unor accidente.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Racilor...
li se anunþã o perioadã de refacere ºi de clarificare a
unor probleme mai vechi. Acum e timpul sã deschidã
gura ºi sã discute despre toate necazurile care îi apasã,
sã cearã rãspunsuri ºi sã pretindã compensaþii, dacã
este cazul. E recomandat sã petreacã mai mult timp
cu familia ºi cu prietenii apropiaþi, pentru cã vor avea
nevoie de sprijin ºi sfaturi bune. Nu este o perioadã
bunã pentru începerea unor proiecte importante, aºa
cã e mai bine sã amâne orice decizii majore. În
dragoste, se vor bucura de multã tandreþe ºi
înþelegere din partea persoanei iubite.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Leilor...
e o perioadã în care trebuie sã evite orice schimbãri
majore în stilul lor de viaþã. Dacã ceva nu arde, atunci
poate fi amânat. E bine sã se ocupe de lucrurile care
existã deja în viaþa lor, de la cele mai nobile la cele
mai banale, ºi sã nu se mai concentreze o vreme
asupra celor care vor veni. Vor ieºi la limitã ºi cu
ceva sacrificii dintr-o încurcãturã financiarã. Cu
sãnãtatea vor sta destul de prost, vor fi foarte slãbiþi
ºi chiar deprimaþi, ºi starea lor îi va afecta ºi pe cei
din jur. În dragoste, vor primi constant dovezi cã
sunt iubiþi, dar nu se vor putea abþine sã nu
profite de sentimentele partenerului.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna Fecioarelor...
va fi una dedicatã în special vieþii personale. Deºi
nu se vor eschiva de la îndatoririle lor de serviciu,
cariera va rãmâne undeva în plan secund. Vor primi
o veste proastã despre o boalã a cuiva din familie,
dar se va dovedi o alarmã falsã. În dragoste, situaþia
este mai roz ca niciodatã ºi vor gãsi mereu noi
motive sã-ºi aprecieze partenerul. Nici în privinþa
banilor nu se vor putea plânge, pentru cã li se va
restitui o datorie foarte veche.Sfârºitul sãptãmânii
va fi marcat de un drum în interes personal.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În zilele urmãtoare, n-ar fi rãu ca ... Balanþele,
rãutãcioase prin natura zodiei, sã încerce sã fie cât
mai conciliante ºi mai diplomate, pentru cã orice
conflict pe care îl vor avea se va termina în
dezavantajul lor. Atenþie mare la acte ºi la declaraþii
oficiale, riscul unor greºeli este foarte mare. Nici
sãnãtatea nu e perfectã, cãci Balanþele vor fi
predispuse la afecþiuni digestive. În dragoste,
pretenþiile sunt mari, dar rezultatele sunt departe de
aºteptãri. Dacã nu vor sã se mulþumeascã cu ce
picã, sã aºtepte mãcar câteva sãptãmâni. 

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

 Sãptãmâna Scorpionilor
nu este deloc una rea, dacã sunt atenþi la câteva
lucruri. Trebuie sã aibã grijã la tot ceea ce spun,
pentru cã s-ar putea sã fie înþeleºi greºit ºi, din punct
de vedere al sãnãtãþii, sã fie atenþi la ce ºi cât
mãnâncã. Situaþia financiarã va fi una mulþumitoare,
deºi nu vor face rost de bani chiar la fix. În viaþa
socialã, vor fi în centrul atenþiei ºi va fi o sãptãmânã
în care se vor distra de minune în compania
prietenilor. Cât priveºte dragostea, se bucurã de
mult succes, au multe ocazii de flirt, dar încã nu
se lipeºte nimic serios.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãgetãtorii ...
vor avea o sãptãmâna foarte plinã pe plan personal.
Se vor concentra, în principal, asupra dragostei ºi
vor avea foarte mult succes la acest capitol. Mulþi
dintre ei au chiar ºansã de a întâlni iubirea veþii lor
în aceastã perioadã. Ceva certuri cu familia se vor
traduce în probleme financiare, mai ales pentru cei
tineri. Toatã aceastã agitaþie îi va face sã-ºi neglijeze
profesia sau studiile, iar ei se vor consola, cã de
obicei, cu speranþa unei inspiraþii geniale de ultim
moment.Sã nu uite cã ulciorul nu merge de multe
ori la apã ºi sã aibã mai multã grijã de carierã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Capricornii ...
vor avea o sãptãmânã excelenþã, pentru cã toate
domeniile importante vor fi foarte bine aspectate.
Cei care vor sã se implice în relaþii de lungã duratã,
au toate ºansele sã facã alegeri foarte bune.
Profesional, vor primi niºte propuneri foarte
avantajoase, nu trebuie decât sã întindã mâna ºi
sã ia. La sfârºitul perioadei, se vor bucura de o
revedere foarte plãcutã cu un prieten vechi. Sã
fie totuºi atenþi sã nu-ºi strice echilibrul
financiar prin cheltuieli exagerate.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Vãrsãtorii ...
pot avea o sãptãmânã medie spre bunã, cu puþin
efort. Dacã au de fãcut achiziþii mai importante,
e bine sã încerce sã le facã acum, pentru cã pe
viitor nu-ºi vor mai putea permite. Vor avea niºte
mici venituri suplimentare, dar acestea vor fi
rezultatul unui noroc de moment ºi nu se poate
conta pe ele pe termen lung. În dragoste, se
recomandã mai multã relaxare ºi spontaneitate.
Nu e cazul sã se gândeascã acum la ce va fi
peste zece ani. Profesional, vor primi o ofertã
care le va redã siguranþã pe calitãþile lor.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O perioadã propice schimbãrilor în ceea ce-i
priveºte pe ... Peºtiºori.
Cei care doreau sã-ºi schimbe serviciul, sã se
mute, sã se cãsãtoreascã, pot sã demareze acum
aceste proiecte, pentru cã se vor finaliza cu bine.
Singura condiþie este sã-ºi calculeze bine fiecare
miºcare ºi sã nu se avânte fãrã câteva garanþii.
Au noroc de familie ºi prietenii care vor fi lângã
ei pentru a le da cele mai bune sfaturi. Atenþie
mare la accidentele domestice. Cei care
obiºnuiesc sã joace la diverse jocuri de noroc,
pot spera la niºte câºtiguri mai consistente.
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De curând s-a încheiat sesiunea anualã de
competiþii ºi, ca de obicei, tinerii canotori ºi kaiaciºti
pregãtiþi la Orºova au câºtigat multe medalii, au ocupat
locuri fruntaºe la toate competiþiile naþionale ºi
internaþionale, dupã cum urmeazã:
CAMPIONATUL EUROPEAN PENTRU JUN & TIN

14-17.07.2016-BULGARIA
Loc II – C1-500m  Milu Marius
Loc I – C4-500m Milu Marius
Loc II – C2-1000m  Milu Marius

CAMPIONATUL MONDIAL
pentru JUN & TIN 28-31.07.2016-BELARUS

Loc IV – C2-1000m  Milu Marius
Loc VI – C1-200m  Milu Marius
Loc I – C4-500m Milu Marius
Loc V – K2-1000m Dascãlu Marius

CAMPIONATUL NAÞIONAL DE PRIMÃVARÃ
PENTRU JI 11-13.05.2016

LOC III – K1B JI-200M OANÞÃ MADÃLIN
LOC I – C1B J1-200M MILU MARIUS
LOC I – K1F JI-200M NICULCEA DIANA
LOC III – C2B JI-200M MILU MARIUS, CEBOTARI STANISLAV
LOC I – K1B  J1-1000M DASCÃLU MARIUS
LOC I – K1F JI-500M NICULCEA DIANA
LOC II – K1F JI-500M NECHITA KARINA
LOC I – K2B JI-1000M DASCÃLU MARIUS, CRISTA
FLORIN
LOC III – C2B JI-1000M CREÞAN BOGDAN, NEGRU
SORINEL
LOC I – K1F JI-4000M NICULCEA DIANA
LOC II – K1F JI-4000M NECHITA KARINA
LOC II – C2B JI-4000M CREÞAN BOGDAN, CEBOTARI
STANISLAV
LOC III – K2B JI-4000M OANÞÃ MÃDÃLIN, CRISTA FLORIN
LOC I – K1B  J1-4000M DASCÃLU MARIUS
TOTAL MEDALII:     7  AUR;  3  ARGINT; 4  BRONZ
LOC I PE ECHIPE

CAMPIONATUL NAÞIONAL DE PRIMÃVARÃ
PENTRU JII ªI JIII 14-15.05.2016

LOC II – C1B JII-1000M  PETRIÞA ANDREI
LOC II – K1F JII-500M BODNARIUC NATALIA
LOC I – K1F JIII-500M MANOFU GEORGIANA
LOC I – C1F JIII-500M VIRIJAC TANIA
LOC III – K2B JII-1000M CÃLUGÃRU MARIAN,
CORNEA FLORIN
LOC I – C2B JII-1000M PETRIÞA ANDREI, SORCA FLORIN
LOC I – K2F JII-500M BODNARIUC ANGEL, PRUNÃ IONELA
LOC II – C1B JII-200M SORCA FLORIN

LOC II – K1F JII-200M BODNARIUC NATALIA
LOC III – C1F JII-200M CARAMAN CRISTINA
LOC I – K2F JII-200M BODNARIUC ANGELA, PRUNÃ IONELA
LOC III – K2F JII-200M POPA NICOLETA, VISOVAN IASMINA
LOC I – K1F JIII-2000M MANOFU GEORGIANA
LOC II – K2B JIII-2000M VILSAN NICOLAE, KRIZBAI VLAD
LOC III – K2B JIII-2000M BÃRGÃUAN EDUARD,
DOBRESCU ANTONIO
LOC III – K1B JIII-2000M IONIÞÃ CRISTIAN
LOC I – K2F JII-3000M BODNARIUC ANGELA,
PRUNÃ IONELA
LOC II – K1F JII-3000M BODNARIUC NATALIA
LOC II – C1F JII-3000M CARAMAN CRISTINA
LOC III – C1F JII-3000M MATEI ROXANA
LOC II – C2B JII-3000M SORCA FLORIN, MORARU DAN
LOC II – C1B JII-3000M PETRIÞA ANDREI
TOTAL MEDALII:     7  AUR;  9  ARGINT; 6  BRONZ
LOC I PE ECHIPE

CAMPIONATUL NAÞIONAL AL
CSS-URILOR 16-18.05.2016

Loc I – K4B JII-1000m  Cornea F., Cãlugãru M., Trofin
A., Moroºan A.
Loc I – K1B JI-1000m  Dascãlu Marius
Loc II – C1B JI-1000m Creþan Bogdan
Loc I – K1F JIII-1000m  Manofu Georgiana
Loc II – C2B JII-1000m  Toma Romicã, Popescu Alexandru
Loc I – K2F JII-1000m  Bodnariuc Angela, Prunã Ionela
Loc I – K4B JIII-1000m  Vîlºan N., Krizbai V., Dobrescu
A., Bargauan E.
Loc II – C1B JII-1000m  Petriþa Andrei
Loc I – K1F JII-1000m  Bodnariuc Natalia
Loc I – K2B JI-1000m  Dascãlu Marius, Crista Florin
Loc III – K1B JIII-1000m  Krizbai Vlad
Loc I – C4B JII-1000m  Toma R., Popescu A., Miron G., Moraru D.
Loc III – K2B JIII-1000m  Bãrgãuan Eduard, Dobrescu Antonio
Loc I – K2F JIII-1000m  Crista Mãdãlina, Manofu Georgiana
Loc III – C1B JII-500m  Miron Gabriel
Loc I – K1F JII-500m  Bodnariuc Natalia
Loc II – K1B JI-500m Crista Florin
Loc II – C1B JI-500m Cebotari Stanislav
Loc I – K1F JI-500m Nechita Karina
Loc I – C2B JII-500m  ªorca Florin, Petriþa Andrei
Loc I – K2F JII-500m  Bodnariuc Angela, Prunã Ionela
Loc II – K1B JI-200m  Oanþã Mãdãlin
Loc I – C1B JII-200m  ªorca Florin
Loc III – K1F JII-200m  Visovan Iasmina
Loc II – C1F JII-200m  Matei Roxana
Loc I – C1B JI-200m  Cebotari Stanislav

Anul 2016 a fost un an bogat pentru
tinerii canotori ºi kaiaciºti de la Orºova

Loc I – K1F JI-200m  Nechita Karina
TOTAL MEDALII:     16  AUR
   7  ARGINT;    4  BRONZ
LOC I PE ECHIPE

CAMPIONATUL NAÞIONAL DE VITEZÃ
PENTRU JII ªI III 21-23.07.2016

Loc I – K1F JIII-500m  Manofu Georgiana
Loc I – K4B JIII-2000m Dobrescu A., Vilsan N., Krizbai
V., Bargauan E.
Loc II – K4B JIII-2000m  Ruta F., Jereczjnski T., Gerasim
P., Stanca B.
Loc III – K4F JIII-2000m  Crista M., Berlogea A., Vergu
M., Ciobãnel C.
Loc II – K1F JIII-2000m  Manofu Georgiana
Loc I – C1F JIII-200m  Virijac Tania
Loc III – K1F JII-200m  Bodnariuc Angela
Loc II – C1F JII-200m  Caraman Cristina
Loc III – C1F JII-200m  Matei Roxana
Loc I – C2B JII-200m  Sorca Florin, Petriþa Andrei
Loc II – K1F JII-500m  Bodnariuc Natalia
Loc II – C1F JII-500m  Caraman Cristina
Loc III – C1F JII-500m  Matei Roxana
Loc III – K2B JII-1000m  Cãlugãru Marian, Cornea Florin
Loc I – K2F JII-500m  Bodnariuc Angela, Prunã Ionela
Loc I – K4B JII-1000m  Cãlugãru M., Tutunaru K., Cornea
F., Moroºan A.
Loc II – C4B JII-1000m  Toma R., Moraru D., Nerghes
I., Popescu A.
TOTAL MEDALII:      6  AUR;  6  ARGINT;   5  BRONZ
LOC I PE ECHIPE

CAMPIONATUL NAÞIONAL DE VITEZÃ
PENTRU TINERET 04-05.08.2016

Loc III – K1B-1000m  Dascãlu Marius
CAMPIONATUL NAÞIONAL DE VITEZÃ

 PENTRU JI 06-08.08.2016
Loc II – K1B JI-1000m  Dascãlu Marius
Loc I – K1F JI-1000m  Niculcea Diana
Loc I – K2B JI-1000m  Dascãlu Marius, Crista Florin
Loc III – C4B JI-1000m  Creþan B., Cebotari S., Negru
S., Gheorghiþa G.
Loc III – K1B JI-200m  Oanþã Mãdãlin
Loc I – C1B JI-200m Milu Marius
Loc II – K1F JI-500m  Nechita Karina
Loc I – C1B JI-500m Milu Marius
Loc III – K2F JI-500m  Niculcea Diana, Nechita Karina
TOTAL MEDALII:      4  AUR;   2  ARGINT;  3  BRONZ
LOC I PE ECHIPE

 Biroul de presã



sportOBIECTIV mehedinþean 27.10.- 2.11. 2016 pag. 15

Etapa a XI-a din cadrul
seriei a X-a a Campionatului
Naþional de fotbal U17 a adus
rezultate diferite pentru echipele
severinene. Dacã ACS Luceafãrul
Drobeta a trecut cu 4-0 de “lanterna
roºie” CSM Dacia Orãºtie, CSS
Drobeta a fost surclasatã de liderul
Viitorul Argeº, scor 1-4.
   În Hunedoara, ªtefan Pãtraºcu
(’25, ‘70), Cãlin Pîslea (’35) ºi
Mãdãlin Rãducãniþã (‘55) au
marcat pentru echipa antrenatã de

Luceafãrul a demarat cu
Dacia, CSS-ul, fãrã viitor

Derby-ul etapei a VII-a din Liga a IV-
a Mehedinþi a fost tranºat de Viitorul ªimian,
care s-a impus cu 4-1 la Strehaia ºi a încheiat
turul pe primul loc. Cristi-Ionuþ Gomoi a
deschis scoprul pentru gazde, în minutul 18,
dar, la cabine, s-a intrat la egalitate, dupã
golul lui Mãdãlin-ªtefan Mãtãsãreanu (‘33).
   “Înger” în prima reprizã, Gomoi a fost
“demon”, dupã pauzã, pentru CS Strehaia,
fiindcã, în minutul 73, a marcat în propria
poartã. Pe final, Mãtãsãreanu a mai înscris
de 2 ori, în minutele 84 ºi 89, iar Viitorul
ªimian s-a distanþat la 5 puncte.
   În cazul unui succes, echipa din Strehaia ar
fi încheiat turul pe primul loc. La 5 puncte de
lider se aflã ºi ACS Drobeta, care a fost învinsã
cu 1-0 la Cujmir. Gazdele au marcat golul

Clasamentul seriei a X-a, la juniori U17

1. Viitorul Argeº 9    9 0    0 45-5 27
2. CS Mioveni 9    8 0   1 37-9 24
3. FC Piteºti 9    7 0    2 22-7 21
4. Luceafãrul Drobeta 10   3 2    3 17-15 11
5. CSS Drobeta 10   3 1    6 22-20 10
6. Hidro Rm.Vâlcea 9    1 1    7 6-41 4
7. Dacia Orãºtie 10   0 0    10 6-59 0

Clasamentulul Seriei Vest, la juniori U19 (Liga Elitelor)

1. ACS Poli Timiºoara 8    8 0    0 24-6 24
2. UTA Arad 8    6 1    1 23-7 19
3. Ardealul Cluj 8    6 1    1 23-4 19
4. Centrul de Ex. Timiºoara 6    6 0    0 32-4 18
5. LPS Satu Mare 8    6 0    2 22-6 18
6. Pandurii Tg.Jiu 8    5 1    2 17-7 16
7. Centrul de Ex. Tg.Mureº 6    4 1    3 17-20 13
8. LPS Bihor 9    3 1    5 24-27 10
9. Gaz Metan Mediaº 8    2 0    6 19-18 6
10. CSS Drobeta 8    2 0    6 5-19 6
11. Viitorul Cluj 9    1 1    7 10-34 4
12. Olimpia Satu Mare 7 0    0 7    2-27 0
13. LPS Banatul Timiºoara 9    0 0    9 3-47 0

Daniel Ispas. Dupã acest succes,
Luceafãrul a depãºit în clasament
CSS Drobeta, rivalã pe care o va
întâlni etapa viitoare.
   “De data aceasta, echipa a jucat
bine. Mã mulþumeºte prestaþia
bãieþilor, chiar dacã puteau câºtiga
mai clar cu Orãºtie, þinând cont de
numãrul de ocazii avute. Mai avem
douã meciuri de disputat în aceastã
toamnã, ambele acasã, ºi sper sã
mai adugãm  6 puncte, la cele 11
deja avute”, a  spus Alexandru

S i t a r u ,
m a n ag e r u l
c l u b u l u i
Luceafãrul.
CSS Drobeta

a jucat pe
S t a d i o n u l
Municipal, dar
n-a reuºit sã
înscrie decât o
datã, prin
R ã z v a n
Mogoº, în
minutul 40.
Viitorul Argeº
s-a impus cu
4-1 ºi are
p u n c t a j
maxim în seria
a X-a.

“Chiar dacã
am întâlnit

liderul, nu aveam voie sã pierdem
la un asemenea scor. Sper ca acest
eºec drastic sã fi fost un duº rece
pentru elevii mei ºi sã nu mai aibã
asemenea prestaþii. Sâmbãtã, cu
Luceafãrul, vor avea posibilitatea sã-
ºi spele pãcatele”, a  declarat Mihai
Caliþoiu, antrenorul CSS-ului.
   Clubul Sportiv
ªcolar a pierdut ºi
jocul din Liga
Elitelor U19, scor
0-1 cu UTA Arad,
pe Municipalul
severinean. A fost
a VI-a înfrângere
c o n s e c u t i v ã
pentru echipa
antrenatã de
Marin Brihac.
   “Bãieþii au fost

Strehaia, surclasatã de ªimian

Liga a IV-a - Rezultatele etapei a VII-a
CS Strehaia - Viitorul ªimian 1-4 (1-1)
Dierna Orºova - Dunãrea Pristol 2-2 (1-0)
Viitorul Cujmir - ACS Drobeta 1-0 (1-0)
Recolta Dãnceu - AS Corcova 3-0 (N)

Clasament
1. ªimian 7    6 0    1 20-5 18
2. Drobeta 7    4 1    2 9-4 13
3. Strehaia 7    4 1    2 13-9 13
4. Dãnceu 7    2 3    2 12-9 9
5. Orºova 7    2 1    4 11-15 7
6. Pristol 7    1 4    2 8-13 7
7. Cujmir 7    2 1    4 3-10 7
8. Corcova 7    1 1    5 4-15 4

Liga a V-a - Rezultatele etapei a VIII-a
Dunãrea Hinova - Inter Salcia        6-0 (2-0)
Voinþa Opriºor - Real Vânju Mare        1-3 (0-2)
Inter Crãguieºti - AS Corlãþel        3-0 (N)
ªtiinþa Broºteni - AS Obârºia de Câmp      5-1 (3-0)
AS Ghiciulescu Hinova - Viitorul Floreºti  2-4 (0-1)
Voinþa Vrata - Unirea Gârla Mare        (amânat)

Clasament
1. D. Hinova 8    8 0    0 29-2 24
2. Vânju Mare 8    7 1    0 31-5 22
3. Crãguieºti 8    5 1    2 29-13 16
4. Salcia 8    5 1    2 24-19 16
5. Vrata 7    4 2    1 22-14 14
6. Floreºti 8    4 0    4 23-26 12
8. Gârla Mare 7    3 0    4 20-19 9
7. Corlãþel 8    2 0    6 19-24 6
9. Opriºor 8    2 0    6 16-28 6
10. G. Hinova 8    2 0    6 12-32 6
11. Broºteni 8    1 1    6 15-34 4
12. Obârºia de Câmp 8    1 0    7 11-37 3

victoriei în minutul 27, prin Ionel-Vlad Ionicã-
Dobre. Severinenii au contestat însã identitatea
jucãtorului Adrian Vancea ºi aºteaptã, în
continuare, decizia Comisie de Disciplinã a
AJF Mehedinþi, în speranþa cã vor câºtiga jocul
cu 3-0, la masa verde. Cazul a fost amânat
pentru sãptãmâna viitoare.
   La comisii a fost, deja, stabilit  rezultatul
partidei Recolta Dãnceu - AS Corcova, dupã
ce oaspeþii nu s-au prezentat la terenul de
joc! Nedecisã s-a încheiat partida Dierna
Orºova - Dunãrea Pristol. Bogdan-Laurenþiu
Epure (’21, ’73), respectiv Ion-Adrian
Vîlceanu (’59) ºi Alexandru Gherghinescu
(‘90) au fost marcatorii partidei care a adus
a patra remizã stagionalã pentru Pristol.

de nerecunoscut. I-am simþit
obosiþi, iar în repriza secundã
au picat de tot, f izic. Nu se
odihnesc cum trebuie. E perioada
balurilor bobocilor ºi se culcã pe
la 5 dimineaþa! Sper sã se
trezeascã!”, a rãbufnit Brihac.

 M. O.

 M. O.
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Muicããããã suntem neam de
piatrã, aºa cânta al lu Zbanghiu pe
stradã, mai alaltãieri, când trezi toþi
câinii vecinilor, de ziserã unii cã

venirã cu Pluguºoru mai devreme.
Da nerodu bãusã cam mult zaibãr,
cã fãcusã Tanþa lu Pecingine
petrecerea în pijamale ºi al lu
Zbanghiu dete peste o damijanã mai
trecutã ºi sã fãcu praf. ªi ãsta când
sã face praf, începe sã cânte. Da în
rest e haios, nerodu, samãnã cu
taicã-sãu.
   Mã fraþilor, când vã spusã Sucã,
cã nea Viºan nu venea degeaba
pin Severin, cã pregãtea ‘mnealui
ce pregãtea, ziserã unii cã sanchi,
e la miºto toatã daravela. Numai
când venirã nominalizãrile la
Camera Deputaþilor, dinspre PMP
ºi vãzurã unii cum sã schimbã
lista ºi apar nea Viºan pe prima
poziþie la Severin, sã fãcu liniºte
instantaneu. Pã da, cã nea Gherghe

Sucã, surprizele lu nea Viºan di la PMP, lupta eroinilor
nea Palaºcã ºi nea Bãlu ºi împãrþeala di la RAAN

zisã cã mai bine rãmâne la vatrã,
poate sfãtuit, poate liniºtit, mai ales
cã simþi cã s-ar putea sã fie cam
degeaba candidatura la Severin,

dupã dezastrul de la
locale, aºa cã decât
codaº, mai bine stã
deoparte tura asta. Cã
aºa-i în viaþã, când eºti
cu toþi, de fapt nu mai e
niciunu cu tine. Aºa ºi cu
nea Gherghe.
   Mã fraþilor, da e clar cã
a început campania
pentru alegeri le
parlamentare din
decembrie, iar “vestea”
a dat-o prezenþa
oltenilor în preajma
Palatului Administrativ
din Drobeta Turnu
Severin. Acum nu ºtim

dacã au avut informaþii sau pur ºi
simplu au sperat cã scapã de
întâlnirea cu oltenii, dar primii
care au avut parte de circ ºi de
spectacol au fost reprezentanþii
PMP atunci când ºi-au depus
candidaturile la BEJ. ªi chiar au
avut parte de cuvinte ºi expresii
delicate specifice limbajului
acestora. Aºa cã sã te þii în
perioada urmãtoare la spectacole
cu olteni despre pedofili, mafioþi,
hoþi, gogoaºã, boboaºã ºi alte
trufandale limbistice…
   Mã nepoate, e înghesuialã mare
la interpelãri pe tema încãlzirii
Severinului, ceea ce nu e un lucru
tocmai rãu. Ultima fu a lu nea
Palaºcã, care o dete mai repede
presei decât prim-ministrului, sã

afle toatã lumea cât sã zbate pentru
banii de care e nevoie pentru
asigurarea combustibilului. Cum
nea Bãlu e tare supãrat pe nea
Tãriceanu, pe aceeaºi temã, cã n-
ar fi luat în seamã un amenadament
la ordonanþa de rectificare a
bugetului, prin care se solicitã
alocarea defalcatã a sumei de 15
milioane de lei necesari pentru
combustibil, punem pariu cã dacã
sã ºi întâmplã, nea Palaºcã sã
transformã în eroul salvator, care
meritã 4 ani de somn în Parlament?!
   Dupã zile întregi de mitinguri,
proteste ºi marºuri, foºtii salariaþi
de la RAAN au fost bãgaþi în seamã
de nea Borza lichidatoru care s-ar
fi gândit sã le achite din salariile
restante, neprimite de luni de zile.
ªi le-a dat, pe statul de platã, sume
cuprinse cicã între 20 ºi 60 de lei,
pentru fiecare angajat. Asta da
remuneraþie nea Borza, deºi sunã
mai mult a bãtaie de joc. Atât o fi
rãmas de împãrþit la foºtii salariaþi,
din câte s-au vândut în ultimul timp,  nea Mãrin

locomotive ºi alte bunuri?!
   Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori fideli de Obiectiv, de o bunã
bucatã de vreme malul râului
Motru, pe partea de Mehedinþi, pe
raza localitãþii Broºteni, în zona
podului care traverseazã râul cãtre
Gorj, a devenit loc de deversare a
reziduurilor menajere. Poate dau o
fugã ºi reprezentanþii Gãrzii ºi
Agenþiei de Mediu Mehedinþi, sã
vadã cine ºi de ce polueazã mediul
în asemenea hal! Da poate vine apa
mare ºi face curaþenie cum a mai
fãcut ºi de alte dãþi.
   Avem eurogarã de milioane de
euro? Avem! Da, da avem ºi ceasuri
care refuzã sã mai batã, fiind oprite
la ora când s-a tãiat panglica
inauguralã. Bine cã ceasurile nu au
ºi data, cã atunci responsabilii chiar
nu ar mai ºti în ce epocã sã aflã.
Da poate unii or sã afle aºa, pin
decembrie, la alegeri. ªi sã revinã
cu picioarele pe pãmânt.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


