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Habarniºtii lui Dragnea ºi Grindeanu,
pericol pentru România

Problema este cã nu avem doar un guvern de pãcãlici, ci ºi un preºedinte slab, care s-a trezit din somnolenþã,
aparent, dupã doi ani ºi jumãtate de mandat. Justiþia nu ºtie nici ea de cine sã asculte sau dacã trebuie sã asculte
sau nu de cineva. Presa e un cãþel ascultãtor al democraþiei ºi nu un câine de pazã al democraþiei. România este
o þarã slãbitã acum, aproape anorexicã. Probabil cã ar putea fi cuceritã în câteva ore de un stat bine organizat. O

þarã fãrã busolã, fãrã direcþie. Busola ar trebui sã fie conducãtorii.

Programul Start Up
Nation Romania va beneficia
de o sesiune dedicatã de
mentoring susþinutã la
Bucureºti de reprezentanþii
Google, sub coordonarea
Ministerului pentru Mediul
de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat. Iniþiativa a fost
agreatã în cadrul întâlnirii pe
care ministrul Alexandru
Petrescu a avut-o cu

GOOGLE SPRIJINÃ START-UP-urile ROMÂNEªTI

reprezentanþii companiei
americane cu ocazia vizitei la

Google Innovation Campus
din Varºovia, ca element de

prioritate pe agenda
Ministerului în domeniul
antreprenoriatului inovativ.
   Workshopul de mentoring,
programat pentru perioada
aprilie – mai a.c., este
complementar programului
Atelierul Digital pe care
Google îl desfãºoarã în
România în 14 dintre cele mai
importante centre universitare.
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Editorial                                  de Sorin Vidan

Desigur cã toate creºterile
salariale demarate recent au o bazã
realã în aºteptãrile oamenilor, mai
ales a acelor categorii
socioprofesionale care au fost, ani
la rând, plãtite prost sau foarte
prost. Bugetarii au tresãrit de
entuziasm, ºi pe bunã dreptate. Ani
la rând ne-am tot plâns de
lentoarea ºi inerþia birocraticã, de
cât de precar sunt salarizaþi
dascãlii ºi personalul medical.
   Era normal, ºi vital, sã se miºte
ceva în acest sens. Asta nu
înseamnã în mod automat cã ºi
angrenajele statului vor funcþiona

Între populisme ºi semnale de îngrijorare
imediat  în tr-o manierã mai
fluentã, dar oricum sperãm cã ne
aflãm pe drumul cel bun ºi cã
slaba salarizare nu va mai fi scuza
a tot ºi a toate. Pe de altã parte
însã zona mediului privat, cu mult
mai dinamicã, a rãmas undeva în
urmã ca interes din partea puterii,
deºi tocmai aceastã zonã duce
greul economiei reale, ºi nu
puzderia de instituþii statale.
Creºterile salariale rãspund unei
nevoi  soc ia le  se rioase,  e
adevãra t ,  aºa cum rãspund
promisiunilor fãcute în campania
electoralã.  Cu toate acestea
existã în spaþiul public o temere
vizavi de ele, mai ales din partea
celor care privesc ºi analizeazã
totul prin cifre ºi grafice.
   Un prim semnal de îngrijorare,
mai semnificativ, deja a venit:
scãderea veni turi lor totale,
înregistratã încã din luna ianuarie.
Iatã cã veniturile totale la bugetul
consolidat au cunoscut în prima

lunã a acestui an o diminuare cu
5,7%. Cele mai mari scãderi s-au
înregistrat  la venituri le din
impozitul pe profit (-35,4%) ºi la
încasãrile din TVA (-24,8%). În
mod limpede, diminuarea
veniturilor totale în ianuarie 2017,
comparativ cu aceeaºi lunã a
anului trecut, este un semnal
nefavorabil pentru economia
româneascã, în condiþiile în care
guvernul ºi-a propus o creºtere a
PIB de 5,2% în 2017.
   Bugetul pentru anul în curs a
fost  st ructurat   pe aceastã
creºtere economicã, deci inclusiv
urmãtoarele creºteri salariale. Nu
degeaba experþ i  strãini  ºi
specialiºti români în materie
fiscalã au atras atenþia cã este
foarte di fici l,  dacã nu chiar
imposibil, sã atingem aceastã
þintã de 5,2 %. Anul a început
însã cu chel tuiel i  majora te
(3,5%) ponderea cheltuielile de
personal, care a sãrit în sus, în

prima lunã a acestui an, cu 8,2%.
Consecinþa e cã zona cheltuielilor
pentru investiþii a fost diminuatã
la 305,8 milioane lei, respectiv
0,04% din PIB, cel mai mic nivel
înregistrat în ultimii 10 ani.
Citeam zilele trecute declaraþia
rezervatã a preºedintelui
Consiliului Fiscal: „E prematur sã
tragem o concluzie. Dar începutul
e unul slab. În condiþiile în care
avem scãdere la venituri din
colectarea de taxe ºi impozite. E
o scãdere mai mult decât mare pe
TVA.  O scãdere  de 24% a
încasãrilor la TVA e una foarte
abruptã .  Pe chel tuiel i ,  la
investiþii, în termeni comparabili
cu aceeaºi lunã a anului 2016,
e  o  scãdere  foa rte  mare.
Impactul creºterilor salariale
urmeazã în urmãtoarele luni”.
   Nu ne pricepem noi la finanþe
dar e clar cã undeva lucrurile nu
sunã tocmai roz ºi cã viitoarele
creºteri salariale, deºi aºteptate ºi
necesare, vor atrage dupã sine ºi
consecinþe mai puþin plãcute.
Inflaþ ia, de exemplu.  Sau
diminuarea investiþiilor.
   Nu ne rãmâne decât sã sperãm
cã guvernul ºtie ce face, dincolo
de promisiuni ºi presiuni, ºi cã
nu ne vom întoarce la perioada
de crizã ºi la decizii de tip Emil
Boc care sã reechilibreze, cu
duritate, entuziazmele de azi.
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   În data de 07.03.2017, la ora
9,00 prefectul judeþului, domnul
Nicolae DRÃGHIEA, a convocat
Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã, în scopul
informãrii  ºi  consultãrii
referitoare la declararea stãrii de
alertã în municipiul Orºova.
   Precizãm cã prin Hotãrârea nr. 2
din 06.03.2017, luatã de  Comitetul
Local pentru Situaþii de Urgenþã al
municipiului Orºova s-a declarat
starea de alertã pentru restabilirea
stãrii de normalitate ºi luarea
mãsurilor de prevenire în vederea
evitãrii producerii unei situaþii de
urgenþã prin îmbolnãvirea
populaþiei ºi animalelor. La ºedinþã
au participat, ca invitaþi, primarul
municipiului Orºova, împreunã
cu reprezentantul operatorului
economic, titularul contractului
de salubrizare a municipiului.
   Domnul Nicolae DRÃGHIEA a
informat comitetul cu privire la
starea de fapt  ºi  ac þ iuni le
desfãºurate de cãtre Instituþia

Prefectulu i  ºi  Grupuri le de
Suport Tehnic nr. 6 ºi nr. 8, dupã
care a dat cuvântul membrilor
comi tetului  judeþean ºi
invitaþilor pentru a-ºi exprima
punctul de vedere.
   În urma celor discutate în
ºedinþa comitetului judeþean, dar
ºi a documentelor care atestã
gravitatea stãrii de fapt ºi justificã
luarea mãsurilor urgente de
prevenire a apariþiei unor cazuri
de boalã în rândul populaþiei,

prefectul judeþului ºi-a exprimat
acordul pentru declararea stãrii
de alertã, pe perioada solicitatã
de cãtre C.L.S.U. Orºova.
   Pe timpul stãrii de alertã va fi
pus în aplicare planul de acþiune
ºi vor fi luate mãsurile necesare
eliminãrii factorilor de risc pentru
populaþie ºi animale, prin
ridicarea resturilor menajere
acumulate ºi  igienizarea
punctelor de colectare.

 Biroul de presã

Declararea stãrii de alertã în municipiul Orºova
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Jandarmii mehedinþeni le-
au felicitat pe doamnele ºi
domniºoarele întâlnite astãzi în
centrul municipiului Drobeta
Turnu Severin, oferindu-le câte
o floare ºi un gând bun, la început
de primãvarã.
   Flori au fost împãrþite ºi femeilor
care îºi desfãºoarã activitatea la
instituþiile publice din oraºul
Strehaia, de cãtre jandarmii care au
dorit astfel, sã-ºi exprime respectul
ºi preþuirea pe care le-o poartã.
   Jandarmii nu au uitat nici de

De 8 Martie, o floare  ºi un gând bun din partea
Jandarmeriei Mehedinþi

colegele de serviciu pe care le-au
sãrbãtorit, reuºind sã le transforme
aceastã zi, într-una specialã cu
multe flori ºi zâmbete.
   Cu prilejul zilei de 8 martie,
Jandarmeria Mehedinþi le ureazã
tuturor doamnelor ºi
domniºoarelor, o primãvarã
minunatã plinã de realizãri!

La mulþi ani!
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

Indiferent de cetãþenia înscrisã în
documentele de cãlãtorie,

doamnele ºi domniºoarele  care
au trecut  prin Punctul de

Trecere al Frontierei Porþile de
Fier I  miercuri, 8 Martie,  au

primit flori de la poliþiºtii de
frontierã  mehedinþeni.

      Dupã ce au prezentat
documentele de cãlãtorie  pentru a
fi verificate, doamnele ºi
domniºoarele care au intrat ºi ieºit
azi din România  au  primit
paºapoartele ºi cãrþile de identitate
înapoi alãturi de flori ºi urãri de
sãnãtate adresate de poliþiºtii de
frontierã mehedinþeni, cu ocazia
Zi le i  de  8  Mar t ie  – Ziua
Internaþionalã a Femeii.
   De ce flori? Pentru cã bucurã
privirea ºi exprimã sentimente. Se
oferã în dar ºi poartã diverse
semnificaþii. Aduc plãcere ºi
zâmbet. Ne sensibilizeazã ºi sunt
însoþite de cuvinte frumoase.

Doamnele ºi domniºoarele întâmpinate cu flori în
Punctul de Trecere al Frontierei  Porþile de Fier I

   Indiferent de naþionalitate, cã sunt
din România, Serbia sau Italia a
devenit o tradiþie deja, ca doamnelor
ºi domniºoarelor care tranziteazã
frontiera româno-sârbã la început de
martie sã le fie dãruite flori în semn
de respect ºi preþuire de cãtre
poliþiºtii de frontierã din Mehedinþi.
   Gestul poliþiºtilor de frontierã le-
a emoþionat ºi surprins plãcut pe
doamnele ºi domniºoarele care au
tranzitat Punctul de Trecere a
Frontierei Porþile de Fier I.
   Saveta, colega noastrã din cadrul
Punctului Comun de  Contact Porþile
de Fier I a fost plãcut surprinsã de
gestul poliþiºtilor de frontierã. Spune
cã este un gest frumos, cu atât mai
mult cã florile sunt un simbol al
apropierii, afecþiunii ºi admiraþiei.
   Alina  din Turnu Severin spune
cã totdeauna  oferirea unei flori
provoacã bucurie ºi aduce zâmbet
pe chipul oricãrei femei.  ªi Adriana
surprinsã plãcut de gestul

poliþiºtilor de frontierã a spus  cã
florile oferite astãzi semnificã
preþuire, respect ºi admiraþie.
   Sunt doar trei dintre doamnele care
au dorit sã-ºi exprime gândurile faþã
de gestul poliþiºtilor de frontierã.
   Doamnele ºi domniºoarele care
au primit flori de la poliþiºtii de
frontierã au spus cã gestul este
unul frumos, din suflet ºi pentru

suflet,  iar florile sunt purtãtoare de
mesaje sincere.
   Flori, zâmbete, respect ºi preþuire
oferite tuturor femeilor. Astãzi la
Drobeta Turnu Severin primãverii
i-a fost permisã intrarea în þarã.
   Poliþiºtii de frontierã din Mehedinþi
le doresc tuturor femeilor o primãvarã
frumoasã !

“Am avut ocazia de a vizita un centru
al creativitãþii antreprenoriale, unde
o efervescenþã de idei se modeleazã
în afaceri sustenabile la nivel global.
Antreprenorii români au idei
inovatoare, aºadar meritã sã
beneficieze de astfel de programe de
sprijin dezvoltate cu succes în Google
Campus . Aºtept cu nerãbdare sã stãm
împreunã, la Bucureºti, sã explorãm
potenþialul inovator de a genera
afaceri al celor care au nevoie doar

GOOGLE SPRIJINÃ...
 Urmare din pag. 1 de un imbold pentru a intra în

comunitatea de business,”  a declarat
ministrul Petrescu.

*
Google Innovation Centre din Varºovia
este unul dintre cele 6 campusuri de
business hub la nivel mondial, alãturi
de cele din Londra, Madrid, Tel Aviv,
Seoul ºi Sao Paolo, care desfãºoarã
programe de succes pentru iniþiative
private inovatoare, caracterizate de un
grad ridicat de tehnologie.

Biroul de presã al MMACA

Purtãtor de cuvânt,
Comisar ºef de poliþie

Valeriu Pera
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În luna martie, lunã
consacratã sãrbãtoririi femeilor,
senatorul PSD de Mehedinþi,
vicelider al Grupului PSD din Senat
declarã cã, pentru domnia sa ca ºi
pentru echipa PSD este foarte
important sã se asigure mãsuri
concrete pentru ca statul acestora sã
suporte îmbunãtãþiri considerabile.
   Este major,  de asemenea, sã se
urmãreascã toate palierele care
conduc spre acest deziderat, fie cã
vorbim de protecþie socialã, de locuri
de muncã, sau  care privesc mama ºi
copilul, statul femeii în societate, de
la inserþia socialã, la programele de
sãnãtate, pe educaþie, pentru pensii
ºi alte remuneraþii sociale, tot ceea
ce implicã standardul de viaþã
armonios, pentru femei ca ºi pentru
toþi membrii societãþii.

Liviu Mazilu senator PSD de Mehedinþi:

“Am alocat bani pentru toate programele de sãnãtate, ºi am prevãzut
650 de lei, în loc de 531 pentru mamele care se întorc la muncã”

 “Partidul Social Democrat, Alianþa
de Guvernare, au  implementat în
scurt timp, cu toate încercãrile de
întârziere, conform Programului de
Guvernare, votat  de o majoritate
covârºitoare,  mãsuri cu un impact
pozitiv în societate:
- A crescut stimulentul de inserþie a
mamelor cu copii sub 2 ani, care se
întorc la locul de muncã, de la 531
lei la 650 lei;
- A alocat bani pentru toate
programele de sãnãtate publicã,
inclusiv pentru bolile rare;
- A alocat 770 milioane lei pentru
achiziþia vaccinurilor pentru copii pe
bugete multianuale pentru a se evita
penuria acestor produse, fiind pentru
prima datã când s-au alocat bani pentru
vaccinul pneumococic conjugat;
- A fost extins programul Hepatita C

pentru gradul de fibrozã F3;
- A dotat spitalele judeþene cu
Computer Tomograf;
- A fost majorat salariul minim pe
economie, de la 1.250 de lei la
1.450 de lei. Astfel, un numãr de
1.269.259 de salariaþi  beneficiazã
de o creºtere de 200 lei;
- Majorarea punctului de pensie de la
917,5 lei la 1.000 de lei, de la 1 iulie,
pentru un numãr de 5.076.774 de
pensionari; creºterea cu 20% a salariilor
din administraþia publicã localã;
- Au fost modificate ºi completate
criteriile pentru încadrarea în grad
de handicap grav a urmãtoarelor
afecþiuni din categoria bolilor
genetice, respectiv Sindrom Down,
fibroza chisticã ºi epidermoliza
buloasã, astfel încât sã fie menþinute
drepturile pe care aceºti copii le-au  G. P.

Din ce în ce mai des
întâlnim pe reþelele de socializare
texte pline de invective ºi rãutãþi la
adresa bãtrânilor, sãracilor ºi
neputiincioºilor. Cei care au
protestat în faþa Palatului Cotroceni
împotriva lui Iohannis au devenit
þinta unui val de dispreþ ºi de
bãºcãlii din partea „tinerilor
frumoºi ºi liberi”, care protestau
în Piaþa Victoriei.
   “Abia aºtept sã scãpãm de
„boºorogii” care voteazã PSD-ul!”.
Boºorogii de care se plâng „tinerii
frumoºi ºi liberi” sunt în ultimã
instanþã pãrinþii ºi bunicii lor, care
i-au crescut ºi educat. ªi „boºorogii”
ãºtia urãsc minciuna, ºi nedreptatea,
ºi hoþia ºi corupþia. Dupã o viaþã de
muncã, s-au trezit cu o pensie de
câteva sute de lei pe care, vine
Bãsescu ºi Boc ºi le-o taie cu 25%.
Cu cine sã voteze, cu cei care le taie
amãrâta de pensie? La bãtrânii
aceºtia nu prea mai conteazã viitorul,
cât conteazã prezentul.
   Atitudinea aceasta ciocoiascã, de
dispreþ la adresa bãtrânilor ºi a celor
sãraci, dã cel mai mult de gândit.
Europa a mai trãit asemenea atitudini
în perioada interbelicã, când în
Germania nazistã se trãia mitul

obþinut anterior, ºi dreptul la
însoþitor permanent.
 - Am crescut cu 20% salariile
din administraþia publicã localã.
- Am crescut cu 15% salariile
în educaþie.
- Am crescut cu 50% salariile
în sãnãtate.

TINERII FRUMOªI ªI LIBERI
supraomului arian, al unor fiinþe
cãrora nu le mai ajungea spaþiul vital.
Arienii înºiºi erau niºte „tineri frumoºi
ºi liberi”, care dispreþuiau pe strãini
ºi pe bãtrâni. ªi legionarii lui
Corneliu Zelea Codreanu erau niºte
„tineri frumoºi ºi liberi”, hotãrâþi sã
stârpeascã corupþia ºi sã lichideze
clasa politicã politicianistã. Tentaþia
a fost atât de mare încât intelectuali
de mare clasã precum: Mircea Eliade,
Emil Cioran, Nae Ionescu, Constantin
Noica sau Petre Þuþea erau în tabãra
legionarã. ªi acum de partea „tinerilor
frumoºi ºi liberi” sunt intelectuali
precum: H.R: Patapievici, Andrei
Pleºu, Mircea Cãrtãrescu sau Gabriel
Liiceanu. Dar asta nu înseamnã cã
sunt de partea binelui.
   Generaþia „babalâcilor” de astãzi
a construit Metroul din Bucureºti,
a construit Palatul Parlamentului,
a construit Transfãgãrãºanul, a
construit hidrocentralele de pe
Argeº, de pe Olt ºi de la Porþile de
Fier, a construit ºoseaua cu 25 de
poduri ºi viaducte dintre Severin ºi
Orºova, a construit portul
Constanþa ºi canalul Dunãrea-
Marea Neagrã. Pentru „tinerii
frumoºi ºi liberi” bãtrânii, care au
construit asemenea lucruri, sunt

doar „babalâcii” care voteazã PSD-
ul. Voi tinerii frumoºi ºi liberi ce-
aþi construit? Pânã ºi ceea „ce se
furã” acum, ºi este declarat obiectul
oprobiului „tinerilor frumoºi ºi
liberi” tot de „babalâci” este
realizat, deoarece din ceea ce se
face pe vremea lor, nu se mai furã,
din cauzã cã nu se mai face nimic.
Generaþia „tinerilor frumoºi ºi
liberi” este generaþia celor care vor
multe, dar nu fac nimic. Ei trec prin
lume fãrã sã lase ceva în urma lor,
poate doar ceva datorii de plãtit.
În afarã de lozinci de tipul: „DNA-
nu te lãsa”, „PSD- ciuma roºie”, ce
aþi mai produs?
   În 2004, tinerii frumoºi ºi liberi
au votat împotriva comunismului,
alegând pe securistul Traian
Bãsescu, iar în 2009, ca sã nu vinã
la guvernare „hoþii” de la PSD, i-
au oferit aceluiaºi personaj al doilea
mandat. Guvernarea Bãsescu- Boc
a lãsat în urmã dosarele Microsoft,
EADS, ANRP, Gala Bute, tãierea
salariilor ºi a pensiilor, închiderea
de zeci de spitale ºi ºcoli ºi un
împrumut de 20 miliarde de euro
de la FMI ºi Banca Mondialã.
   În urma protestelor „tinerilor
frumoºi ºi liberi”, dupã incendiul
criminal de la „Colectiv”, a fost

rãsturnat guvernul Ponta ºi ce a fost
pus în loc? O guvernare de
tehnocraþi conduºi de Cioloº ºi
formatã din niºte caricaturi de
miniºtri incompetenþi? Cum sã ai
încredere în tinerii care scandeazã
lozinci pro Cioloº? Sau lozinci pro
Monica Macovei, sau lozinci pro
Laura Koveºi? Am vãzut o
pancardã pe care scria: „Popor de
idioþi, votaþi doar mafioþi!” Cum sã
fii de acord cu aºa ceva?
   Orice om cu o brumã de culturã ºtie
cã întotdeauna, în istorie, schimbarea
ºi progresul vin de la tineri, dar nu de
la tinerii care scriu agramat pe reþelele
de socializare, ci de la tinerii din
industria IT, de la tinerii profesori din
universitãþi sau de la tinerii manageri.
Pe aceºtia din urmã îi aºteaptã
generaþia mea de „babalâci” sã
schimbe societatea, nu pe „tinerii
frumoºi ºi liberi” care ies la proteste
la chemarea lui Iohannis, PNL ºi USR
ºi se amãgesc, lãudându-se cã au
ieºit din proprie iniþiativã.

Nu degeaba spunea Joseph
Goebbels, ministrul propagandei
Germaniei naziste, cã: „Dacã vrei sã
manipulezi opinia publicã, nu te adresa
bãtrânilor, cã nu vei reuºi, dar fã-o cu
tinerii ºi nu vei da greº niciodatã”.

MIHAI BUTNARIU
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Într-o ºedinþã extraordinarã a Consiliului Local
Drobeta Turnu Severin, aleºii locali au votat bugetul pe anul
2017. Votul a fost unanim ºi asupra capitolelor bugetare ºi a
finanþãrilor acordate serviciilor subordonate nu au fost prea
multe discuþii. Direcþia de Asistenþã Socialã, Poliþia Localã,
Palatul Cultural, SECOM-ul ºi SPAET sunt doar câteva din
serviciile subordonate care ºi-au primit bugetele pe anul în
curs. De la Consiliul Judeþean Mehedinþi au venit, în plus,
un milion de lei, dublu faþã de suma primitã anul trecut.
   În opinia primarului Marius Screciu, ºedinþa a fost una extrem
de importantã, pentru cã e vorba de proiecte foarte importante
pentru municipiu ºi pentru severineni, iar consilierii municipali
au înþeles acest lucru ºi au votat în unanimitate bugetul. Nu au
lipsit, desigur, nici amendamentele aduse proiectului de buget
de cãtre consilieri. Printre acestea, regãsim douã amendamente
care vizeazã alocarea de fonduri pentru biserica din Schela ºi
pentru cea de-a zecea ediþie a Festivalului „Nicolae Labiº”.
   Odatã cu aprobarea noului buget al municipiului Drobeta
Turnu Severin, continuã proiectele de investiþii pentru
dezvoltarea municipiului. Municipalitatea anunþã faptul cã
se vor reabilita foarte multe strãzi ºi se vor construi parcuri
ºi terenuri de sport, parcãri noi ºi se va continua introducerea
serviciilor de alimentare cu apã ºi canalizare.
   Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu,
a anunþat, odatã cu votarea bugetului pe anul 2017, demararea
mai multor proiecte de investiþii, finanþate atât din programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã, cât ºi pe fonduri europene. Severinul
a fost printre primele municipii care a depus documentaþiile la
Ministerul Dezvoltãrii ºi din banii care vor veni se vor reabilita
drumurile din Schela Cladovei, Gura Vãii, Dudaºul Schelei,
Banoviþa ºi mai multe colegii naþionale din municipiu. Pe fonduri
europene se vor realiza mai multe proiecte de dezvoltare a
infrastructurii ºi mai multe parcãri. În zona ANL se va trece la
reabilitarea cãilor de acces ºi se va construi o creºã.
   Marea majoritate a proiectele sunt însã cu termen de cel
puþin doi ani, deoarece deocamdatã se semneazã proiectele.

Eurodeputata Viorica Dãncilã,
preºedintele Organizaþiei Femeilor

Social Democrate, transmite, în numele
sãu ºi al colegelor din OFSD, urãri ºi
gânduri bune tuturor româncelor, cu

ocazia Zilei Internaþionale a Femeii. În
opinia sa, este fundamental sã fie

continuate, la nivel european ºi national,
eforturile pentru impunerea principiilor

egalitãþii de gen în societate, astfel încât
fiecare femeie sã fie protejatã ºi
sprijinitã sã-ºi realizeze visurile:

   “Cu ocazia zilei de 8 Martie, le doresc
tuturor femeilor din România sã îºi
îndeplineascã toate dorinþele ºi
speranþele ºi  sã-ºi t ransforme în
realitate toate planurile.
   8 Martie reprezintã o ocazie când trebuie
sã amintim tuturor cã, dincolo de flori ºi
vorbe frumoase, se aflã o realitate asprã –
cea a discriminãrii de gen. Femeile sunt
adesea afectate de discriminare pe piaþa
muncii, de salarizare neconformã cu munca
depusã, de lipsa locurilor de muncã, în
special în mediul rural, de subreprezentare
în poziþiile cheie de decizie (fie cã este vorba
de economie sau politicã), sau de fenomene
precum hãrþuirea de toate tipurile.
Discriminarea de gen nu este un
fenomen prezent doar în România.

   8 Martie este, deci, ºi un bun moment
sã vorbim despre cum putem schimba
lucrurile, pentru ca orice femeie sã se simtã
protejatã ºi sprijinitã în fiecare zi a anului.
   Organizaþia Femeilor Social Democrate
va continua lupta împotriva fenomenului
discriminãrii de gen ºi pentru impunerea
unor mãsuri care sã asigure cã drepturile
femeilor vor fi respectate ºi protejate. În
ultimii ani au fost fãcute progrese, dar
acestea nu sunt suficiente. Munca
noastrã trebuie sã continue.
  Felicit, ºi cu aceastã ocazie, colegele din
OFSD pentru rezultatele electorale, dar ºi
pentru determinarea cu care se luptã
pentru ca ºi în politicã egalitatea de gen
sã fie o realitate deplinã.
   Sunt bucuroasã de faptul cã cele 52 de
femei parlamentar ale Partidului Social
Democrat reprezintã mai mult de jumãtate
din totalul femeilor deputat ºi senator ale
României. Procentul femeilor parlamentar
ale PSD a crescut de la 10,8% în fosta
legislaturã, la aproximativ 27% în prezent.

În fiecare an, de 8 Martie,
sãrbãtorim Ziua Femeii, o zi încãrcatã
de emoþii ºi trãiri. O zi în care
aducem recunoºtinþã bunicelor,
mamelor, soþiilor ºi fiicelor noastre.
   Muzeul Regiunii Porþilor de Fier,
în cadrul Programelor educaþionale
desfãºurate la Pavilionul
Multifuncþional, a sãrbãtorit, ca în
fiecare an, ZIUA FEMEII.
   Elevii clasei a II-a, de la Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan
Odobleja”, coordonaþi de învãþãtoarea
Gheorghiþa Dumbravã, au participat
la un atelier de creaþie în cadrul cãruia
au confecþionat felicitãri pentru cea
mai dragã fiinþã, MAMA.

Ziua Femeii sãrbãtoritã la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

   Managerul Doiniþa Mariana
Chircu ureazã tuturor doamnelor ºi

domniºoarelor o primãvarã plinã de
bucurii, de speranþã ºi credinþã.

La mulþi ani tuturor
femeilor de 8 Martie!

Continuã dezvoltarea
municipiului

Viorica Dãncilã:

De 8 Martie, trebuie
sã vorbim ºi despre

speranþe de viitor,
dar ºi despre

realitatea durã a
discriminãrii de gen

 continuare în pag. 8
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Cetãþeanul ãsta care se
crede ºi despre care se spune cã ar fi
preºedintele României a cãpãtat niºte
ticuri – nu doar verbale – din care nu
iese nici chiar dacã ai lua metroul de
coadã ºi i l-ai flutura prin faþa ochilor.
Mai mult de un rânjet strepezit, dintre
acelea ca ºi cum tocmai ar fi zdrobit
între mãsele niscaiva eºantioane de
granit brut, nu-i smulgi. Primul tic e
acela de a-ºi lua poziþia de drepþi ºi a-
ºi duce mâna în dreptul... pitpalacului,
atunci când se cântã imnul sau când
se ridicã pe un catarg oarecare
drapelul naþional, ca sã arate lumii cât
de rrromân verrrde, cât de patriot e
dumnealui. ( A se slãbi!). Al doilea tic
(de fapt, cred cã, în ordine cronologicã
este chiar primul!) este apariþia la
manifestãri, evenimente etc. fix la ora

Bãrbaþi de stat... degeaba
anunþatã, treabã ce ar  intenþiona sã ne
sugereze seriozitate, nu-þi aºa,
nemþeascã (Oh- la-la, însã, de la o
vreme, se înregistreazã, în asemenea
situaþii, întârzieri de câteva minute,
douã- trei acolo, ceea ce ar putea
denota o apropiere de moravurile
franþuzeºti (grijã mare, frau Merkel,
soldãþeii dumitale de prin spaþiul
carpato- danubian dau semne de
nesupunere la morala prusacã, semne
care pot degenera în cine ºtie ce
rebeliune, or de aºa ceva aveþi nevouie
domnia- voastrã?!). Al treilea (ºi cel
mai recent) tic este legat de participarea
tristului personaj de care vorbim la tot
felul de bilanþuri (SRI, DNA, MAI,
MapN º.a.m.d.), ceea ce i-a creat ºi

consolidat un soi de
discurs încãrcat de
stereotipii juridico-
gazetãreºti (corupþie,
penali, corupþie,
ordonanþa, corupþie
etc.) ce te-adoarme
pe loc, oricât de
încãrcat de dorinþa de
acþiune ai fi. ªi, vorba
aia, le-am suporta pe
toate, dar, stând
strâmb ºi judecând
drept, cine vorbeºte
cu determinare ºi
revoltã despre
corupþie ºi despre
stârpirea ei? Nu
cumva unul dintre
primii corupþi ai þãrii?
   * Dar dumnealui,
de asemenea detalii,

vorba cântecului, „nici cã, nici cã, nici
cã, nici cã, nici cã nici cã-i pasã”.
Fiindcã, bineînþeles, „a lui-i mai
frumoasã” (casa, dar ce-aþi crezut?!)
ºi mai arãtoasã, „mãi, mãi!”. A învãþat
repede (dacã nu cumva le avea deja
bine înrãdãcinate!) moravurile ºi
ritualurile nesimþirii de pe Dâmboviþa
ºi merge berbeceºte înainte, pe drumul
ferm trasat de vajnicii tovarãºi! Þine-o
tot aºa, Klause, poate scãpãm mai
repede de domnia ta. Cã ãºtia de
câºtigarã alegerile, dacã erau cu
adevãrat bãrbaþi de stat, dãdeau cu tine
de-a berbeleacul fãrã sã mai aºtepte
sã le spui mãcar danke (sau thanke,
n-am reþinut prea bine!). Dar de unde
atâþi bãrbaþi de stat pe aceste
meleaguri?! Poate de stat degeaba!
Totuºi, timpul n-ar fi pierdut pentru
acest nobil þel, de importanþã, aº zice
naþionalã. Pentru cã, nu-i aºa, rãmâne
cum am stabilit: aniversarea
Centenarului Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918 nu trebuie sã ne
gãseascã, la Palatul Cotroceni, cu
acest locatar nu numai de toatã jena,
dar, pe alocuri, ºi extrem de nociv
pentru unitatea naþionalã! Din aceastã
cerinþã, nu putem ieºi! Am zis!
   * Sãptãmâna trecutã ne minunam
de...minunãþia de subiecte date la
olimpiada de limbã ºi literaturã
românã prin anumite judeþe. Acum,
se discutã, cu o anume intensitate de
interes... profesional, despre
declaraþiile unei tutuline, cicã
profesoarã de românã, care ar fi zis
cã nu va respecta programa ºcolarã
ºi, prin urmare, nu-i va mai preda pe

Eminescu ºi pe Creangã. Ciudat e cã
duduia în cauzã ºi-a ºi gãsit, în spaþiul
puiblic, câþoiva avocaþi. Care au ajuns
sã spunã cã, din cauza celor doi
clasici, procentul de promovare la
bacalaureat este aºa de scãzut! I-auzi
brâul! ªi cã, dacã-i momim pe tineri
cu Shakespeare, va fi cu totul altceva,
probabil în sensul cã procentul de
promovare a bacalaureatului ar
deveni comparabil cu procentele
realizãrii producþiei de porumb la
hectar de pe vremuri.

* Acuma, fãrã glumã, noi ºtim cã
avem de-a face cu o nouã ofensivã,
desigur, de pe baze... noi, a procesului
de deznaþionalizare a românilor,
proces început încã din primii ani
postdecembriºti. Mai ºtim ºi cã
mijloacele prin care se deruleazã acest
proces sunt, astãzi, mult mai
sofisticate, mult mai...credibil
argumentate „europeneºte”, astfel încât
nu puþini tãntãlãi cu creierele spãlate
sã cadã în plasã. Dar mai ºtim ºi cã,
pe la ministerele responsabile cu
aspectele educaþiei, cum sã zic,
identitare existã multã liniºte, multã
tãcere complice, care favorizeazã
fenomenul. Factorul politic vedem cã
este ocupat cu alte probleme, aºa cã,
dinspre partea asta, ce aºteptãri sã
avem? Prin urmare, ajungem din nou
la marea întrebare leninistã – „ce e de
fãcut?”. Ei, da, chiar aºa, ce e de fãcut?
Ei, pânã vom gãsi pe cineva dispus sã
se înhame la un rãspuns serios, noi,
restul lumii, ne þinem de distracþii –
Mãrþiºorul, ziua femeii, ziua
bãrbatului, zilele îndrãgostiþilor de
aici ºi de pretutindeni, 44 de pahare
ºi alte asemenea...bune vestiri
(Doamne, iartã-ne!)...
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Rezultate electorale modeste

    Pentru PNL Mehedinþi anul
electoral 2016 a fost un dezastru
total. Acest partid pãrea la începutul
anului trecut unul pe val, cu reale
posibilitãþi de impunere. Alegerile
locale din 5 iunie 2016 constituiau
un bun prilej pentru PNL Mehedinþi
de a deveni principala forþã politicã
a judeþului, cu atât mai mult cu cât
propunerea lor pentru preºedinþia
Consiliului Judeþean Mehedinþi era
Marius Bãlu, un politician care a
mai deþinut aceastã funcþie. PNL
Mehedinþi a reuºit sã câºtige la
ultimul scrutin local doar 8 comune
ale judeþului, rezultat care este prea
puþin pentru un partid de o
asemenea anvergurã. PNL
Mehedinþi a suferit de asemenea ºi
la scrutinul parlamentar din luna
decembrie a anului trecut o mare
înfrângere electoralã. Dupã ce a

Deputatul Virgil Popescu – liderul dreptei politice
mehedinþene

 Mircea Popescu

Dupã ce PMP Mehedinþi s-a prãbuºit politic datoritã unei activitãþi foarte slabe ºi a lipsei liderilor, PNL
Mehedinþi a rãmas singurul partid de dreapta care mai conteazã în judeþ în acest moment. Acest partid, chiar

dacã nu mai este aºa de puternic cum era în alte perioade, are totuºi ºanse sã revinã, fie ºi numai datoritã
faptului cã este singura formaþiune care reprezintã cu adevãrat dreapta politicã localã. Transformãrile care au

avut loc în PNL Mehedinþi, evoluþia sa politicã, dar mai ales ultimele rezultate electorale aratã cã partidul a
scãzut mult ca forþã politicã ºi reprezentare prin aleºi locali. De asemenea, PNL Mehedinþi pare ºi un partid

lipsit de lideri. Singurul lider care poate relansa PNL Mehedinþi ºi, împlicit, dreapta politicã este deputatul Virgil
Popescu. Preºedintele PNL Mehedinþi este, în acest moment, singurul liberal din judeþ care poate contribui

decisiv la revenirea ºi afirmarea acestui partid.

pierdut în mod categoric scrutinul
local din vara anului trecut, PNL
Mehedinþi a înregistrat un nou eºec
ºi la alegerile parlamentare.
Rezultatul foarte slab obþinut de
PNL Mehedinþi nu este atât în judeþ
cât mai cu seamã în municipiul
Drobeta Turnu Severin, unde
liberalii au fost votaþi de doar 5750
de alegãtori. Este surprinzãtor acest
numãr de voturi în condiþiile în care
PNL Mehedinþi deþinea, la
momentul votului, atât cei mai
mulþi consilieri locali severineni,
dar ºi o funcþie de viceprimar, prin
preºedintele PNL Drobeta Turnu
Severin, Daniel Cîrjan. Cu toate
acestea PNL Mehedinþi a reuºit sã
obþinã un mandat de deputat, acesta
revenindu-i preºedintelui orga-
nizaþiei judeþene, Virgil Popescu, în
timp ce Marius Bãlu, senator în
funcþie, ºi-a pierdut mandatul într-
un mod surprinzãtor ºi neaºteptat.

Virgil Popescu – singurul
parlamentar al PNL Mehedinþi

   Deputatul Virgil Popescu este
singurul parlamentar obþinut de PNL
Mehedinþi la scrutinul parlamentar
de anul trecut. Totodatã, acesta este
ºi singurul parlamentar al dreptei
politice mehedinþene, fiind, practic,
ºi liderul ei ca urmare a demnitãþii
publice pe care o deþine. În noul
context politic judeþean, deputatul
Virgil Popescu are importanta
misiune de a consolida ºi relansa
PNL Mehedinþi. Demersul nu este
unul uºor, datã fiind conjunctura
politicã a judeþului. PNL Mehedinþi,
în frunte cu deputatul Virgil
Popescu, are nevoie de un suflu
nou, de o activitate intensã ºi
susþinutã pentru a se impune la
nivelul judeþului. De asemenea, este
imperios necesar ca PNL Mehedinþi
sã adopte o atitudine mult mai

fermã, pragmaticã ºi coerentã. Acest
partid se aflã, într-adevãr, în faþa
unui demers politic dificil, raportat
la rezultatele electorale obþinute la
cele douã tipuri de alegeri care au
avut loc anul trecut, însã PNL
Mehedinþi are resurse interne
pentru a reveni. Deputatul Virgil
Popescu, preºedintele PNL
Mehedinþi, are capacitatea politicã
de a adopta, alãturi de colegii sãi,
o nouã strategie politicã prin care
sã demonstreze cã partidul pe care
îl conduce poate sã revinã în forþã
la nivelul judeþului.

Fostul primar al
municipiului Orºova, din perioada

2004 – 2008, Constantin
Negulescu, nu a renunþat la ideea
de a reveni la cârma municipiului

de la malurile Golfului Cerna.
Negulescu spune cã în anul 2020,
la 75 de ani, vrea sã candideze atât

la Orºova, cât ºi la Severin, pentru a
salva oraºele. Scopul declarat a fost

acela cã vrea „sã salveze Orºova”.
Oare de cine? De propriile gafe?

   În vârstã de peste 70 de ani,
inconfundabilul Constantin
Negulescu, spune cã nu se lasã nici
de politicã, nici de administraþie
publicã. El va candida, în anul 2020,
la funcþia de primar al unuia dintre cele
douã municipii ale judeþului Mehedinþi.
De fapt, spune cã va candida la ambele,
ca sã fie mai sigur! Nu va fi oprit de

ªocant! Negulescu vrea primar, ca sã salveze Orºova!
nimeni, nici mãcar de interdicþia
ANI, dar trebuie mai întâi sã caute
un partid care sã îl susþinã.
   Momentan, Negulescu este
preºedinte al organizaþiei de pensionari
a PNL Mehedinþi, dar e greu de crezut
cã liberalii îl vor desemna candidat,
dacã el se va þine de cuvânt ºi va
candida. Nu numai cã vrea sã salveze
Orºova în 2020, dar mai are de gând,
dacã nu va avea partid, sã înfiinþeze
unul cu trimitere la Vlad Þepeº, care
va avea ca siglã þeapa.
   Constantin Negulescu viseazã
continuu sã redevinã primar, deºi
mulþi dintre orºoveni îi contestã
activitatea. Este cel care a devenit
celebru dupã ce a declarat cã vrea
sã aducã submarine cu care turiºtii
sã viziteze Orºova veche de sub lacul
de acumulare. De fapt, cel care

spune cã vrea „sã salveze Orºova”,
cu o seninãtate destul de suspectã,
chiar patologicã, nu spune ºi faptul
cã Orºova trebuie acum salvatã
tocmai de efectele deciziilor luate de
el cu un deceniu în urmã!

Incompatibil cu întârzire
   Pe data de 1 martie 2017, Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie s-a

pronunþat definitiv asupra unui
recurs formulat în urmã cu doi ani,
de cel care a ocupat multã vreme
funcþii importante la nivelul
administraþiei publice locale din
Orºova, Constantin Negulescu.
Primar, în perioada 2004 – 2008
ºi viceprimar în perioada 2012 –
2016,  Continuare în pag. 14
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Falsificaþionistului „i-au cãzut
coarnele”. Felicitãri magistraþilor care
au avut verticalitatea revenirii la
normalitate a actului de Justiþie! L-au
tratat pe Iohannis aºa cum merita! Ca
pe un hoþ, camuflat de acte false! Un
calic ºi disperat care a fãcut tãmbãlãu
fariseic în Parlament, cînd încã nu se
aºtepta sã primeascã, pe bunã
dreptate, palma justiþiei. Iohannis a
rãmas fãrã încã o casã aducãtoare de
euroi! Mai are patru case din ºase? Ce
ghinion! Hoþul ãsta striga „hoþii” cu toþi
rãrunchii, de ciudã cã partidul care l-a
trambulinizat ºi-a dat duhul la alegerile
parlamentare, de ciudã cã i s-a tãiat
din bugetul de huzur. Corect ar fi ca
visul lui Iohannis la al doilea mandat
sã fie transformat în mandat de
aducere! Deºi acest mandat trebuia sã
fie în curs, afirma regizorul Constantin
Vaeni. Iohannis sã facã pe naiba ghem
ºi sã dea banii înapoi! Ãia din chiria
de pe fosta librãrie. Nu toatã lumea ºtie
cã, la parterul casei din Sibiu, obþinutã
cu rea credinþã ºi cu acte false,
funcþiona Librãria „Eminescu”.
Circarul cu geacã roºie, Herr Iohannis,
instigatorul ºi pericolul evident pentru
Siguranþa Naþionalã, a evacuat, cu
executori, librãria, chiar de ziua
poetului naþional, pe 15 Ianuarie, 2001.

Justiþia sã se autosesizeze
în cazurile Iohannis ºi Koveºi!

În timpul manifestãrii dedicate
„Poetului Nepereche”, oamenii de
culturã au fost daþi afarã din clãdire,
spaþiul generos fiind închiriat unei
bãnci (al cãrui director a fost vãzut la
recentele manifestaþii contra
Guvernului) în schimbul unei chirii în
avans, pentru cinci ani, a declarat la
Rtv Virgiliu Viorel Vulcan, avocatul
familiei pe care Iohannis a lãsat-o fãrã
casã. „Îmi amintesc ceea ce declara
Iohannis, într-un interviu, imediat
dupã validarea sa ca preºedinte:
«Justiþia trebuie sã înceapã cu
preºedintele», ºi, iatã, cã justiþia
a început cu preºedintele”, a
conchis avocatul la Rtv.

  Iohannis sã dea banii înapoi!

   Koveºi ºtie prea bine cã falsul ºi uzul
de fals sînt pedepsite de Codul Penal,
ºi cã trebuiau efectuate cercetãri de
naturã penalã în perimetrul lui
Iohannis. Iatã cum amîndoi au drum
întins spre „beciul domnesc”. Însã,
atîta timp cît ambii deþin monedele de
schimb în buzunar, îºi pot permite
chiar ºi un rãzboi civil pentru fotoliile
lor. Alo, Justiþia (dacã nu e plecatã cu
sorcova), ne spune ºi nouã cineva,
cînd va fi cercetat Iohannis pentru
falsul demonstrat cu expertizã
grafologicã ? Alo, D.N.A., sînteþi stat
în stat ºi nu vreþi sã vã autosesizaþi în
cazul Koveºi ºi Iohannis? Cum mai
este lãsatã Koveºi sã lucreze la dosare,
dupã ce s-a ocupat cu mãsluitul ºi cu
minþitul pe faþã? Unde au dispãrut
dosarele fratelui ei ºi ale cumnatei?
Servitorii ºi figuranþii din piaþa Victoriei
au auzit cumva cã „penalul” pe care îl

susþin a pierdut în instanþã casa din
Sibiu obþinutã cu acte false ºi cu rea
credinþã? ªtiu cã Iohannis a fãcut averi
dintr-o casã care nu i se
cuvenea? ªtiu cã Iohannis are
sã dea Þãrii înapoi o grãmadã
de bani? Hei, rezistenþilor, cum
faceþi voi ca sã luãm banii
înapoi de la Iohannis? Nu voi
strigaþi sus ºi tare cã vreþi
recuperarea prejudiciilor din
punga corupþilor ºi penalilor?
Bãi, tovarãºi din Piaþa Victoriei,
ºtiþi cã multinaþionala aia, cu
nume greu de pronunþat ºi de
scris, specializatã în tãiatul
pãdurilor Patriei Române, s-a
dovedit a avea legãturi directe
cu Iohannis ºi va fi anchetatã de
Ministerul Apelor ºi Pãdurilor? Bãi,
tovarãºi „rezistenþi”, ºtiþi voi cã Ghiþã
a dezvãluit la Rtv legãturile dintre
Koveºi, Iohannis ºi directorul
mãcelar al pãdurilor noastre?

S.R.I. ºi D.N.A., cot la cot,
în mari dosare de corupþie

   Koveºi a negat ºi a minþit cu
neruºinare cã nu existã un protocol
între S.R.I. ºi D.N.A., însã documentul
numãrul 003064 din 4.02.2009,
fãcut public de Rtv demonstreazã cã
S.R.I. ºi D.N.A. au lucrat, în mod
abuziv, cot la cot, în mari dosare de
corupþie, deºi o lege din 2004
interzice acest lucru. „Ofiþerii S.R.I.
cereau procurorilor sã nu punã la
dosar documentele folosite la
anchete”. La data semnãrii
protocolului dintre P.I.C.C.J. ºi S.R.I.,
ºefii instituþiilor erau Laura Codruta
Koveºi - Procuror General, George
Maior director al SRI ºi Florian
Coldea, prim-adjunct al directorului
S.R.I. În ianuarie 2017, Koveºi
minþea, prostind cetãþenii români:
„Nu existã ºi nu a existat niciun
protocol de colaborare S.R.I.-D.N.A.
ºi niciun protocol secret Coldea/
Koveºi” „Generalul S.R.I. Dumitru
Dumbravã a precizat cã S.R.I.
urmãrea dosarele penale pînã la
soluþia finalã. „Prin lege, D.N.A. nu
are atribuþii de cercetare pe fapte de
siguranþã naþionalã, iar S.R.I. nu are

Maria Diana Popescu, Art-emis
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atribuþii informative pe fapte de
corupþie. Existenþa unui protocol de
cooperare între S.R.I. ºi marile

parchete în cazul dosarelor penale
încalcã flagrant Legea nr. 303/2004
privind statutul judecãtorilor ºi
procurorilor, care prevede interdicþii
ºi sancþiuni severe”, scrie „Lumea
Justiþiei”. Koveºi a minþit, apoi a
declarat cã este atacatã! Ce ar trebui
sã înþeleagã poporul? Cã javrele
cumpãrã ºi vînd javre! Iar javrele
trebuie sã fie legate de stîlpii de la
Jilava pentru mulþi ani. Koveºi,
Iohannis, Coldea, ºi restul slugilor
credincioase unor interese strãine
României, sînt instrumente ale rãului
ºi trãdãtori de þarã care trebuie sã-ºi
achite urgent „nota de platã”. Dupã
circul de mandat al lui Iohannis ºi, mai
ales, dupã confiscarea celei de-a doua
case, acesta reuºeºte performanþa
unei eroziuni rapide în sondaje, o
prãbuºire vertiginoasã de pînã la
20%. „Rezistenþii” din Piaþa Victoriei
trebuie sã ia la cunoºtinþã despre
declaraþiile lui Iulian Fota, ofiþer S.R.I.
ºi fost consilier prezidenþial al lui
Traian Bãsescu, în prezent, Director
al Academiei Naþionale de Informaþii,
care a afirmat la RealitateaTV cã
rãzboiul început în ianuarie, prin
manifestaþii de stradã, este dus de
S.R.I. împotriva P.S.D. ºi a Þãrii:
„Regizorul ºi scenaristul spectacolului
din Piaþa Victoriei este S.R.I., iar
manipularea manifestanþilor este o
reuºitã magistralã!”

De asemenea, sunt bucuroasã cã PSD a
obþinut, promovând candidaþi femei, primãrii de mari oraºe, de municipii,
dar ºi un numãr important de consilieri locali ºi judeþeni. Am dublat numãrul
de femei primar ºi am triplat numãrul de consiliere locale ºi judeþene ale
PSD. ªi sã nu uitãm cã PSD a avut determinarea sã propunã bucureºtenilor
o femeie ca primar general ºi sã câºtige încrederea acestora. Nu în ultimul
rând, aº marca ºi faptul cã actualul Guvern are nu mai puþin de 8 femei în
componenþa sa, dintre care majoritatea provin din cadrul PSD.
  Aceste lucruri au fost posibile ºi datoritã colegelor din OFSD, care,

ani de zile, au lucrat pentru a consolida poziþia femeii politician din
România. Astãzi, rezultatele acestor eforturi se vãd tot mai clar, iar PSD
îºi demonstreazã astfel linia modernã, progresistã”.

De 8 Martie, trebuie sã vorbim ºi despre...
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Guvernul actual este cea mai
mare þeapã din istoria scurtã a
democraþiei româneºti. Este cunoscut
faptul cã atunci când un ºef nou, fie el
ºi ministru vine într-un instituþie, fie el
minister, are nevoie de o perioadã de
cunoaºtere ºi de acomodare. Aproape
toatã lumea a fost de acord cã actuala
echipã de guvernare nu are niciun fel
de experienþã în ceea ce priveºte
conducerea treburilor publice în
administraþia centralã. Individualitãþi
poate or mai fi, dar este vorba de o
echipã care conduce ºi care joacã
pentru România. Ciracii lui Dragnea,
în frunte cu Grindeanu, poate cã, unii
dintre ei, nici nu ºtiu cum sã citeascã
un buget sau ce înseamnã anumiþi
termeni din domeniul peste care au
fost puºi vãtafi. Nimeni nu înþelege
cum a putut Liviu Dragnea sã croiascã
o guvernare atât de strâmbã ºi de
nepriceputã. Sigur cã motivele sunt
lesne de înþeles, dar cum sã sacrifice
Dragnea viitorul þãrii pentru asigurarea
pohtelor sale de putere.
   Toatã lumea este de acord, chiar ºi
pesediºtii, cã în interiorul PSD existã
încã trei formule de guvern poate mult
mai bune, dacã nu sigur mai bune decât
actuala. Erau oameni cu experienþã pe
posturi importante, chiar foºti miniºtri
ºi oameni cu experienþã. Nu se bagã
mâna în foc pentru priceperea lor ºi
calitatea moralã, dar mãcar aveau ceva

 ªtefan Bãeºiu

Habarniºtii lui Dragnea ºi Grindeanu, pericol pentru România
în spate, faþã de o echipã de ciraci ºi de
ghiocei care aºteaptã doar sã li se
dicteze ºi sã li se spunã ce sã declare.
Se mai întâmplã ca unii sã ºi vorbeascã
în public ºi sã auzim tot felul de
enormitãþi. A fost ºi cazul fostei primãriþe
Olguþa, de la Craiova. Fãtuca a vorbit
despre dublãri de salarii ºi de creºteri
cu 45% de la un anumit prag în sus.
Adicã niºte gogomãnii pe care nu le
credea nimeni. Probabil cã nici fãtuca
adusã din provincie ºi pusã ºefã la
capitalã, doar pentru cã are votul
doljenilor în spate. Când vine vorba de
selectarea specialiºtilor nu prea te uiþi
la vot. La compunerea unui guvern
selectezi atent din corpul de specialiºti
prezent în partid sau chiar în afara
partidului. Cauþi persoana potrivitã,
suficient de diplomatã ºi abilã ºi nu
doar insul care vine din teritoriu cu o
desagã de voturi sau poate cu o valizã
de bani pentru partid.
   Arta guvernãrii nu e ceva la
întâmplare sau la noroc. Se identificã
cele mai bune soluþii ºi se promoveazã
cei mai buni oameni ºi politici publice.
Guvernarea nu este pentru lipitorii de
afiºe ºi pentru ghioceii de partid sau
pentru cãrãtorii de valize. Liviu
Dragnea nu a dorit decât sã nu fie pus
în umbrã de un guvern compus din
elite de partid. Liviu Dragnea dorea
iniþial sã devinã el însuºi premier ºi
poate cã încã mai doreºte. Cel mai

probabil este ºi cã Dragnea aspirã ºi
la fotoliul de preºedinte. Ori nu poþi sã
te joci de-a guvernarea cu tot felul de
neinspiraþi, care nici nu ºtiu sã
interpreteze programul de guvernare
pus de Dragnea în operã ºi de
specialiºtii sãi israelieni, aºa cum se
tot vehiculeazã. Au câºtigat puterea pe
mãsuri populiste ºi pe un fals
patriotism. Vin la guvernare cu oameni
total nepregãtiþi ºi care se fac de râs în
declaraþii publice. Promisiunile trebuie
onorate. Sunt foarte multe salarii de
mãrit ºi foarte mulþi bani de dat. Cert
este cã Ministerul Finanþelor este
primul care trage semnalul de alarmã
ºi care a blocat angajãrile pentru cã
nu are suficiente fonduri.
   Oameni buni, guvernarea nu este o
glumã. Anii care se duc aiurea nu se
mai întorc niciodatã. PSD i-a dat un
cec în alb lui Liviu Dragnea ºi niciun
lider nu trebuie sã fie mai presus de

vocea colectivã. Este pânã la urmã
dictatura majoritãþii. Poate cã mai
multe minþi puse una lângã alta sunt
mai bune decât un ins care conduce
discreþionar ºi care îºi impune voinþa
subalternilor sãi politici. Voinþa de
putere poate naºte monºtri, chiar ºi în
democraþie sau în semidemocraþie.
   Problema este cã nu avem doar un
guvern de pãcãlici, ci ºi un preºedinte
slab, care s-a trezit din somnolenþã,
aparent, dupã doi ani ºi jumãtate de
mandat. Justiþia nu ºtie nici ea de cine
sã asculte sau dacã trebuie sã asculte
sau nu de cineva. Presa e un cãþel
ascultãtor al democraþiei ºi nu un câine
de pazã al democraþiei. România este
o þarã slãbitã acum, aproape anorexicã.
Probabil cã ar putea fi cuceritã în câteva
ore de un stat bine organizat. O þarã
fãrã busolã, fãrã direcþie. Busola ar
trebui sã fie conducãtorii.
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În anul ºcolar 2016-2017 am
avut marea bucurie sã descopãr un
copil care ºi-a fãcut din desen o
pasiune sau care s-a nãscut cu acest
talent pe care l-a transformat încet-

încet în pasiune. Este elev în clasa a
VI-a B, ªcoala Gimnazialã “Mihai
Viteazu” Strehaia, ºi se numeºte
Voichiþa Augustin. Este un
introvertit, un copil aparte, care în
timpul pauzelor rãmâne în clasã ºi
deseneazã. Cele mai multe desene
ale sale sunt portrete, un domeniu
destul de dificil, dar la care lucrând
mult ºi cu pasiune îºi poate
desãvârºi tehnica.
      Am început sã fiu mai atent la
realizãrile sale, îndrumându-l,
supraveghindu-l ºi încurajându-l
sã continuie aceastã frumoasã ºi

Un talent nativ
plãcutã îndeletnicire, spunându-i
cã va trebui sã munceascã mai
mult, uneori fiind nevoie sã mai
renunþe la jocurile copilãriei, dacã
îºi doreºte cu adevãrat sã realizeze

ceva în domeniul
acesta al artei.
     Ceea ce a început ca
o simplã joacã s-a
transformat cu timpul
într-un lucru serios,
învãþând  sub îndru-
marea mea elemente de
limbajplastic, precum
punctul, linia, pata,
valoarea, forma  ºi
chiar culoarea.
      Momentan îi
place mult sã lucreze
în creioane colorate
ºi fi ind foarte
meticulous învaþã sã

insiste asupra detaliilor. Portretele
sunt punctul sãu forte, dar are ºi
naturi statice, flori ºi peisaje.
      Recent am reuºit sã-i deschid o
expoziþie cu peste 50 de lucrãri, în
incinta ºcolii, sperând ca în viitor o
astfel de expoziþie sã fie deschisã la
Casa de Culturã a oraºului Strehaia
ºi de ce nu , cu timpul ºi în alte locaþii
importante, care ar putea fi o punte
de lansare pentru elevul nostru, într-
o viitoare, posibilã carierã.

 Prof. Teodor Negoiþã
ªcoala Gimnazialã “Mihai

Viteazu” Strehaia

“În noaptea minþii mele”

“În noaptea minþii mele”
este cel de-al 32 -lea volum de
autor, pe care poeta Aristiþa Buciu
Stoian l-a lansat sãptãmâna
trecutã, la Casa Pogany a Bibliotecii
Judeþene I. G. Bibicescu, din
Drobeta Turnu Severin.
   La eveniment au fost prezenþi,

alãturi de oameni de culturã ºi
iubitori de carte, invitaþii speciali
Dãnuþ Deºliu, Siþa Novac ºi
Ansamblul “Oltenaºi cu
Oltencuþe”, care au vorbit despre
opera ºi munca neobositã a
autoarei, iar micii artiºti au susþinut
un frumos program artistic.

România ºi Serbia vor
colabora pentru punerea în aplicare a
studiului de fezabilitate privind
planificarea ºi proiectarea unui nou
drum rutier de mare vitezã între
Timiºoara ºi Pancevo. În acest sens,
Guvernul a aprobat în ºedinþa de astãzi
un Memorandum privind negocierea
ºi semnarea unui Protocol de
cooperare între Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Serbia.
   Potrivit Protocolului promovat de
Ministerul Transporturilor, cele douã
Guverne vor colabora pentru
susþinerea diplomaticã ºi financiarã
a proiectelor de investiþii legate de

Protocol de cooperare cu Guvernul Republicii Serbia pentru
construcþia autostrãzii Timiºoara - Pančevo

transport la frontiera comunã dintre
România ºi Republica Serbia, în
special pentru construcþia autostrãzii
Timiºoara – Vârºeþ –Pancevo pânã
în anul 2025, potrivit rezultatelor
studiilor de fezabilitate.
   Includerea unei noi autostrãzi este o
prioritate în master planurile de
transport ale celor douã state.
Tronsonul dintre Pancevo ºi Vârºeþ
este recunoscut în lista unicã de
proiecte pregãtite a Serbiei, iar execuþia
lucrãrilor pentru sectorul de drum
Timiºoara – Moraviþa este cuprinsã în
Strategia de implementare a Master
Planului General de Transport al

României pe lista lungã a proiectelor
din sectorul rutier, în prima perioadã
de finanþare 2014-2020, cu suma de
29,5 milioane euro fãrã TVA.
   Asigurarea unei infrastructuri care
sã susþinã fluxul tot mai mare de
persoane ºi de bunuri între România
ºi Serbia este o necesitate, în
condiþiile în care reþeaua de transport
actualã este insuficient dezvoltatã
pentru nevoile curente ale zonei de
frontierã. Noul drum de mare vitezã
va contribui la conectarea coridorului
rutier cu modurile de cale feratã care
tranziteazã România ºi cu modul
fluvial care trece prin Ungaria, Serbia

ºi România, reprezentat de Dunãre.
   Construcþia autostrãzii Timiºoara–
Pancevo vizeazã ºi creºterea incluziunii
sociale ºi calitãþii vieþii în regiunea
transfrontalierã, precum ºi dezvoltarea
unitarã a infrastructurii de transport
capabilã sã suporte traficul rutier de
persoane ºi de marfã în punctele de
trecere frontierã, prin intermediul
realizãrii de noi conexiuni de transport.
   Protocolul nu va aduce atingere
drepturilor ºi obligaþiilor pãrþilor care
rezultã din alte acorduri internaþionale
la care cele douã state sunt pãrþi,
inclusiv drepturilor ºi obligaþiilor
României care decurg din calitatea sa
de stat membru al Uniunii Europene.

Biroul de presã al Guvernului
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Bucureºti, 8 martie 2017 –
Vodafone Group lanseazã programul
ReConnect în toate cele 26 de þãri în
care opereazã, inclusiv în România,
pentru a recruta femei talentate care au
ieºit din câmpul muncii timp de mai
mulþi ani - în cele mai multe cazuri,
pentru a se ocupa de familie - ºi care
ar dori sã se întoarcã sã lucreze cu
normã întreagã sau cu program
flexibil, dar care întâmpinã dificultãþi
în crearea conexiunilor profesionale
necesare sau redobândirea
abilitãþilor de care au nevoie.
   Programul ReConnect are ca
obiectiv recrutarea a1.000 de angajaþi
de-a lungul a trei ani, dintre care în
jur de 500 de femei aflate într-o pauzã
în carierã vor fi angajate pentru funcþii
de conducere, reprezentând 10% din
totalul recrutãrilor externe pentru poziþii
de management în Vodafone de-a
lungul perioadei menþionate. În plus,
Vodafone va recruta pânã la 500 de
femei care au fãcut o pauzã în carierã
pentru roluri în care acestea vor
interacþiona direct cu clienþii.
   Vittorio Colao, Chief Executive
Vodafone Group, a declarat:
„Angajamentul nostru este sã atragem
oameni care provin din comunitãþi ºi
societãþi diferite, iar ambiþia noastrã de
a fi unul dintre cei mai buni angajatori
din lume pentru femei are un rol central
în acest demers. Companiile adeseori
depun eforturi pentru a recruta ºi a
menþine femei în roluri de conducere.
Inovaþii precum politica noastrã globalã
privind maternitatea ºi noul nostru
program ReConnect ne diferenþiazã în
rândul femeilor care fac parte din echipa
noastrã în prezent ºi în viitor”.
   Cercetarea economicã efectuatã
de KPMG la cererea Vodafone indicã
faptul cã, la nivel mondial, existã în
jur de 96 de milioane de femei
calificate, cu vârste între 30 ºi 54
de ani, aflate într-o pauzã în carierã,
dintre care aproximativ 55 de
milioane au avut poziþii de conducere
de nivel mediu ºi superior. Studiul

KPMG oferã informaþii ºi despre
potenþialele beneficii economice
aduse de reintrarea în câmpul muncii
a femeilor cu acest profil. Astfel, dacã
toate aceste femei ar ocupa funcþii de
conducere, valoarea asociatã
activitãþii economice suplimentare
generate (calculatã ca valoare
adãugatã brutã) ar putea fi în jur de
151 de miliarde de lire sterline
anual , iar creºterea totalã a
veniturilor pentru gospodãriile
acestor femei ar putea fi de
aproximativ 419 miliarde de lire
sterline pe an.
   De asemenea, într-un studiu
efectuat de GfK pentru Vodafone pe
un eºantion de aproximativ 500 de
femei din cinci þãri, care sunt ori au
fost la un moment dat într-o pauzã în
carierã, peste 80% dintre respondente
au spus cã este nevoie de mai mult
sprijin pentru femeile care doresc sã
reintre în câmpul muncii dupã o pauzã
ºi pentru cele care muncesc, dar se
ocupã ºi de îngrijirea familiei. Multe
femei au declarat cã îºi doresc sã aibã
posibilitatea unui program de lucru
flexibil (61%) sau cu jumãtate de
normã (51%).
   Programul ReConnect va include
activitãþi de recrutare ºi de informare
a femeilor care ºi-au întrerupt
temporar cariera, programe de
pregãtire pentru redobândirea ºi
îmbunãtãþirea abilitãþilor profesionale
pentru a ajuta femeile sã reintre în
câmpul muncii, programe pentru
managerii care recruteazã, pentru a-
i ajuta pe aceºtia sã conºtientizeze ºi
sã depãºeascã prejudecãþile pe care
le-ar putea avea. De asemenea,
programul va stabili anumite condiþii
de angajare concepute special pentru
a reflecta provocãrile din viaþa
femeilor care muncesc, care sã
includã program flexibil de lucru ºi
o revenire treptatã la locul de muncã
(de exemplu, sãptãmânã de patru zile
lucrãtoare în primele ºase luni).
Programul ReConnect completeazã

alte iniþiative globale axate pe
încurajarea ºi sprijinirea femeilor la
locul de muncã, printre care politica
globalã inovatoare a Grupului privind
maternitatea, anunþatã în martie 2015.
   Vodafone România este o divizie
a Vodafone Group Plc., unul dintre
cele mai mari grupuri de
telecomunicaþii mobile din lume, care
oferã o gamã de servicii ce include
voce, mesaje, date ºi comunicaþii fixe.
Vodafone are divizii în 26 de þãri, 49
de reþele partenere în întreaga lume ºi
operaþiuni de broadband fix în 17 þãri.
La 31 decembrie 2016, Vodafone
avea 470 de milioane de utilizatori ai
serviciilor mobile ºi 14,3 milioane de
utilizatori ai serviciilor de broadband
fix. Pentru mai multe informaþii, vizitaþi
www.vodafone.com.

Informaþii suplimentare:

   Materiale video despre programul
ReConnect pot fi urmãrite pe https:/
/www.facebook.com/vodafonero/
videos/10154589381644005/.
- Persoanele interesate sã reintre în
câmpul muncii prin programul
ReConnect pot vizita https://
vodafone.taleo.net/careersection/
jobdetail.ftl?job=GLO000044&lang=en.
- Cele 26 de þãri în care Vodafone
opereazã sunt: Africa de Sud,   Albania,
Australia, Egipt, Germania, Ghana,
Grecia, India, Irlanda, Italia, Kenya,
Lesotho, Malta, Marea Britanie,
Mozambic, Noua Zeelandã, Olanda,
Portugalia, Qatar, Republica Cehã,
Republica Democratã Congo,România,
Spania, Tanzania, Turcia ºi Ungaria.
- În studiul KPMG, femeile calificate
sunt definite ca fiind persoane care au
urmat cel puþin studii gimnaziale
superioare sau echivalent. Experienþa
în funcþii de conducere la nivel mediu
ºi superior se bazeazã pe definiþia
Organizaþiei Internaþionale a Muncii
(OIM), corespunzãtoare categoriilor
11 (legislatori ºi înalþi funcþionari) ºi
12 (directori corporativi) din ISCO-88.
- Studiul GfK a fost realizat de pe
un eºantion de 501 femei cu vârste
cuprinse între 30 ºi 55 de ani, din
cinci þãri (Marea Britanie,
Germania, Italia, Turcia ºi India).

Vodafone lanseazã cel mai mare program global de
recrutare a femeilor aflate într-o pauzã în carierã

Având în vedere cã la nivel
naþional existã focare de influenþã
aviarã la pãsãri domestice ºi sãlbatice,
Direcþia de Sãnãtate Publicã Mehedinþi
recomandã cetãþenilor sã respecte
urmãtoarele mãsuri pentru a preveni
apariþia ºi rãspândirea acestei boli la
nivelul judeþului:
- toate  pãsãrile din gospodãrie se vor
þine închise în perimetrul exploataþiei,
fãrã a le permite accesul la lacuri ºi bãlþi;
- pãsãrile se vor menþine în adãposturi
închise, sau cel puþin sub ºoproane
îngrãdite, pentru a împiedica venirea
în contact a pãsãrilor domestice cu
cele sãlbatice; de asemenea hrãnirea
ºi adãparea acestora trebuie sã se facã
în zone special amenajate, la care sã
nu aibã acces pãsãrile sãlbatice;
- separarea raþelor ºi gâºtelor
domestice de alte pãsãri de curte;
- limitarea accesului în curtea unde
sunt adãpostite pãsãrile la o
singurã persoanã;
- se interzice adãparea pãsãrilor de
curte cu apã de suprafaþã, provenitã
din lacuri, iazuri, sau bãlþi;
- toate cazurile de îmbolnãvire sau
mortalitate la pãsãrile din orice specie
sau la mamifere din curtea proprie, vor
fi anunþate, fãrã întârziere, medicului
veterinar de liberã practicã împuternicit;
- toate cadavrele de pãsãri ºi mamifere,
descoperite în locuri publice, se anunþã,
fãrã întârziere, medicului veterinar sau
la DSVSA judeþeanã;
- sã nu se punã mâna neprotejatã pe
cadavrele de pasãre sau pãsãri bolnave.
Se vor folosi mãnuºi de protecþie;
- sã nu se lase copiii sã se joace cu
pãsãri domestice sau pãsãri sãlbatice;
- sã se respecte indicaþiile medicului de
familie ºi ale medicului veterinar.
   Pânã la aceastã datã nu a fost depistatã
prezenþa virusului influenþei aviare în
exploataþii comerciale de pãsãri.
  Carnea de pãsãre ºi ouãle,
achiziþionate din unitãþile autorizate
sau înregistrate sanitar veterinar,
sunt sigure pentru consum.

Director executiv
Dr. Cornelia Miruna CONSTANTIN
Întocmit: Psih. Codruþa VOCHESCU Biroul de presã

Recomandãri ale
DSP Mehedinþi

pentru prevenirea
apariþiei ºi rãspândirii

gripei aviare

a
n
u
n
þ Primãria comunei Cujmir, judeþul Mehedinþi,

scoate la licitaþie publicã fier vechi rezultat din casãri în
data de 20 martie 2017.
Relaþii la sediul pãrimãriei sau la telefon 0252 390 011.
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Incendierea miriºtilor, a vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale de pe terenuri agricole, în

apropierea instalaþiilor de distribuþie a
energiei electrice poate conduce la arderea

stâlpilor din lemn sau prãbuºirea stâlpilor din
beton aflaþi în legãturã sau în vecinãtatea celor

arºi sau, dupã caz, poate determina
producerea unor scurt circuite la nivelul

liniilor electrice.

Ca urmare a acþiunilor sezoniere de
pregãtire a terenurilor pentru culturile urmãtoare,
în aceastã perioadã, alimentarea cu energie
electricã a consumatorilor poate fi grav afectatã.
   În acest sens, arderea miriºtii, vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale se executã dupã
obþinerea permisului de lucru cu focul, iar acesta
se emite prin grija primarului, de cãtre ºeful
serviciului voluntar pentru situaþii de urgenþã
sau persoana desemnatã în acest sens.
   Totodatã, în zonele de siguranþã ºi de protecþie
ale reþelelor de distribuþie a energiei electrice
(staþii, posturi de transformare, linii electrice)
este necesarã consultarea Centrelor de
Exploatare zonale ale operatorului de distribuþie
pentru a preveni afectarea acestora.
   Este important de menþionat cã persoanele
care ard vegetaþie uscatã ºi resturi vegetale
trebuie sã respecte  o dis tanþã
corespunzãtoare de minim 150 de metri faþã
de instalaþiile de distribuþie a energiei
electrice ºi sã se asigure cã focul deschis nu
se poate extinde cãtre acestea.
   Având în vedere consecinþele unor incendii în
apropierea intalaþiilor de distribuþie a energiei
electrice, conform legislaþiei în vigoare1  fapta este
sancþionatã cu amenzi cuprinse între 3.000 –
6.000 RON, dar ºi cu închisoare  de la 2 la 7 ani.
   De asemenea, conform prevederilor legale,
arderea miriºtii se face în urmãtoarele condiþii:
- condiþii meteorologice fãrã vânt;
- parcelarea acestora în suprafeþe de maximum
10 ha, prin fâºii arate;
- izolarea zonei de ardere faþã de cãile de
comunicaþie, construcþii, culturi agricole
vecine, instalaþi i ,  fond forestier, prin

1 OUG 195/2005 (art. 96 (1)) - contravenþie cu amenzi de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON),
pentru persoane fizice, ºi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice;
Codul de Procedurã penalã, art. 243, alin. 4 – „Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare
de neîntrebuinþare a unui bun, sãvârºitã prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea
mijloc ºi dacã este de naturã sã punã în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseºte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani”.

Arderea vegetaþiei uscate pune în pericol
siguranþa reþelei de distribuþie a energiei electrice
ºi poate afecta grav continuitatea în alimentarea

cu energie electricã a consumatorilor
Tinerii mehedinþeni care doresc sã

urmeze o carierã militarã sunt aºteptaþi la Centrul
Militar Judeþean Mehedinþi (CMJ MH).
   În aceastã perioadã Ministerul Apãrãrii
Naþionale, face înscrieri pentru învãþãmântul
militar preuniversitar ºi universitar.
  Pentru învãþãmântul militar preuniversitar:
- elevii claselor a VIII-a sau absolvenþii de
gimnaziu cu vârsta pânã la 16 ani, în anul 2017
sunt disponibile 480 de locuri la cele 4 Colegii
Naþionale Militare, Craiova, Breaza, Alba Iulia,
Câmpulung Moldovenesc.
   Termenul limitã de întocmire a dosarelor de
candidat este 24.03.2017.
- elevii claselor a XII-a, absolvenþii de liceu
(trebuie sã facã dovada promovãrii examenului
de bacalaureat pânã la data concursului de
admitere) ºi absolvenþii de liceu cu diplomã de
bacalaureat cu vârsta pânã la 28 ani, în anul
2017 sunt disponibile 411 locuri  la cele 3 ªcoli
Militare de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri, la Forþele
Terestre de la Piteºti 216 locuri, la Forþele
Aeriene de la Boboc 100 locuri, la Forþele Navale
de la Constanþa 95 locuri.
   Termenul limitã de întocmire a dosarelor de
candidat este 05.05.2017.
   Pentru învãþãmântul militar universitar:
- elevii claselor a XII-a, absolvenþii de liceu (trebuie
sã facã dovada promovãrii examenului de
bacalaureat pânã la data concursului de admitere)
ºi absolvenþii de liceu cu diplomã de bacalaureat cu
vârsta pânã la 26 ani, în anul 2017 sunt disponibile
658 de locuri la Academiile Militare, la Forþele
Terestre de la Sibiu 203 locuri , la Forþele Aeriene de
la Braºov 159 locuri, la Forþele Navale de la
Constanþa 66 locuri, la Academia Tehnicã Militarã
de la Bucureºti 180 locuri, la Institutul Medico Militar
de la Bucureºti ºi Tg. Mureº 50 locuri.
   Termenul limitã de întocmire a dosarelor de
candidat este 14.04.2017.
    Pe toatã perioada de ºcolarizare se asigurã gratuit:
- învãþãmântul; - cazarea; - hrãnirea; - echipamentul.
  Menþionãm cã la finalul perioadei de ºcolarizare
se asigurã un loc de muncã prin repartiþie cu salariul
atractiv, locuinþã de serviciu sau îndemnizaþie de
chirie de pânã la 50% din salariu, asistenþã medicalã
gratuitã, posibilitãþi reale de pregãtire profesionalã
în þarã ºi în strãinãtate ºi multe alte facilitãþi.
  Cei interesaþi pot obþine informaþii suplimentare de
la Centrului Militar Judeþean Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, B-dul Carol I, nr. 25, zilnic de luni
pânã vineri între 08.00 – 16.30, sau la numerele de
telefon 0252/317702 ºi 0352/422209.

OFIÞER DE INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
Locotenent colonel Cristian CIONTU

executarea de fâºii arate;
- desfãºurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea personalului de supraveghere ºi
stingere a eventualelor incendii pânã la
finalizarea arderii;
- asigurarea substanþelor ºi mijloacelor de
stingere necesare pentru suprafeþe de ardere mai
mici de 5 ha;
- asigurarea, în cazul suprafeþelor de ardere mai
mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu
apã, a mijloacelor de tractare ºi a personalului
de deservire;
- pe terenurile în pantã, arderea miriºtii se face
pornind din partea de sus a pantei.
   Arderea vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale trebuie de asemenea sã þinã seama de
îndeplinirea urmãtoarelor condiþii:
- condiþii meteorologice fãrã vânt;
- colectarea în grãmezi a vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale în cantitãþi astfel încât arderea
sã poatã fi controlatã;
- executarea arderii în zone care sã nu permitã
propagarea focului la fondul forestier/construcþii
ºi sã nu afecteze reþelele electrice, de
comunicaþii, conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere ori alte bunuri
materiale combustibile;
- curãþarea de vegetaþie a suprafeþei din jurul
fiecãrei grãmezi pe o distanþã de 5 m;
- desfãºurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor ºi materialelor pentru
stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentã a arderii;
- stingerea totalã a focului înainte de pãrãsirea
locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pãmânt a focarelor.
   Pentru semnalarea oricãror incidente
intervenite în instalaþiile de distribuþie a energiei
electrice, cetãþenii sunt rugaþi sã apeleze INFO
Tel, la numerele de telefon disponibile NON
STOP pentru preluarea acestora:
- 0800 500 000 - numãr de telefon gratuit în
orice reþea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408
008 – numere de telefon cu tarif normal în
reþeaua naþionalã.

Înscrieri pentru
învãþãmântul militar

preuniversitar ºi universitar



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc în atenþie treburile
gospodãreºti. Sunt momente bune pentru curãþenii
generale, reamenajãri interioare sau reparaþii curente.
Relaþiile cu membrii familiei sunt tensionate, deoarece
acorzi prea mult timp activitãþilor de la serviciu. În
domeniul profesional se vor repune în discuþie situaþii
ce nu au fost depãºite corect în alte etape de viaþã. Poate
interveni o restricþionare a îndatoririlor sociale sau relaþiile
cu ºefii sã intre într-un con de umbrã. Încearcã sã þii cont
de îndemnurile primite din partea celor apropiaþi.
Mentalul cotidian este destul de confuz, aºa încât fereºte-
te sã iei decizii de orice fel. Poate exersarea lecþiei tãcerii
ar fi cea mai indicatã pentru perioada traversatã, se
întrezãresc multe treburi la serviciu.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La începutul sãptãmânii eºti mai mult pe drumuri. Este
posibil sã îþi planifici cãlãtorii atât în interes de serviciu, cât ºi
personale. Totuºi, rãsturnãrile de situaþie pot fi frecvente, aºa
încât verificã atent toate detaliile legate de cãlãtorii. S-ar putea
sã afli veºti neplãcute legate de cineva drag, dar nu lua de bun
chiar tot ce auzi. Gândirea ºi comunicarea sunt deficitare,
aºadar evitã deciziile sau concluziile. Sfãtuieºte-te cu membrii
familiei în privinþa stãrii tale de spirit. Sufletul tãu are nevoie de
introspecþie ºi multã liniºte. Atenþie la sãnãtate, în special la
cap ºi secundar la aparatul uro-genital! Relaþiile colegiale
sunt destul de rãscolite, ai senzaþia cã munceºti doar tu, însã
aceastã senzaþie va mai persista o vreme. Fii discret ºi nu
rãspunde la provocãri. Creativitatea este la cote înalte, iar arta
ºi personajele ei te pot destinde foarte mult.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

 Pentru tine sãptãmâna debuteazã cu aspecte legate de
bani. Te poþi ocupa de cumpãrãturile cotidiene sau de
verificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli. Cadourile ºi
recompensele pot fi frecvente. Atenþie la banii ºi bunurile în
comun cu ceilalþi! Se pot repune în discuþie chestiuni financiare
legate de taxe, impozite sau datorii de orice fel. Se recomandã
verificarea atentã a documentelor ce vizeazã bani ºi bunuri,
deoarece ai putea descoperi nereguli greu de remediat. Se
pare cã schimbarea scãrii valorilor morale ºi materiale este
una dintre lecþiile urmãtoarelor luni. Energia vitalã poate fluctua
destul de mult, aºa încât fii prudent, odihneºte-te mai mult ºi
evitã excesele. Ai mulþi susþinãtori în toate demersurile tale,
dar existã ºi unele persoane false în jurul tãu. Pentru ultimele
zile ale sãptãmânii, astrele îþi recomandã treburile gospodãreºti.
O reuniune de familie sau rãsfoitul unui album cu poze îþi
poate aduce multã liniºte ºi voie bunã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Începutul acestei sãptãmâni te aduce în atenþia întregului
zodiac. Eºti vesel, plin de energie ºi cu mult chef de a rezolva
totul. Recomandabil este sã îþi canalizezi eforturile cãtre
relaþiile parteneriale ºi colaborãrile în care eºti implicat sau
vrei sã te implici. Se pare cã în aceste zone se vor repune în
discuþie etape rãmase nerezolvate sau, dacã doreai sã lucrezi
la un proiect, sã te rãzgândeºti. Relaþia cu partenerul de
viaþã poate cunoaºte turnuri deosebite. Acesta îþi poate face
reproºuri ºi bine ar fi sã þii cont de ele. Foloseºte-þi farmecul
pentru a-þi îmbunãtãþi toate tipurile de relaþii. Poziþia ta socialã
este controversatã, iar ceilalþi îþi urmãresc îndeaproape fiecare
pas. Fii prudent, întrucât unele persoane nu vãd cu ochi
buni ascensiunea ta socialã sau relaþia pe care o ai cu ºefii.
Întâlnirile ºi dialogurile cu rudele ºi prietenii apropiaþi pot fi
la ordinea zilei. Nu te baza pe informaþiile primite în aceastã
perioadã, deoarece una se gândeºte ºi alta se spune,
iar adevãrul este foarte departe.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În primele zile ale sãptãmânii eºti foarte retras ºi
orientat doar cãtre treburile tale. Unele probleme de
sãnãtate se pot accentua, în special cele legate de
sistemul osos, articulaþii ºi piele. Fii atent la toate
semnalele organismului ºi consultã medicul de
specialitate. La serviciu se pare cã unele activitãþi trebuie
reluate, întrucât nu au fost rezolvate corect. Relaþiile
colegiale devin tesionate, dar încearcã sã nu rãspunzi la
provocãri. Gândirea ºi comunicarea sunt umbrite,
recomandabil fiind sã eviþi deciziile majore sau discuþiile
în contradictoriu. Foarte interesantã este în aceastã
perioadã relaþia ta cu strãinãtatea. Activitãþile culturale,
domeniile artistice ºi participarea la seminarii cu teme
spirituale sunt cele mai potrivite stãrii tale de moment.
Pot apãrea chestiuni legate de bani. Sunt posibile
cadouri, recompense sau îmbunãtãþiri ale salariului
primit de la un loc de muncã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Prietenii ºi protectorii îþi sunt alãturi încã de la începutul
sãptãmânii. Sunt posibile neînþelegeri, veºti alarmante
legate de bani, dar fii prudent ºi selecteazã informaþiile
ce vin cãtre tine. Mentalul cotidian este la cote scãzute,
aºa încât vorbeºte cât mai puþin ºi strictul necesar.
Hotãrârile importante lasã-le pentru o perioadã mai bunã.
Relaþiile sentimentale pot cunoaºte turnuri deosebite. S-
ar putea ca o relaþie mai veche sã se strice definitiv.
Capitolul financiar este foarte accentuat de cãtre astre.
Beneficiezi de noroc ºi deschidere la banii ºi bunurile
altora, însã nu încerca sã forþezi nota. Pot veni cãtre tine
oferte de asociere în afaceri foarte tentante. În a doua
parte a sãptãmânii te vei simþii mai bine, revenind în
mijlocul celorlalþi cu mult entuziasm. Cei dragi îþi pot
oferi cadouri sau recompense binemeritate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Domeniul profesional deschide sãptãmâna pentru
tine. Sunt posibile dialoguri aprinse cu un ºef, însã sunt
momente pasagere. Se pare cã vei fi nevoit sã îþi orientezi
eforturile în sectorul casei ºi familiei. Existã chestiuni
legate de bunuri patrimoniale ce nu au fost soluþionate
corect în trecut, iar acum este o perioadã bunã de a le
rezolva. Un membru al familiei poate avea probleme de
sãnãtate. Acordã-i ajutorul, dar ocupã-te mai întâi de
treburile tale. Relaþiile parteneriale sunt interesante ºi ai
putea primi oferte bune de colaborare. Reþine sfaturile ºi
îndemnurile primite, deoarece te pot ajuta în activitatea
desfãºuratã la un loc de muncã. Astrele îþi recomandã
odihnã ºi introspecþie. Se pot accentua problemele legate
de aparatul digestiv ºi secundar picioare. Foloseºte doar
remedii naturiste pentru îmbunãtãþirea stãrii tale generale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie relaþiile cu
strãinãtatea. Îþi poþi planifica unele cãlãtorii în þinuturi
îndepãrtate, dar se pare cã cele în apropierea casei au
mai mult succes. Alþii se pot ocupa de forme de instruire
necesare locului de muncã. Atenþie la capitolul sãnãtate!
Organismul tãu este destul de solicitat, în special pe
segmentele capului ºi secundar aparatului uro-genital.
La serviciu ai multe de fãcut, însã selecteazã prioritãþile.
Fii prudent în relaþiile colegiale. Ceilalþi nu privesc cu
ochi buni succesul tãu. În a doua parte a sãptãmânii,
astrele îþi trimit în ajutor prietenii ºi protectorii.
Organizeazã o micã petrecere pentru cei dragi ºi
lasã grijile deoparte.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În cazul tãu, astrele recomandã pentru începutul sãptãmânii
chestiunile financiare. Este vorba despre achitarea taxelor,
impozitelor sau datoriilor de orice fel. Alþii, se pot ocupa de moºteniri
sau documente bancare. Atenþie la salariul primit de la un loc de
muncã! Este posibl ca acesta sã întârzie sau sã se diminueze.
Provocarea majorã a urmãtoarelor luni constã în gãsirea echilibrului
între valorile materiale ºi cele spirituale. Vizitarea galeriilor de artã,
a muzeelor, vizionarea pieselor de teatru sau participarea la
seminarii pe teme spirituale sunt cele mai indicate stãrii tale. La
finalul intervalului analizat pot apãrea situaþii conflictuale în carierã.
ªefii îþi pot reproºa faptul cã te ocupi mai mult de problemele
personale în defavoarea celor profesionale. Relaþia cu persoana
iubitã este destul de tensionatã. Cheful tãu de distracþii ºi aventuri
îi poate nemulþumi pe cei din jur.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În primele zile ale sãptãmânii, astrele îþi recomandã sã te
ocupi de relaþiile parteneriale ºi de colaborãrile în care eºti
implicat sau vrei sã te implici. Se pare cã eºti nemulþumit de
modul cum au evoluat lucrurile într-un proiect comun, însã
problema este doar la tine. Începe o perioadã bunã de a-þi
reconfigura personalitatea ºi modul de raportare la cei din jur.
Participarea la cursuri de dezvoltare personalã, relaþionalã
sau dialoguri cu specialiºti în comunicare þi-ar fi de mare
folos. Achitã-þi taxele, impozitele, datoriile de orice fel sau
verificã, dacã este cazul, situaþia documentelor bancare sau a
celor specifice moºtenirilor. Sãnãtatea este excelentã, dar
urmãreºte îndeaproape segmentele picioarelor, în special
coapsele. Atenþie la ce se petrece acasã ºi cu membrii familiei!
Comunicarea este deficitarã, una se gândeºte ºi alta se spune.
Este posibil ca un membru al familiei sã aibã probleme de
sãnãtate sau de altã naturã ºi sã fii nevoit sã acorzi ajutor.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Treburile de la serviciu deschid sãptãmâna pentru tine. Relaþiile
colegiale lasã mult de dorit, dar atenþie cã se pot isca neplãceri
destul de greu de controlat sau remediat. Dozeazã-þi eforturile,
întrucât organismul tãu este obosit. Se pot accentua problemele
legate de sistemul articulaþiilor. Evitã consultaþiile, analizele medicale
ºi intervenþiile chirurgicale în prima parte a sãptãmânii. Atenþie la
drum ºi verificã pe îndelete toate detaliile cãlãtoriei! Alþii se pot
ocupa de studii, poate chiar de unele în afara graniþelor þãrii. Totuºi
examenele, interviurile ºi capacitatea de asimilare a cunoºtinþelor
nu sunt susþinute în aceastã perioadã. Relaþiile cu prietenii apropiaþi
ºi cu rudele sunt bune, dar existã ºi multe neînþelegeri, deoarece
mentalul cotidian se aflã într-un con de umbrã. Se întrezãresc
chestiuni financiare. Îþi poþi achita mai uºor facturile, datoriile sau
poþi alcãtui planuri de investiþii pe termen lung.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Tu începi sãptãmâna vesel ºi bine dispus. Eºti pus pe ºotii,
însã ceilalþi nu au chef de glumele tale. În privinþa prietenilor se
vor repune în discuþie chestiuni mai vechi ce nu au fost înþelese
corect sau au rãmas nerezolvate. Faþã de unii prieteni s-ar putea
sã te îndepãrtezi ºi sã te apropii de alte persoane. Dacã eºti
implicat în organizaþii umanitare s-ar putea sã descoperi lucruri
neplãcute ºi sã încerci sã te detaºezi. Sau existã ºi varianta sã
aderi la alte grupuri ale cãror mentalitãþi sau scopuri sunt mai
apropiate de sufletul tãu. Relaþiile sentimentale cunosc suiºuri
ºi coborâºuri, dar recomandabil este sã nu le dai atenþie. Totuºi,
fii prudent, întrucât dreptatea este de partea celorlalþi. Relaþiile
colegiale sunt tensioante, dar bine ar fi sã te ocupi doar de
treburile tale ºi sã nu rãspunzi la provocãri. Sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentul inimii. Evitã consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale, pe cât posibil. Odihneºte-
te mai mult ºi foloseºte doar remedii naturiste. Fii atent la bugetul
de venituri ºi cheltuieli!
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Avalanºa de miºcãri politice eronate ale PSD, care nu reuºeºte
sã gãseascã drumul corect între promisiunile fãcute în campania
electoralã, ce i-au permis câºtigarea alegerilor parlamentare, ºi dorinþa
de a dezincrimina corupþia ºi de a elibera corupþii din închisori, care a
provocat cele mai mari demonstraþii din anii ‘90 încoace, nemulþumesc
investitorii, care încearcã sã scape de leii din portofoliu.

   Euro testa de circa douã sãptãmâni pragul de 4,53 lei,
astfel cã media a crescut, la finalul perioadei, la 4,5362 lei,
nivel maxim comparativ cu finalul anului trecut, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între 4,5330 ºi 4,5390 lei.
   Comisia Europeanã a estimat pentru acest an o creºtere a
deficitului bugetar al României peste limita de 3%, urmare a
creºterilor salariale dar ºi crearea posibilitãþii aleºilor locali,
prin OUG 9, sã depãºeascã fãrã griji sumele bugetate, ceea ce
lasã din nou loc abuzurilor. În acelaºi timp, datoritã scãderii
încasãrilor, investitorii privesc cu mai multã atenþie evoluþiile
economiei locale, ceea ce se va reflecta în menþinerea euro, în
urmãtoarele luni, peste pragul de 4,5 lei.
   Pe de altã parte, factorii externi vor crea presiune asupra
cursului. În prim plan se aflã Rezerva Federalã americanã
care este aºteptatã sã majoreze, pentru a treia oarã din
2008, an în care a început criza economicã, dobânda sa
de politicã monetarã la jumãtatea acestei luni. Pânã la
sfârºitul anului se anticipeazã un salt al dobânzii-cheie
de la 0,50 – 0,75, în prezent, pânã la 1,4%.
   Nu trebuiesc uitate alegerile parlamentare sau prezidenþiale
din Olanda, Franþa ºi Germania care ar putea aduce la putere
partide populiste sau euro-sceptice, care vor crea dificultãþi
monedei unice, implicit celor aflate la marginea ei.
   Cursul dolarului american a crescut în 3 martie la 4,3012 lei,
pentru ca la finalul intervalului, media sã fie stabilitã la 4,2906 lei,
într-o ºedinþã în care cotaþiile au fluctuat între 4,277 ºi 4,295 lei.
    Media monedei elveþiene, care s-a tranzacþionat pe
pieþele internaþionale între 1,064 ºi 1,072 franci/euro, a
fluctuat între 4,2296 ºi 4,2530 lei.
   Perechea euro/dolar a scãzut de la 1,063, la începutul
perioadei, la 1,0495, pentru ca la finalul ei sã fluctueze între
1,0558 ºi 1,0602 dolari. Evoluþia a fost determinatã de
declaraþiile preºedintei Fed, Janet Yellen, privind posibilitatea
majorãrii dobânzilor din SUA la jumãtatea acestei luni.
   Analiza cuprinde perioada 1  –  7 martie.

 Radu Georgescu

Euro a trecut de 4,53 lei

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã prin Serviciul de
Ocupare EURES Romania oferã 200 locuri de muncã vacante pentru

munca sezonierã, ambalat fructe ºi verdeþuri (regiunea Lérida).

   Sunt solicitate persoane apte pentru muncã, cu/fãrã experienþã la ambalat
fructe ºi verdeþuri, cunoºtinþe de limbã românã ºi/sau spaniolã.
Durata contractului de munca este de 4 luni, data începerii contractului
este 1 iunie 2017. Timpul de lucru este de 8 ore pe zi, în 2 schimburi:
dimineaþa 600 – 1400 ºi dupã masa 1500 – 2300. Salariul oferit este de
900 –1200 euro/lunã.
Cazarea este oferitã de angajator contra unei sume de 5 euro/zi (se plãtesc
doar zilele lucrãtoare). Transportul ºi masa nu sunt incluse.
Persoanele interesate vor depune un dosar cu urmãtoarele documente: copie
CI, adeverinþã medicalã „apt pentru muncã”, copie act studii, CV la
compartimentul EURES din cadrul AJOFM Mehedinþi, Drobeta Turnu
Severin, bulevardul Carol I nr 3, etaj 2, camera 30, tel 0252/319029.
   DATA ªI LOCAÞIA BURSEI VOR FI COMUNICATE ULTERIOR!

Director executiv, Ioan Suru
Întocmit,Mihail Sorin Marinescu

Locuri de muncã sezonierã
în AGRICULTURÃ - SPANIA -

CAMPANIA 2017
Negulescu a cãzut în pãcatul

incompatibilitãþii între anii 2012 ºi 2013, când fãcea un cumul de trei
funcþii, aidoma perioadei în care era membru de vazã al PCR. El era
viceprimar, dar ºi reprezentant în douã consilii de administraþie la
instituþii de interes local. „S-a aflat în stare de incompatibilitate în
perioada 1 august 2012 - 8 iulie 2013, întrucât, simultan cu funcþia de
viceprimar, a deþinut ºi funcþia de membru în Consiliul de Administraþie
al ªcolii gimnaziale “Petru Dumitriu” Orºova (în perioada 01 august
2012 - 04 iulie 2013) ºi funcþia de reprezentant al unitãþii administrativ-
teritoriale Orºova în Adunãrile Generale ale Asociaþilor societãþii
comerciale de interes local MEHEDINÞI GAZ S.A. (în perioada 30 aprilie
- 08 iulie 2013), încãlcând, astfel, dispoziþiile art. 87, alin. (1), lit. d ºi
f) din Legea nr. 161/2003”, se aratã în decizia ANI din anul 2014.

ªocant! Negulescu vrea...
 Urmare din pag. 7
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Reprezentantele Ligii a V-a au
fost la un pas sã producã surpriza
sferturilor de finalã ale Cupei
României – faza judeþeanã Mehedinþi.
Cel mai dramatic meci a fost AS Real
Vânju Mare – AS Recolta Dãnceu.
   Liderul ultimului eºalon fotbalistic
din Mehedinþi conducea, în minutul 76,
cu scorul de 3-0, dar a fost egalat în
ultimul minut al timpului regulamentar
ºi a pierdut în prelungiri, cu 4-3!
Cristian Dumbravã (’17)  ºi Ionel Lãþea
(’72, ’76) au marcat pentru gazde, în
timp ce finalista ultimilor 4 ediþii ale
Cupei României a punctat prin
Alexandru Crãiaºu (’77), Lucian Brucã
(’88), Aurelian Ghiþoaica (’90) ºi
Constantin Negrescu (‘113). Tot în
prelungiri s-a decis ºi partida AS
Ghiciulescu Hinova – CS Viitorul
Cujmir. Dupã 2-2 în timpul

În ultima etapã a sezonului
regulat, CS Pandurii Târgu Jiu a fost
învinsã cu 2-0 de FC Dinamo
Bucureºti ºi a ajuns la patru înfrângeri
consecutive. Menec (24) ºi Nistor
(85) au marcat pentru echipa preluatã
de Cosmin Contra, spre bucuria
celor 2.000 de mehedinþeni prezenþi
în tribunele Stadionului Municipal
din Drobeta Turnu Severin, care au
susþinut, ºi de data aceasta,
adversara Pandurilor.
   Rezultatul a ajutat Dinamo sã
depãºeascã Gaz Metan Mediaº în
clasament ºi sã prindã în extremis
play-off-ul, lucru care îi permite sã
lupte în continuare pentru titlu. În
schimb, echipa antrenatã de
Flavius Stoican va lupta în play-
out, pentru evitarea retrogradãrii,
iar duminicã va întâlni, în
deplasare, contracandidata FC
Voluntari. CS Pandurii este echipa
care a acumulat cele mai puþine
puncte în 2017 ºi pare condamnatã
la retrogradare, fapt care va duce

          Secþia de box-feminin de la
CSM Drobeta Turnu Severin a cucerit
2 medalii de aur, 2 de argint ºi 2 de
bronz la Cupa României pentru
seniori, tineret ºi juniori, desfãºuratã
la Râmnicu Sãrat. Practic,
severinencele au urcat pe podiumul
de premiere la fiecare dintre cele 3
categorii de vârstã. Astfel, la juniori,
Mãdãlina Surugiu (66 kg) a obþinut
aurul, Iuliana Moise (60 kg) ºi-a
adjudecat argintul, iar Andreea
Negoiþescu (52 kg) a luat bronzul. La
tineret s-a impus ªtefania Lazãr (57
kg), iar, la seniori, Ionela Ungureanu
(57 kg) a pierdut finala, în timp ce
Mirela Zaharescu (54 kg)  s-a clasat
pe locul al III-lea.   Rezultatele l-au

Doar Strehaia
s-a calificat fãrã emoþii

regulamentar, prin reuºitele lui Florin
Spafiu (‘5) ºi Ionel Peºchir (‘66),
respectiv Liviu Ionicã (‘2, ‘82), Ionel
Ionicã-Dobre  a marcat golul victoriei
în minutul 116. La un pas de surprizã
a fost ºi Voinþa Vrata, care, la pauzã,
conducea  liderul din Liga a IV-a,
Viitorul ªimian, cu 3-1. Oaspeþii au
marcat însã de 4 ori în repriza secundã
ºi s-a calificat în semifinale.
   ªimianul a deschis scorul prin
Bogdan Bologa (’14), gazdele au
intrat la cabine cu 2 goluri avans,
dupã reuºitele fraþilor Costel Pontu
(’37, ’41) ºi Viorel Pontu (’43), însã
Viitorul a întors rezultatul dupã
pauzã, când a punctat prin Cãtãlin
Bologa (’52), Gabriel Ciolacu (’59),
Alin Arfutu (’81) ºi Ion Ruþoiu (’90).
Paradoxal, cel mai dezechilibrat joc
a fost cel dintre reprezentantele Ligii

a IV-a, CS Strehaia ºi ACS Drobeta.
Ocupanta locului al treilea s-a impus
cu 4-0, prin golurile lui Adrian
Balaci (’32, ’63), Ionuþ Tiribentea
(’50) ºi Andrei Mãtuºoiu (’59).
   Cele douã echipe se vor
reîntâlni, sâmbãtã dimineaþa,
pe  Stadionul  Termo d in
Severin, în campionat.

Severinencele
adunã medalii în ring

Dinamo a prins
play-off-ul la Severin

Clasament play-off
1.Viitorul Constanþa – 26 puncte
2. Steaua  Bucureºti – 24 puncte
3. Astra Giurgiu – 22 puncte
4. CFR Cluj – 22 puncte
5. CSU Craiova – 22 puncte
6. Dinamo – 21 puncte
Clasament play-out
7. Gaz Metan Mediaº - 20 puncte
8. FC Botoºani – 16 puncte
9. FC Voluntari – 15 puncte
10. Poli Iaºi – 15 puncte
11. Concordia Chiajna – 13 puncte
12. Pandurii Tg. Jiu – 10 puncte
13. Poli Timiºoara – 7 puncte
14. ASA Târgu Mureº - 6 puncte

ºi la desfiinþarea clubului, înglodat
în datorii. Între timp, la Târgu Jiu
se construieºte un stadion nou, pe
care, din varã, ca în cazul
Municipalului severinean, s-ar
putea sã nu aibã cine sã joace. Între
timp, CSU Craiova a optat sã joace
în contiuare la Piteºti, pânã când
noua arenã din Bãnie va fi finalizatã.

 M. O.

Cupa României – sferturile de finalã
CS Strehaia - ACS Drobeta 4-0
AS Voinþa Vrata - AS Viitorul
ªimian 3-5
AS Real  Vânju Mare -  AS
Recolta Dãnceu 3-4
AS Ghiciulescu Hinova - CS
Vii torul  Cujmir 2-3

 M. O.

 M. O.
mulþumit pe antrenorul Dumitru
Cipere, care sperã ca douã dintre
elevele sale sã lupte în aceastã
primãvarã ºi la Europene.  “Sunt
foarte mulþumit de prestaþia fetelor.
Am luat ºase medalii, dintre care 2
de aur. Practic, toate sportivele cu
care am participat la Cupa României
au prins podiumul de premiere, iar
patru dintre ele au ajuns în finalã.
Rezultatele sunt o consecinþã a muncii
ºi seriozitãþii lor. De altfel, fetele iau
în fiecare an medalii, iar acum
Surugiu ºi Lazãr au ºanse sã
participe, în luna mai, la Europene”,
a precizat Cipere. La Cupa României,
de la Râmnicu Sãrat, au boxat peste
150 de pugiliste.
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Mã nepoate, trecurãm ºi
anu ãsta de zilele astea grele,
pentru noi bãrbaþii. Vorba vine
grele, cã-s frumoase, numai lu
nerodu de Sucã i sã par nesfârºite,
cã cicã vin unele dupe altele. Cam
aºa cum vin facturile lãsate de nea
Gherghe, pe care trebe sã le achite
noua administraþie. Da acuma cã
veni primãvara, zisã Marghioala lu
Fleaºcã, cã ea sã duce sã punã
praz în vie, ca sã aibã vin de soi la
toamnã. Cã aºa a auzit ea, cã dacã
pui praz iese vinu bun.
   Mã fraþilor, da sã gândirã unii cã
dacã veni primãvara s-ar putea gãsi
destui care sã primeascã câte ceva
ca sã schimbe sângele îmbâcsit de
atâta iarnã. Sã nu credeþi cumva cã
oferta lor sã referea la urzici, ci la
neºte iarbã pe care sã apucarã sã o
comercializeze pin locurile publice.
    Pãi uite ce pãþi nepotu’miu
Sucã, când sã dusã cu Sache a lu
Zãpãci tu sã alimenteze cu
carburant otomobilul. Când sã
plãteascã, veni unu cu ochii
cam buhãiþi, care îl îmbia cu
marfã de calitate. Fiindcã a fost
tratat cu flit, individu a început
sã scoatã pe gurã tot felul de
injurii da ºi ameninþãri pânã
la “bãtutu în cuie”. Vãzând
situaþia creatã, angajaþii staþiei
l-au cam scos în ºuturi pe
„comerciantul ambulant”. ªi
pentru ca sã nu divulgãm
numele staþ iei oferim
organelor abilitate informaþia
cã incidentul s-a întâmplat la o
staþie peco la ieºirea din Severin,
în amiaza mare, iar individul s-a  nea Mãrin

Sucã ºi urzicile, politizarea apei grele, Nea Daea ministrul
cu declaraþii zbanghii ºi timpul scurs al Severinului

urcat într-o maºinã cu numãrul
MH-05-KKB la volanul cãreia se
afla o individã. Probabil complice.
Îl ºi gãsise pe Sucã, pã de unde
sã ºtie cã nerodu schimbã sângele
numai cu urzici.
   Da hai sã revenim ºi la Severinul
nostru ºi sã ne bucurãm cã a început
extinderea reþelei de gaz metan. Foarte
bine. Dar pentru cã ezixtã un „dar”,
surse bine informate atrag atenþia cã
vestita conductã care aduce gazul ºi
la noi, dupã atâta amar de vreme, este
subdimensionatã. Adicã nu va fi gaz
pentru toatã lumea. De aia le zicem ºi
noi administratorilor municipiului sã
vadã ce ºi cum. Or s-o fi ºtiut ºi de aia
s-a tot amânat extinderea conductelor
pin oraº, pãnã sã mai împuþineazã
locuitorii, iar actuala conductã sã
nu ajungã o afacere profitabilã,
pentru unii, ca în cazul aducþiunii cu
apã potabilã de la Topleþ.
  Trecurã alegerile ºi dupã o pauzã
se reluã maratonul declaraþiilor
politice privind managementul

celor 1.000 de tone de apã grea
care se aflã la Romag Prod.
Combatanþii o vor lãsa mai moale

când va da cãldura, iar la toamnã
vor relua spectacolul mediatic ºi
poate pânã atunci aflã ºi ei cã
RAAN este în faliment ºi cã apa
grea de miliarde de euro va ajunge
doar... apã de ploaie.
  Da, ruºine mare dete peste
învãþãmântul mehedinþean. Sã vinã
sanitarii în control ºi sã gãseascã
elevii cu pãduichi, e mare ruºine! Cã

din câte ºtie Sucã,
lighioanelor ãstora le place
curãþenia, nu trag la oricine.
Ori, mai ºtii, or fi cãutat
niscavai mirosuri de
parfumuri comandate pe
internet. Cã la asta se pricep
de minune elevii noºtri.
   Am spus-o de la început
ºi nu trebuie sã fim acuzaþi
de ranchiunã, da numirea lu
nea Daea la Agriculturã, ca
ministru, rãmâne un

dezastru. Pãi cum sã spui, ditamai
ministru, în ºedinþã de guvern, cã
„...la 31 martie sper sã avem numai

situaþii NECLARE privind legãtura
între sistem, sistem ºi situaþiile
concrete pentru fermierii din
România...”. Pe Sucã l-a apucat
durerea de cap când a auzit
limbajul de lemn din declaraþia lu
nea Petricã ºi auzea în urechi
aceleaºi ditirambe, lipsite de formã
ºi fond, despre „filosofia bobului
de sãmânþã”... Noi nu am înþeles
ce a vrut sã spune nea Daea. Da
probabel nici ‘mnealui, aºa cã
nu e mare pagubã.
   Acuma, al lu Zbanghiu zisã cã el
ar avea câte ceva de spus, cã trecu
ceva timp de când avusãrãm alegeri
pin Severin ºi ar fi timpu sã sã tragã
ºi o primã linie, cu ce se întâmplã,
dacã sã întâmplã ºi cum. Aºa cum
fãcu tanti Dobrotã ºi cu nea Voinea
di la PMP. Cã timpu trece. Da
rãmâne pentru data viitoare, ca sã
fie ºi documentarea aºa cum trebe.
  Aºa cã, pãnã sãptãmâna viitoare,
hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


