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precum ºi ideile cu care
vrea sã reformeze PNL -ul.
Totodatã, liberalul
Ludovic Orban a rãspuns
întrebãrilor adresate de cãtre
cei prezenþi ºi a promis cã la
viitoarea întâlnire, ce va avea
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Nevalorificarea potenþialului turistic ºi
de agrement este o altã problemã de
neînþeles. De mai bine de 26 de ani nu
au mai fost efectuate nici un fel de
investiþii în amenajarea ºi modernizarea
falezelor Dunãrii din principalele oraºe,
cum ar fi ºi Severinul, terenuri aflate în
administrarea companiei naþionale.

3 ºi 10

Ludovic Orban - întâlnire cu liberalii mehedinþeni
Ludovic Orban,
membru fondator al Partidului
Naþional Liberal, s-a aflat, ieri,
la Drobeta Turnu Severin,
pentru a se întâlni cu liberalii
mehedinþeni în cadrul
vizitelor întreprinse în toate
organizaþiile judeþene din
þarã pentru a-ºi face
cunoscutã candidatura la
conducerea PNL.
Dupã o scurtã conferinþã
de presã susþinutã la sediul
PNL Mehedinþi împreunã cu
deputatul Virgil Popescu,
liderul liberal s-a întâlnit cu
simpatizanþii sãi cãrora lea prezentat motivele pentru
care vrea sã candideze la
preºedinþia partidului
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Portul “DROBETA”, între
ruºinea ºi ºansa
dezvoltãrii Severinului
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"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

loc dupã alegerile din
organizaþiile judeþene, va
prezenta programul sãu de
candidat la conducerea PNL,
program cu care este sigur
cã va câºtiga susþinerea
liberalilor mehedinþeni.

Sãrbãtori Pascale în siguranþã
Timp de o lunã de zile, medicii
veterinari ºi alþi specialiºti din cadrul
Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi au
urmãrit punerea în aplicare a
“Planului de mãsuri privind
prevenirea toxiinfecþiilor alimentare
în perioada Sãrbãtorilor Pascale”.
Sub directa coordonare a dr. Sorin
Jianu (foto), directorul executiv al
DSVSA Mahedinþi, întregul personal de specialitate a controlat ºi
supravegheat condiþiile de igienã în care sunt produse, depozitate,
transportate ºi valorificate carnea de miel ºi ouãle destinate
consumului uman precum ºi alte produse sau alimente de origine
animalã comercializate în aceastã perioadã.
Acum, aproape de finalul perioadei cuprinse în planul de
mãsuri, dr. Sorin Jianu se aratã mulþumit de activitatea depusã
de colegii sãi, constatând cã prin efortul depus au reuºit sã
previnã cazurile de îmbolnãviri în rândul populaþiei.  T. A.
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De ceva vreme figura lui
Victor Ponta a revenit în prim plan,
ºi încã în niºte tonuri destul de
vehemente. S-a ajuns pânã acolo
încât la baza atacurilor lansate de
Victor Ponta la adresa lui Liviu
Dragnea ar sta chiar ideea de a forþa
o excludere din PSD, o strategie
bine gânditã de fostului premier, care
îi forþeazã mâna lui Liviu Dragnea,
ca în cazul în care va fi dat afarã din
PSD sã nu poatã fi acuzat cã el a
pãrãsit partidul, pãstrându-ºi o
independenþã a discursului politic ºi
a evoluþiei pe scena premergãtoare
alegerilor. O fi o stratagemã la mijloc,
nu zicem nu.
Oricum, reacþiile din interiorul

PSD au fost fãrã ocoliºuri: liderul
din Olt al PSD, Paul Stãnescu, dar
ºi liderul PSD Constanþa, Felix
Stroe, au solicitat excluderea
fostului premier. ªerban Nicolae a
intervenit ºi el, dur, susþinând cã
problema nu o constituie atacurile
repetate ale lui Victor Ponta strict
la adresa preºedintelui Liviu
Dragnea, ci faptul cã atacurile lui
Victor Ponta fac rãu partidului. Cert
e cã Liviu Dragnea va organiza o
ºedinþã CEx la finalul lunii aprilie,
ºedinþã în care se va pune pe
ordinea de zi ºi tema excluderii lui
Victor Ponta din PSD.
Victor Ponta nu pare, cel puþin la
nivel declarativ, prea deranjat de
toate acestea: „Niºte tovarãºi au vrut
sã mã excludã la Comitetul
Executiv Naþional de la Sinaia. Eu
cred cã dacã voi fi în afara PSDului, va fi liniºte în partid. Nu mã
pot încadra ºi nu o sã mã pot
încadra niciodatã într-o astfel de
conducere. Va fi liniºte în partid,
dar nu ºtiu dacã va fi liniºte ºi în
România. Sunt în relaþii excelente
cu Liviu Dragnea. Nu vorbim, de-
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În trimestrele II, III ºi IV 2017,
I.T.M. Mehedinþi desfãºoarã, sub
coordonarea Inspecþiei Muncii,
Campania Naþionalã privind
verificarea modului în care
angajatorii previn cãderile de la
înãlþime în ºantierele temporare ºi
mobile. Campania constã atât acþiuni
de informare ºi conºtientizare a
angajatorilor din acest domeniu de
activitate, cât ºi în acþiuni de control
privind modul în care aceºtia respectã
ºi aplicã reglementãrile în domeniul
protecþiei muncii.
Acþiunea are ca obiective:
- Creºterea gradului de conºtientizare
a angajatorilor ºi lucrãtorilor din
domeniul construcþiilor cu privire
la obligativitatea luãrii de mãsuri care
sã vizeze securitatea ºi sãnãtatea
lucrãtorilor, precum ºi asupra
faptului cã respectarea acestor
mãsuri conduce la beneficii socioeconomice;
- Verificarea respectãrii îndepliniri

cerinþelor legale referitoare la
securitate ºi sãnãtate în muncã în
activitatea desfãºuratã de angajatori;
- Realizarea dialogului socialmobilizarea partenerilor sociali
pentru identificarea problemelor
majore legate de prevenire ºi protecþie
ºi a soluþiilor pentru eliminare;
- Activitatea de informare a
principalilor actori din domeniul
construcþiilor asupra modului cel mai
eficient de aplicare a reglementãrilor
legale referitoare la securitatea ºi
sãnãtatea în muncã;
- Necesitatea efectuãrii verificãrilor în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã
se impune ca urmare a faptului cã, în
domeniul construcþiilor sunt implicate
echipamente de muncã, existând situaþii
de nerespectare a reglementãrilor
tehnice române care transpun legislaþia
comunitarã aplicabilã în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã cu privire
la aceste echipamente.
CONTINUARE ÎN PAGINA 4

aia suntem în relaþii excelente.
Scopul meu în viaþã nu e sã mã cert
cu Liviu Dragnea” a spus Victor
Ponta la o emisiune tv.
Scopul lui în viaþã nu e sã se certe
cu Liviu Dragnea, ci sã-l trimitã,
frumos, elegant, pe tuºã, asta e clar.
ªansele lui Victor Ponta sã revinã
la ºefia PSD þin de cursul lucrurilor
în politica româneascã a anilor ce
vin, ºi sunt direct proporþionale cu
erodarea lui Dragnea, ca lider. E
posibil ca pe termen mediu Victor
Ponta chiar sã-l punã în realã
dificultate pe Liviu Dragnea, însã
cel puþin pe moment, odatã ce
Dragnea e numãrul 1 al guvernãrii,
nu are mari sorþi de izbândã. Iar
ideea unei disidenþe sau a unei
rupturi, fie ea ºi prin excludere, de
PSD, ºi a mersului de unul singur,
iarãºi nu are certitudinea cã va
fi convingãtor.

Ce ar putea sã facã Ponta, odatã
exclus? Un alt PSD? Un PSD mai
mic? A mai încercat ºi Mircea
Geoanã, fãrã sens, ºi nu putem
spune cã Geoanã nu avea discurs
ºi atitudine de lider. Cu toate
acestea proiectul sãu nu a þinut.
PSD rãmâne, structural, monolitic.
E genul de partid ce nu poate
genera dizidenþe, cum e PNL, de
exemplu, ºi acest lucru e o
calitate, nu un neajuns, cãci îºi
poate conserva forþa de impact,
chiar dacã aparent e rigid ºi...
nereformabil.
Cu alte cuvinte, PSD nu e genul
de partid din care poþi rupe o
bucãþicã ºi ea sã se dezvolte
autonom. Vedem ce consecinþe a
avut acest proces pentru liberali.
Una peste alta, va fi interesant sã
urmãrim meciul dintre Victor Ponta
ºi foºtii sãi comilitoni.

Doi primari din Mehedinþi au fost
declaraþi incompatibili de ANI

Doi primari din Mehedinþi sunt în stare de incompatibilitate ºi conflict
de interese, a anunþat Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI).
Aleºii locali au ocupat simultan mai multe funcþii ºi calitãþi.
Agenþia Naþionalã de
Integritate a constatat existenþa stãrii
de incompatibilitate, precum ºi
existenþa conflictului de interese de
naturã administrativã în cazul lui
Jean Rogoveanu, primarul
comunei mehedinþene Gogoºu.
Acesta, în perioada 18 iunie 2012 –
09 septembrie 2013 a deþinut simultan
funcþia de primar ºi pe cea de
administrator al SC Jeacos Laguna SRL,
încãlcând astfel Legea nr. 161/2003.
Cel de-al doilea primar declarat
incompatibil de cãtre ANI este
primarul comunei Husnicioara,
Petriºor Emanoil Creþescu, pentru
fapte însã din vechiul mandat, când
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deþinea funcþia de viceprimar la
aceeaºi primãrie.
“În perioada 26 iunie 2012 –30
iulie 2014 a deþinut simultan funcþia
de viceprimar ºi calitatea de
comerciant persoanã fizicã în cadrul
Creþescu I. Emanoil - Petriºor
Persoanã Fizicã Autorizatã, iar în
perioada 06 aprilie 2015 –05 iunie
2016, a deþinut simultan funcþia de
viceprimar ºi calitatea de comerciant
persoanã fizicã în cadrul Creþescu
Emanoil - Petriºor Persoanã Fizicã
Autorizatã, încãlcând astfel
dispoziþiile art. 87, alin. (1), lit. g)
din Legea nr. 161/2003”, se aratã
într-un comunicat al ANI.
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com
TELEFAX: 0252 - 326.143
Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.
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PORTUL DROBETA, ÎNTRE RUªINEA ªI ªANSA
Portul Drobeta Turnu Severin zace uitat în anacronismul ºi
DEZVOLTÃRII SEVERINULUI
indiferenþa autoritãþilor locale ºi naþionale, în timp ce el poate
fi marea ºansã de dezvoltare a acestui frumos municipiu,
parcã uitat de lume ºi subdezvoltat din punct de vedere
economic. În ultimii ani, doar promisiunile electorale au mai
trezit, cumva temporar, din amorþire aceastã resursã
neexploatatã eficient. Mai mult, acelaºi port rãmâne, din
considerente inexplicabile logic, captiv unei companii
naþionale falimentare, cu sediul la Giurgiu. Preluarea de
cãtre municipalitate a Portului Drobeta, cu componentele lui
turisticã ºi comercialã, depinde în mare mãsurã de
Ministerul Transporturilor ºi, chiar dacã este un proces
greoi, din punct de vedere birocratic, nu este imposibilã.
Momentan, compania din Giurgiu, care administreazã portul,
nu face decât sã mulgã bani de aici, fãrã a face investiþii,
fãrã a-i pãsa de turismul dezolant din zona noastrã ºi fãrã a
avea nici cel mai mic interes pentru dezvoltarea unui
municipiu dunãrean, aflat la sute de kilometri distanþã.

Istoria Portului la Dunãre din
Severin a rãmas strãlucitoare doar la
nivelul secolelor trecute. În 1915 este
înfiinþatã Cãpitania Portului, care
rãmâne sub aceastã formã
administrativã pânã în anul 1990. Cu
toate acestea, dincolo de
recunoaºterea acestei realitãþi, de
cãtre administraþia localã ºi naþionalã,
Dunãrea este ºi rãmâne inima de care
este legatã existenþa Severinului.
Eugène Pittard (1867-1962),
antropolog elveþian cu origini
genoveze, vizitând Severinul, în
ajunul Primului Rãzboi Mondial,
scria cu entuziasm: „Dupã
Vârciorova, Turnu-Severin, aºezat
într-un amfiteatru, prezintã clocotul
unui comerþ fluvial intens al cãrui
echivalent nu-l gãseºti decât departe,
sus, în amontele fluviului”.
Din pãcate, „clocotul” de care
vorbea, atât de frumos, antropologul
elveþian a devenit un imens iceberg.
În ultimii 25 de ani, interesul pentru
acest punct strategic de dezvoltare
economicã a îngheþat într-o
nepãsare crasã din partea tuturor
factorilor responsabili, fie ei locali
sau naþionali.
Revevenind în istoria mai recentã a
Portului Drobeta, prin vara anului
2013, fostul preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Adrian Duicu, a
fost la un pas de a prelua portul în
subordinea Consiliului Judeþan.
Directorul general al societãþii
giurgiuvene, care administreazã
Portul Drobeta, Cristian Matei, a venit

la Severin ºi chiar a fãcut demersuri
pentru predarea portului. Duicu
povesteºte cã nu a fost, la acea vreme
decât un pas, pentru ca infrastructura
portuarã sã fie predatã, dupã ce Duicu
vorbise cu cei de la Ministerul
Transporturilor, dar ºansa istoricã sa pierdut într-o clipã. Se ajunsese
chiar pânã la o discuþie privind
preluarea unor clãdiri în care stau
poliþia de frontierã ºi NAVROM,
pentru ca acolo sã fie amenajat sediul
noii administraþii, în subordinea
Consiliului Judeþean. Acum, Duicu
spune cã din punctul sãu de vedere,
astãzi demersurile de preluare a
Portului sunt irealizabile.
Portul din Drobeta Turnu Severin
se aflã în administrarea Companiei
Naþionale Administraþia Porturilor
Dunãrii Fluviale (CN APDF) SA
Giurgiu Compania Naþionalã la care
acþionari sunt Ministerul
Transporturilor (80%) ºi SC Fondul
Proprietatea SA (20%). Aceeaºi
societate pe acþiuni mai are în
administrare porturile fluviale din
localitãþile Moldova Veche, Calafat,
Bechet, Corabia, Giurgiu, Olteniþa,
Cãlãraºi ºi Cernavodã.
Dar cine este CN APDF SA
Giurgiu? Dacã ar fi sã ne luãm doar
dupã o banalã prezentare, aflatã pe
site-ul oficial al ADPF SA Giurgiu,
PORTUL DROBETA TURNU
SEVERIN, situat între kilometrii
fluviali 931 ºi 933, cu Rada portuarã
situatã între kilometrii fluviali 927 ºi
934, în lacul de acumulare al

Complexului Hidroenergetic ºi de
Navigaþie „Porþile de Fier II” are o
suprafaþã totalã a incintei portuare
concesioantã de Ministerul
Transporturilor ºi Infrastructurii cãtre
CN APDF SA Giurgiu de 137.592,11
mp, din care pentru pasageri
44.084,55 mp, comercial 72.662,42
mp, 20.845,14 mp pentru rampã.
Mãrfurile operate sunt: mãrfuri
generale, laminate, minereuri,
îngrãºãminte, cereale, cãrbune, etc.,
iar operatorul principal este
TRANSEUROPA PORT GALAÞI.
În realitate, situaþia portului de la
Severin, ca ºi a celorlalte porturi din
administrarea ADPF, este una
dezastruoasã. Infrastructura portuarã
aflatã în administrarea CN APDF SA
Giurgiu, se aflã într-o situaþie dificilã
ca urmare a procesului accentuat de
degradare ºi a lipsei de investiþii.
Degradarea extinsã a infrastructurii,
care se manifestã prin surparea
malurilor în zona cãii de rulare a
macaralelor ce deservesc dana de
operare cereale ºi balastru,
deteriorarea elementelor de acostare
a navelor, absenþa lucrãrilor de
consolidare a cheurilor, neasigurarea
adâncimilor de navigaþie a ºenalului
navigabil, sunt câteva dintre condiþiile
favorabile apariþiei unor incidente ºi
riscuri pentru activitatea operatorilor
portuari ºi pentru siguranþa navigaþiei.
Primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu,
recunoaºte faptul cã oportunitãþile
trec pe lângã noi una dupã alta, iar

imposibilitatea municipalitãþii de a
se folosi de o resursã importantã
precum portul comercial este
dureroasã pentru comunitate. În
portul comercial, de exemplu, existã
ºi infrastructurã feroviarã, una care ar
putea fi folositã la întreaga capacitate,
dar atâta timp cât postul e condus de
la sute de kilometri, administraþia din
Severin nu poate decât sã asiste
neputincioasã la degradarea portului,
pe de o parte, ºi la modul în care
resursele acestor locuri pleacã spre
alte zãri, pe de altã parte.
Riscul inoperabilitãþii în toate
porturile fluviale din subordinea ADPF
este accentuat de neefectuarea de ani
de zile a lucrãrilor de dragaj, situaþie
care an de an se repetã, creeazã
dificultãþi ºi necesitã impunerea de
restricþii ºi atenþionãri în circulaþia
navelor, mai ales în perioada de varã
când cotele fluviului Dunãrea sunt în
continuã scãdere. Astfel, de 10 ani nu
au mai fost efectuate dragaje pe
segmentul fluvial din zona Mehedinþi,
ca sã nu mai vorbim de zona aflatã în
aval de Porþile de Fier II, unde astfel
de dragaje nu s-au mai fãcut de
circa 20 de ani.
Nevalorificarea potenþialului turistic ºi
de agrement este o altã problemã de
neînþeles. De mai bine de 26 de ani nu
au mai fost efectuate nici un fel de
investiþii în amenajarea ºi modernizarea
falezelor Dunãrii din principalele oraºe,
cum ar fi ºi Severinul, terenuri aflate în
administrarea companiei naþionale.
 Continuare în pag. 10
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Întâlnire cu reprezentanþi ai Ministerului Agriculturii la Baia de Aramã
In data de 10 aprilie a.c., la ora
10,00, prefectul judeþului, domnul
Nicolae DRÃGHIEA, a participat la
o întâlnire cu reprezentanþi ai
Ministerului Agriculturii.
Întâlnirea s-a desfãºurat la Casa de
Culturã a oraºului Baia de Aramã ºi a
avut ca obiectiv informarea
administraþiei publice locale din zona
de munte cu privire la prioritãþile de
dezvoltare a agriculturii româneºti,
prin promovarea produselor
autohtone, precum ºi posibilitãþile de
dezvoltare a fermelor prin accesarea

programelor de finanþare derulate
la nivel naþional ºi zonal.
Domnul Nicolae DRÃGHIEA, aºa
cum a afirmat-o ºi la alte întâlniri,
care au vizat modalitãþi de dezvoltare
a judeþului, va acorda tot sprijinul
instituþional pentru crearea unui
climat de colaborare între instituþiile
deconcentrate ale statului ºi mediul
de afaceri din judeþ, scopul fiind
acela al informãrii ºi coordonãrii
potenþialilor beneficiari cu privire la
procedurile de accesare a
fondurilor de dezvoltare.

“Prietenii pompierilor” ºi “Cu viaþa mea apãr viaþa”
Au fost desemnaþi câºtigãtorii
concursurilor cu cercurile de elevi “Prietenii
pompierilor” ºi “Cu viaþa mea apãr viaþa”,
organizate de Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta”al judeþului Mehedinþi, în
colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean, ce
s-au desfãºurat pe stadionul Angelescu din
municipiul Drobeta Turnu Severin.
Câºtigãtorii concursului
“Cu viaþa mea apãr viaþa”:
* ciclul liceal, 6 echipaje participante:
·Locul I –Colegiul Naþional Economic “Th.
Costescu” Drobeta Turnu Severin;
·LoculII–Colegiul NaþionalPedagogic“ªtefanOdobleja”;
·Locul III –Colegiul Naþional “Traian”.
* ciclul gimnazial
- Bãieþi, 9 echipaje participante:
·Locul I –ªcoala Gimnazialã Nr. 15;
·Locul II –ªcoala Gimnazialã “Alice Voinescu”;
·Locul III –ªcoala Gimnazialã Brezniþa Ocol.
- Fete, 7 echipaje participante:
·Locul I –ªcoala Gimnazialã “Alice Voinescu”;
·Locul II –ªcoala Gimnazialã Malovãþ;
·Locul III –ªcoala Gimnazialã “Petre Sergescu”.
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 urmare din pag. 2 Ca urmare a faptului

cã, în unele cazuri, angajatorii din acest
domeniu de activitate nu au asigurat mãsurile
necesare pentru aplicarea ºi respectarea
cerinþelor minime de securitate ºi sãnãtate în
muncã pentru utilizarea în muncã de cãtre
lucrãtori a echipamentelor de muncã, au fost
produse accidente de muncã în urma cãrora a
avut loc decesul accidentaþilor sau pierderea
capacitãþii de muncã ca urmare a unor vãtãmãri
grave suferite de accidentaþi.
Inspector ºef, Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P., Aurora Mãdãlina Gîrlea

Câºtigãtorii concursului
“Prietenii pompierilor”
* Bãieþi, 9 echipaje
participante:
· Locul I – ªcoala
Gimnazialã “Dumitru
Craºoveanu” Izvoru Bîrzii;
·Locul II –ªcoala Gimnazialã
“Alice Voinescu”;
·Locul III –ªcoala
Gimnazialã Jidoºtiþa.
* Fete, 4 echipaje
participante:
· Locul I – ªcoala
Gimnazialã “Alice Voinescu”;
·Locul II –ªcoala Gimnazialã “Dumitru
Craºoveanu” Izvorul Bîrzii;
·Locul III –ªcoala Gimnazialã Nr. 15.
Câºtigãtorii locurilor I ai competiþiilor vor
participa la etapele judeþene, ce se vor desfãºura,

în data de 29 mai a.c. pentru concursul “Prietenii
Pompierilor” ºi în data de 30 mai a.c. pentru
concursul “Cu viaþa mea apãr viaþa”, pe stadionul
Angelescu din municipiul Drobeta Turnu Severin.
COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

În data de 06.04.2017, membrii Echipei
Intersectoriale Locale (E.I.L.) au organizat în
Drobeta Turnu Severin, zona pietonalã Criºan
o activitate de prevenire, informare ºi
constientizare a fenomenului violenþei în familie.
Alãturi de membrii E.I.L. la aceastã activitate,
au participat ºi elevi ai ªcolii Gimnaziale Nr.
15 din Drobeta Turnu Severin.
Cu aceastã ocazie, atât membrii
E.I.L.(reprezentanþi ai Inspectoratului Judeþean
de Poliþie Mehedinþi, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi, Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi, Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi, Inspectoratul ªcolar Mehedinþi
Asociaþia Filantropia din cadrul Episcopiei

Severinului ºi Strehaiei), cât ºi micuþii poliþiºti
voluntari au împãrþit broºuri în care sunt
detaliate informaþiile necesare în vederea
conºtientizãrii efectelor negative ale tuturor
formelor de violenþã cu care se confruntã
oamenii de lângã noi, comunitatea în
general, acþiunea având un impact pozitiv
asupra participanþilor.
Directorul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Mehedinþi,
domnul Valentin Popescu doreºte ca acest
eveniment sã constituie un pas în lungul
proces de eradicare a violenþei domestice
prin implicarea a cât mai multor factori de
decizie ai comunitãþii locale.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

Acþiune de prevenire a violenþei domestice
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Departe de agitaþia de la oraº,
la Izverna, în creierii munþilor
Mehedinþiului, trãieºte
Domnica Trop, una dintre cele mai
mari voci ale folclorului românesc.
Este printre puþinii români care au
primit din partea UNESCO titlul de
„Tezaur uman viu”.

În sâmbãta dinaintea
Floriilor, Domnica Trop a fost
omagiatã într-un cadru festiv de

actualitate
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Marea voce a folclorului mehedinþean,
omagiatã cu multe emoþii la Turnu Severin
primarul Severinului, Marius Screciu.
Evenimentul a fost organizat de
Palatul Culturii Teodor Costescu ºi
au participat alãturi de invitata
specialã, îndrãgita interpretã de
muzicã popularã Nina Predescu,
ansamblul folcloric „Oltenaºi cu
Oltencuþe”, condus de profesoara
Siþa Novac de la Palatul Copiilor
din Drobeta Turnu Severin,
prieteni ºi, bineînþeles, mulþi
severineni care iubesc muzica
Domnicãi Trop.
„Mã bucur cã sunt aici faþã în faþã
douã generaþii reprezentate pe de o
parte de mama Domnica Trop, la
aproape 80 de ani ºi copiii noºtri,
douã generaþii care au acelaºi þel,
de a duce mai departe tradiþia ºi
folclorul românesc. Îi felicit pe
pãrinþii care îºi încurajeazã copiii
sã îmbrãþiºeze acest gen de muzicã
cu care ne-am nãscut toþi ºi cu care
sigur vom muri. Important este sã
mergem mai departe cu aceste
tradiþii, sã le ridicãm la un nivel înalt”,
a declarat primarul Marius Screciu.
Edilul a felicitat-o personal pe

cora România planteazã pomi
fructiferi în ºcoli în cadrul proiectului

„Un pomiºor pentru viitor”

Primãvara aceasta, cora
România ºi-a propus sã contribuie la
îmbogãþirea spaþiului natural din
unitãþile de învãþãmânt din
comunitãþile în care hipermarketurile
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noastre sunt prezente, pentru a le
oferi celor mici un mediu mai
sãnãtos pentru dezvoltarea minþii
ºi a corpului ºi pentru a le insufla
grija pentru mediul înconjurãtor.

marea cântãreaþã a Mehedinþiului
oferindu-i un buchet de flori, dar
ºi un premiu în bani.
De asemenea, primarul Marius
Screciu a fãcut promisiunea ca anul
viitor, când mama Domnica va
împlini vârsta de 80 de ani, sã
organizeze prima ediþie a unui festival
de folclor care sã poarte numele
marei noastre interprete din Izverna.
Domnica Trop (79 de ani), un om
cu suflet imaculat, a rãmas
neatinsã de capriciile regimurilor
politice, inima ei rezonând
permanent cu oamenii ºi locurile
natale din Mehedinþi, pe care nu lea pãrãsit niciodatã, deºi i s-au oferit

glorie ºi bani în capitala României.
Pentru cântecul ei duios românesc,
dar ºi pentru modul în care a pãstrat
tradiþia locurilor în care ºi-a pãstorit
oile toatã viaþa, UNESCO i-a oferit
titlul de „Tezaur uman viu“.
Repertoriul cântãreþei este bogat în
piese muzicale strãvechi, multe fiind
împrumutate de interpreþi renumiþi din
þarã. Are puþine discuri, dar cântecele
ei au devenit celebre în lumea
iubitorilor de folclor autentic. Îi sunt
cunoscute melodiile: „Sara când rãsare
luna“, „Mãrie, Mãrie“, „S-o legat,
neicã, legat“, „Ursitoare, ursitoare“,
„Fire-al naibului de dor“, „ªarpe,
ºarpe din dudãu“.  Alexia M.

Sfânta Sãrbãtoare a
Învierii Domnului sã
vã aducã sãnãtate,
încredere, luminã,
iubire ºi speranþã.
Sãrbãtori
binecuvântate
tuturor
mehedinþenilor !

Un Paºte Fericit!
Manager,
Prof. Drd. Chircu
Doiniþa Mariana

În plin sezon verde, voluntarii cora
Drobeta, împreunã cu elevi din ºcolile
Petre Sergescu, Alice Voinescu,
Colegiul Naþional Traian ºi Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Odobleja”
din Drobeta Turnu Severin, au plantat
câte o micã livadã de pomi fructiferi
în gradinile celor 4 ºcoli alese sã facã
parte din acest program.
„E rolul nostru sã fim alãturi de
comunitãþile din care facem parte,
contribuind cu tot ce putem pentru
creºterea armonioasã ºi sãnãtoasã a
copiilor noºtri. Ne face plãcere sã ne
implicãm în astfel de activitãþi, dovadã
fiind numãrul mare de voluntaricora care
au rãspuns cu entuziasm acestei invitaþii.
Am ales sã plantãm pomi fructiferi
ca sã le dam copiilor, peste ani, o
dublã satisfacþie: aceea de a avea o

micã livadã în curtea ºcolii plantatã
chiar de ei, cu etichete personalizate,
dar ºi sã guste din fructele
pomilor îngrijiþi în timp tot de ei”
a declarat Georgeta Gina Ofrim,
director hipermarket cora Drobeta
Turnu Severin.
Programul „Un pomiºor pentru
viitor” se va derula în toate oraºele
în care activeazã hipermarketuri
cora: Bucureºti, Constanþa, Baia
Mare, Cluj, Drobeta Turnu Severin,
Bacãu ºi Ploieºti.
Lupta pentru un mediu curat nu
poate fi câºtigatã printr-un efort
punctual. Este o luptã continuã, care
necesitã implicare totalã, resurse,
viziune. cora România ºi-a dovedit,
de-a lungul timpului, preocuparea
 continuare în pag. 11
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Reperarea onoarei prin victime colaterale
* Sãptãmâna trecutã, mai
exact vineri pe la orele serii, un grup
de prieteni ai regretatului profesor ºi
scriitor Constantin Stana a organizat
o evocare a acestuia, la ceva mai mult
de trei luni de la trecerea lui în
Eternitate. Cu aceastã ocazie, a fost
lansatã ºi o plachetã cuprinzând
eseuri, studii, prefeþe ale regretatului
om de culturã, rãmase în manuscris.
Merite deosebite pentru reuºita acestei
manifestãri, la care au fost prezente ºi
rude ale lui Constantin Stana din
judeþul Olt, precum ºi scriitori din mai
multe colþuri ale þãrii revin poeþilor
Gabriela - Mimi Boroianu ºi Viorel
Mirea, profesoarei ºi poetei Loredana
Frãþilã ºi altor câtorva entuziaºti ai
actului de culturã militantã. Au fost ºi
câteva stridenþe ºi neadecvãri, dar nu
iniþitorii evocãrii se fac vinovaþi pentru
ele. ªi apoi, aceste neadecvãri ºi
stridenþe pot fi trecute uºor cu vederea.
Mai trist e cã, pe anumite reþele de
socializare, au apãrut, ulterior, niºte
frecuºuri între diferite persoane, pretins
apropiate lui Constantin Stana, pe care,
iarãºi, nu le-am înþeles. La fel de trist
este cã unii cetãþeni cu pretenþii...
culturale, cãrora Costicã Stana le-a
fãcut mult prea lejer onoarea de a-i
bãga în seamã, nu au catadicsit sã...
onoreze evenimentul. De-ale lumii! De
azi, de ieri, dintotdeauna.
* A fost dat publicitãþii programul
detaliat al manifestãrilor culturalartistice ºi sportive care se vor
desfãºura cu ocazia Zilelor Severinului
(21 –23 aprilie 2017). Agendã bogatã,
nimic de zis, în comparaþie cu alþi ani.
Marele regret rãmâne acela cã nu s-a

renunþat la ideea pãguboasã de a fixa...
iarmarocul Zilelor Severinului lângã
Cimitirul Ortodox. Nu ºtiu dacã, la
mijloc, sunt niºte reminiscenþe
gherghiste prin Administraþia localã
sau e vorba doar de o încãpãþânare tipic
olteneascã a vreunui factor de decizie,
rãmas (asta e!) fan înrãit al
Irefutabilului. Cum de se lipesc de noi
cu atât uºurinþã mai ales proastele
obiceiuri, numai domnul Nikipercea –
Doamne, iartã-ne! –ºtie...
* CSU Craiova a mai jucat, la
Severin, pe „Municipal”, un derby în
nocturnã, cel cu Steaua (sau cum s-o
mai numi aceastã echipã în prezent)
pe care l-a pierdut (0- 1) –semn cã
iarba de pe aici nu-i mai este prielnicã.
Dupã unele surse, nu ar mai fi chiar
foarte mult pânã când noul ºi modernul
„Central” craiovean va fi dat în
folosinþã. Atunci sã te þii. Dacã ºi echipa
va fi pe mãsura arenei, am putea spera
ca polul valoric al fotbalului românesc
sã revinã în Bãnie!
* Pe la Capitalã –acolo de unde,
nu-i aºa, tot românul ia luminã, ºi nu
doar de sãrbãtori! –SE ÎNTÂMPLÃ
NIªTE LUCRURI DERUTANTE. ªi nu
ºtim de unde atâta derutã. Cu atât mai
mult cu cât mult cântata, analizata,
dezbãtuta lege a salarizãrii unitare era
datã ca finalizatã, lunea ce abia trecu
urmând a fi fost depusã în Parlament,
dupã promisiunea fermã a ministrului
Lia Olguþa Vasilescu. Numai cã,
îmbolnãvit ºi el de rãzgândelã, dupã
ce iniþial fãcuse pe cocoºul, maestrul
Livache Dragnea a amânat depunerea
Legii salarizãrii unitare pentru dupã
sãrbãtorile de Paºti. Cicã sã mai stea

la... dospit, iar parlamentarii Opoziþiei
sã aibã ºi ei timp sã o mai rumege.
Aºa, între un ou roºu ºi o cioasvârtã
de miel. Olguþa a rãmas astfel puþin în
off-side, gurile rele spunând cã treaba
asta ar fi un semnal de demitere a fostei
primãriþe de la Craiova. O fi, cine mai
ºtie?! Cert e cã, de la o vreme,
pesediºtii au început s-o bâlbâie rãu
de tot în materie de guvernare.
Revenind la Legea salarizãrii, întrebãm
ºi noi, ca fraierii: dupã ce ne-aþi
fezandat atâta vreme creieraºii cu ea,
pe toate posturile de televiziune, de ce
mai trebuie dospitã, frãgezitã, ameþitã,
jumulitã încã aproape douã

Alina Gorghiu nu existã. Ei, uite cã neam înºelat. Iar liberalii pare-se cã sunt
urmãriþi de blestemul care i-a scos pe
þãrãniºti de pe scena politicã. Sper, din
nou, sã fiu profet mincinos...
* “Dottoressa” în plagiat Kovesi
Laura Codruþa se þine, prin tribunale,
de capul unor jurnaliºti (Gâdea, Radu
Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvicã,
Rãzvan Savaliuc), sã-i plãteascã niºte
multe milioane în chip de daune
morale, pentru nu ºtiu ce vorbe pretins
insultãtoare aruncate de aceºtia la
adresa ei într-o emisiune de
televiziune. Culmea este cã, în
emisiunea incriminatã, Radu Tudor nu

sãptãmâni? Sã aibã alde Turcan mãcar
un motiv sã depunã moþiune de
cenzurã sau, dacã nu, sã facã oaresce
propagandã inversã? Cã aceastã
caprelã umblã oricum în gurã cu
„demisia”, zi de varã pânã-n searã?!
Asta urmãriþi? Atunci, bine, mãcar
spuneþi-ne, sã ºtim ºi noi o afacere.
Cât despre madame Turcan, noi
credeam cã muiere mai capsomanã,
pe cât de insipidã, în politicã precum

a scos niciun cuvânt la adresa lui
Kovesi, iar în ceea ce-l priveºte pe
Rãzvan Savaliuc de la „Luju, ro”, acesta
nici mãcar nu a fost prezent în platou!.
Dar probabil cã „onoarea” „faraoancei”
este nevoie a fi..., reperatã ºi prin
victime colaterale...
* Vã doresc, stimaþi cititori, sã
aveþi parte de sãrbãtori fereicite, în
pace ºi armonie!
Sã ne revedem cu bine!
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Viorel Palaºcã, singurul lider de partid parlamentar
mehedinþean fãrã nicio funcþie publicã

Putea fi vicepreºedinte al
CJ Mehedinþi
Îninte de alegerile parlamentare,
Viorel Palaºcã a fost ales consilier
judeþean pe listele ALDE Mehedinþi.
A ales sã rãmânã deputat, deºi putea
fi ales vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Viorel Palaºcã
a candidat la alegerile locale din luna
iunie pentru funcþia de consilier
judeþean, în calitatea sa de
preºedinte al ALDE Mehedinþi. În
urma scrutinului, Viorel Palaºcã a
fost ales unul dintre cei doi consilieri
judeþeni obþinuþi de ALDE
Mehedinþi, însã a demisionat din
funcþie în cadrul ºedinþei de
constituire a noului CJ Mehedinþi.
În urma unui protocol cu PSD, o

Preºedintele ALDE Mehedinþi, fostul deputat Viorel Palaºcã, este singurul lider de partid local din judeþ
care nu mai deþine o funcþie publicã aleasã sau numitã. Dupã 8 ani în care a deþinut funcþia de
parlamentar, respectiv de deputat din partea PNL Mehedinþi, Viorel Palaºcã nu a mai reuºit la alegerile
parlamentare din luna decembrie a anului trecut sã-ºi pãstreze mandatul de deputat. A fost o înfrângere
oarecum lamentabilã pentru fostul deputat, deoarece, cel puþin teoretic, ar fi trebuit sã fie reales în
funcþie. Scorul mare obþinut de Ionuþ Sibinescu, candidatul ALDE Mehedinþi pe prima poziþie pe lista
pentru Senat, a fãcut ca acesta sã câºtige mandatul de senator, iar Viorel Palaºcã sã nu poatã sã
rãmânã în continuare parlamentar pentru cel de-al treile mandat consecutiv de deputat.
funcþie de vicepreºedinte al CJ perioadã când prefecþii aveau voie Uninominl 3 Camera Deputaþilor,
Mehedinþi i-a revenit ALDE sã fie ºi membri de partid. Dupã fiind, de asemenea, singurul
Mehedinþi, deºi Alianþa PSD+UNPR alegerile locale din anul 2000, a fost parlamentar liberal mehedinþean.
Mehedinþi avea deja majoritatea, ales în funcþia de vicepreºedinte al
De fapt, Viorel Palaºcã a fost
poziþie adjudecatã în cele din urmã CJ Mehedinþi pânã în anul 2004. singurul deputat al PNL Mehedinþi
de Renata Nanciu. În calitate de Din anul 2005 a fost o perioadã de care a avut un mandat întreg. Pânã la
preºedinte al formaþiunii, deputatul timp secretar general al Ministerului el, doar Constantin Sãceanu a mai
Viorel Palaºcã putea opta pentru Economiei ºi Comerþului în Guvernul exercitat funcþia de deputat al PNL
aceasta funcþie publicã.
condus de Cãlin Popescu Mehedinþi pentru o foarte scurtã
Tãriceanu. În anul 2008 Viorel perioadã de timp, aproximativ o lunã
Fãrã funcþie publicã
Palaºcã a fost ales pentru prima de zile, la finele anului 2000, acesta
dupã 20 de ani
datã deputat în Colegiul Uninominl luând locul deputatului þãrãnist Ulpiu
De 20 de ani, mai precis din anul 3 Camera Deputaþilor din partea Radu Micle, care decedase. În vara
1996, Viorel Palaºcã a deþinut, fãrã PNL Mehedinþi.
anului 2014 Viorel Palaºcã a
întrerupere, funcþii publice alese sau
La acele alegeri, atunci când s- demisionat din PNL Mehedinþi, fiind
numite. A activat cel mai mult timp a candidat pentru prima data pe numit coordonatorul nucleului de
în cadrul PNL Mehedinþi. Dintre toþi colegii electorale uninominale, constituire în judeþ al PLR
liberalii mehedinþeni, actuali ºi foºti, Viorel Palaºcã a fost singurul Mehedinþi. Ulterior a fost numit
Viorel Palaºcã este singurul care a deputat ales al PNL Mehedinþi. A preºedinte al PLR Mehedinþi. Din
deþinut cele mai importante funcþii fost reales deputat ºi la alegerile aceastã poziþie politicã a fost numit
publice. În anul 1996, la vârsta de 34 parlamentare din anul 2012, preºedinte al ALDE Mehedinþi,
de ani, era numit prefect al judeþului atunci candidând din partea USL alianþã formatã din PLR Mehedinþi
Mehedinþi în Guvernul CDR într-o Mehedinþi tot pe Colegiul ºi PC Mehedinþi. Probabil a contat
în aceastã numire faptul cã, la
vremea respectivã, era singurul
parlamentar al noului partid înfiinþat
instanþa de judecatã, decizia fiind sã rãmânã ºi fãrã apã. Operatorul
în judeþ.
 Mircea Popescu
una definitivã ºi irevocabilã, sã FLORICOLA avertizeazã într-un
ridice gunoiul de pe domeniul comunicat de presã faptul cã va
public, în virtutea prevederilor trece la debranºarea tuturor celor
contractului pe care îl are cu care au datorii mai mari de 200 de
“Consiliul de
Primãria Orºova, acesta refuzã cu lei. Numai cã acelaºi operator pare
încãpãþânare sã treacã la treabã. sã confunde marfa cu ambalajul,
Administraþie al SCM
Patronul Constantin Popescu a pentru cã avertizeazã ºi Primãria,
PRESTAREA convoacã
precizat cã notificãrile prin care instituþie care nu are datorii.
în data de 26.04.2017,
a cerut majorarea tarifelor au fost Operatorul de salubritate, Floricola
ora 8.30, la SEDIUL
ignorate ºi cã în acest fel, el nu SA, rãmâne, însã, decisã sã nu ridice
COOPERATIVEI,
mai este dispus sã lucreze pentru sub nicio formã gunoiul, motivând
Adunarea Generalã
cã va ajunge la faliment. Primarul cã nimeni nu poate sã îl oblige sã
Ordinarã a membrilor
Orºovei spune, însã, cã s-a intre în faliment, practicând un tarif
cooperatori.
Ordinea de
sãturat de mofturile operatorului care nu acoperã cheltuiala, pentru
zi este afiºatã la sediul
ºi îi va face o plângere penalã.
cã operatorul nu are resursa
SCM PRESTAREA”.
Nici cu celãlalt serviciu public financiarã pentru acest lucru.
deþinut de Floricola, serviciul de apã
Peste toatã aceastã mizerie,
Preºedinte al Consiliului
–canal, situaþia nu stã tocmai bine. poate reuºeºte Parchetul sã facã
de Administraþie
Dupã ce cã oamenii stau cu munþii salubrizare la Orºova. Cu forþa,
Ing. Nicolescu Sorin
de gunoaie la nas, acum ei riscã desigur!  Romeo Crîºmaru

Împuþirea Orºovei devine penalã
Mormanele de gunoi,
neridicate cu lunile, la Orºova, ar
putea trece în sfera penalã. Dupã
ce operatorul de salubritate a
pierdut ºi ultimul proces cu
municipalitatea, pe obligaþia de a
ridica gunoiul, conform
contractului, refuzul FLORICOLA
SA de a ridica gunoiul din
municipiul Orºova s-ar putea
lãsa cu un dosar penal de toatã
frumuseþea.
În acest fel, poate doar Parchetul
ar mai putea salva orºovenii de la
scufundarea într-un focar de
infecþie, chiar de Sfintele Paºte.
Situaþia salubrizãrii
municipiului Orºova are toate
ºansele sã treacã în sfera penalã.
Cu toate cã operatorul
FLORICOLA SA a fost obligat de

anunþ
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România în scandal perpetuu

În urmã cu aproape zece ani
- când cuvântul „þigan” mai era încã
uzual, corect ºi real, pronunþarea sa
în public neprezentând riscul de a fi
acuzat de „rasism” - am scris un
articol intitulat „Þiganiada”[1]. Pe
atunci, la Cotroceni trebãluia
distrugãtorul flotei, al C.F.R.-ului ºi
al altor comori ale României, iar din
fotoliul de la Palatul Victoria îl contra
actualul Preºedinte al Senatului. Se
certau în vãzul lumii, ca la uºa
cortului, iar la acea vreme
consemnam urmãtoarele: “conducãtorii României ºi-au instalat cortul
în «buricul þãrii», unde se «alintã»
mai abitir decât eroii «Þiganiadei»”.
Acum e aproape la fel, doar „actorii”
s-au schimbat. Cam toþi aleºii umblã
cu „cioara vopsitã”, iar jaful ºi
disoluþia Þãrii continuã. Statul român
a fãcut o groazã de „gescheft”-uri:
- am contractat „specialiºti” în
domeniul rutier pentru construirea
de autostrãzi, care, precum
americanii de la „Bechtel” au
încasat banii, au dat bir cu fugiþii,
iar statul român a rãmas cu buza
umflatã, fãrã sã-i urecheze legal,
de teamã sã nu supãrãm
„partenerul strategic”;
- cu binecuvântarea „ilustrului”
Führer, „ales” de Facebook în 2014,
austriecii de la Holzindustrie
Schweighofer, recalificaþi ca frizeri, au
tuns „la zero” pãdurile þãrii, operaþiune
aflatã în curs de desfãºurare;
- „specialiºtii” în activitãþi comerciale
au cumpãrat „vase de luptã” pe bani
grei, în fapt, ciurucuri maritime
perimate, propuse pentru casare...
Vom opri aici succinta retrospectivã

pentru a o compara cu actualitatea
posibilitãþilor de apãrare a Þãrii.
„Trãdare sã fie,
dar s-o ºtim ºi noi!”
În vreme ce aproape întreg
mapamondul îºi revigoreazã forþele
armate, România executã comanda
„Pe loc, repaus”! Înrolatã în N.A.T.O.
sub drapelul albastru al celor 12
stele, României i s-a ordonat sã-ºi
desfiinþeze armata, aburindu-ne cã
ne-ar apãra forþele militare nordatlantice de orice pericol extern (vezi
art. 5 din tratat). Pe parcurs, când
partenerul strategic de peste ocean
a vãzut cã treaba se cam îngroaºã, a
venit „marele strateg” de la Strafor
ºi ne-a spus sã ne bãgãm minþile-n
cap, pentru cã va trebui sã
ne apãrãm singuri... cu ce?
Cã este obligatorie
mãrirea alocaþiilor pentru
apãrare la 2% din P.I.B.
Bun, zis ºi fãcut, dar
„miºculaþiile” nu s-au
lãsat aºteptate. Marile
corporaþii producãtoare de
armament ºi traficanþi
internaþionali au folosit
„befehl”-ul ca trambulinã.
Avantaj, ei! În „parteneriat”
cu încriminatele structuri, statul
român minte ºi saboteazã cu bunã
ºtiinþã propria industrie de apãrare,
încercând sã înºurubeze în mintea
românului imaginea cã Armata nu
are de-a face cu industria naþionalã
de apãrare ºi cã Armata ar fi doar un
client ca oricare altul. Nicio altã þarã
nu procedeazã astfel, oricare dintre
naþiuni acordând prioritate absolutã
propriilor realizãri în domeniu.
Dupã „afacerea Puma”, dupã mult
controversatul scandal ºi exorbitantul
preþ pentru sicriele zburãtoare
fantomã F16 „third hand”, plãtit
americanilor-portughezi, dar ºi pentru
fregatele englezeºti, românii de la
„Moreni-Automecanica” au fabricat
Transportorul Auto Blindat (T.A.B.)
S.A.U.R. 2, mai performant chiar
decât B.T.R. 80A al ruºilor (dupã care
este inspirat), dar M.Ap.N. a rãmas
impasibil. ªtiind cã un T.A.B. nu poate

acoperi toate cerinþele - nici cele
americane, ruseºti sau germane nu
o pot face -, domnul ministru al
M.Ap.N. ar trebui sã ne prezinte cazul
unui un stat membru N.A.T.O care ºia cumpãrat transportoare blindate de
la alþii, având în þarã propriul
producãtor cu experienþã în domeniu.
S-a încheiat un contract între „Moreni
Automecanica” ºi „Reinmetal
Landsysteme” pentru producerea de
T.A.B.-uri Piranha IIIC, dar se pare
cã „Romarm” intenþioneazã sã
achiziþioneze 90 de transportoare
Piranha III[2] (elveþiene - n.a).
În acest moment situaþia înzestrãrii a
ceea ce a mai rãmas din Armata
Românã este incertã:

altundeva decât spre Apãrarea
naþionalã a României!
Þara arde-n foc ºi
Führerul bate câmpii
Pe fondul „peisajului” descris,
Führerul din fruntea Þãrii, fãrã urmã
de moralitate, zdrobeºte toate
strãchinile ivite în calea sa, se dã în
stambã cu „protestatarii”, reclamã
Guvernul României la Înaltele Porþi
ºi face navete simultane între Poarta
de la Bruxelles, Poarta
Brandemburg ºi porþile caselor din
Hermanstadt. Cu „partenerul
strategic” nu prea se are bine.
Führerul s-a întâlnit cu preºedintele
Bundestag-ului, Norbert Lammert,
prilej cu care, pentru ochii ºi

- în august 2016, M.Ap.N., prin
„Romtehnica”, a lansat o licitaþie
pentru achiziþia a ºase sisteme de
avioane fãrã pilot (U.A.V.), de nivel
tactic (deºi avem specialiºti
autohtoni) - licitaþie anulatã;
- elicoptere pentru transport trupe
sau de atac, modernizarea vedetelor
fluviale etc. –negocieri nefinalizate;
- construirea - la Galaþi de
corvete multifuncþionale - în
curs de anulare;
- modernizarea ºi înarmarea
fregatelor „Regina Maria” ºi „Regele
Ferdinand” - licitaþie blocatã;
- achiziþionarea de bãrci gonflabile
cu cocã rigidã pentru 14 persoane
de tip R.H.I.B., pentru trupele forþelor
navale - licitaþie nefinalizatã... Unde
merg banii suplimentari din bugetele
pentru armatã??! Simplu! Spre
corporaþiile multinaþionale, spre
traficanþii de armament, spre oriunde

urechile „prostimii”, cei doi ar fi
discutat despre cooperarea dintre
România ºi Germania, despre
„viitorul Uniunii Europene ºi
importanþa combaterii curentelor ºi
forþelor extremiste, populiste ºi
eurofobe”[3]. Führerul a precizat cã
România „este un stat profund proeuropean, ce susþine un proiect
ambiþios pentru relansarea U.E.”, cu
viteze multiple - completez eu. Despre
„Befehl”-ul emis de Mutti Merkel ºi
transmis de Herr Norbert Lammert,
având aplicatã ºtampila „Geheim Verboten”, purtãtorul de „Eiserne
Kreutz” ediþia 2014 tace chitic.
Iar întreb: ce „Gescheft” a fãcut
România intrând în Uniunea Sovieticã
Europeanã ºi N.A.T.O.? Chiar au fost
aºa proºti enlgezii când au votat
Brexitul? Vom trãi ºi vom vedea.
Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale

[1] http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/COMENTARII/Tiganiada%20-%20retrospectiva%20de%20Ion%20Maldarescu.htm
[2] http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21662051-inzestrarea-armatei-doar-vorbe-marile-achizitii-echipamente-blocat-sau-fost-anulate-avioane-sau-elicoptere-corvete-fregate-vedete-fluviale-dronevehicule-blindate-torpile-sau-ambarcatiuni-speciale.htm
[3]http://adevarul.ro/news/politica/iohannis-intalnirea-presedintele-bundestag-romania-stat-profund-pro-european-sustine-proiect-ambitios-relansarea-ue-1_58e51a435ab6550cb8fe08fe/index.html
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Cine îi poate rupe capul lui Dragnea?
Este adevãrat cã urmeazã
Sãrbãtorile Pascale ºi trebuie sã fim
mai umili, mai buni ºi mai drepþi. Ar
trebui sã urmãm exemplul
Mântuitorului ºi sã ne sacrificãm unii
pentru alþii. Bine cã, dacã s-ar
întâmpla aºa, nu ar mai rãmâne

nimeni în viaþã. Ar trebui ca mãcar
unii sã înceapã sã se sacrifice pentru
noi. Este vorba, desigur, de
conducãtori. Dar mai rar a vãzut
cineva un lup în blanã de oaie. De
obicei mielul este cel sacrificat.
Uneori ºi câinele, dacã ciobanul
doreºte sã scoatã profit maxim de
Paºte. Mai este sacrificat ºi ciobanul
moldovean, pentru cã în prezent se
vede cum îi aratã turmele. Turmele
Moldovei sunt cele mai prãpãdite din
întreaga þarã, apoi urmeazã cele din
Oltenia. Sãrãcie lucie. Parese cã sunt
cele douã regiuni sacrificate pe altarul
sãrãciei. Nu existã niciun plan ºi

niciun viitor pentru moldoveni ºi
olteni. Oare ce ne aºteaptã dupã
sãrbãtorile pascale. Nu ºtiu dacã e o
senzaþie, dar încã pare o stare de feerie
dragnianã, cu multe împliniri pe care
pesediºtii le pregãtesc populaþiei. Este
vorba de o nouã lege a salarizãrii care
este privitã ca un
balsam
de
politicienii aflaþi la
putere. Nu ºi de cãtre
o parte a sindicatelor
care vor demisia
ministrului Muncii,
Lia Olguþa.
Nemulþumirea
este legatã de faptul
cã autoritãþile locale
ar avea libertate
prea mare în
stabilirea veniturilor
pentru funcþionarii publici. Deci un
nou izvor de acordare a
recompenselor pe pile. Dar nu
cumva majoritatea angajaþilor au
intrat în administraþie pe sistemul
pilelor, al concursurilor trucate ºi a
altor intervenþii mai puþin
transparente ºi curate.
Social democraþii nu par sã se fi
lansat la modul serios în guvernare
ºi de patru luni de zile tot vorbesc
despre mãriri ºi creºteri de tot felul ºi
de bunãstare. Nu se aude nimic de
investiþii, politici în domeniul
dezvoltãrii infrastructurii ºi mediului
de afaceri. Timid a apãrut o idee

despre înlocuirea cotei unice de
impozitate cu un impozit progresiv,
în funcþie de venituri. Nicio idee
despre reducerea numãrului de
ºomeri, înfiinþarea de locuri de
muncã. Degeaba creºte puterea de
cumpãrare a românilor dacã creºte
inflaþia. Ori inflaþia a crescut cu 0,2%
pe luna februarie. Toate creºterile de
salarii se anuleazã, dacã o sã creascã
preþurile. De asemenea, creºterea
salariului minim este o bombã
plasatã în ograda investitorului
privat. Mediul privat este cel mai
afectat de creºterea salariului minim.
Sigur cã românii strigã cã sunt
saraci, dar privaþii þipã de taxele
uriaºe pe care le au de achitat la
fiecare salariu plãtit. Prin urmare, cel
mai probabil creºterea continuã a
salariului minim îi va determina pe
anumiþi angajatori din mediul privat
sã mai dea afarã din angajaþi.
Social-democraþii sau socialiºtii
nu vin cu soluþii de substanþã. Este
o politicã a paºilor mãrunþi. Nu riscã
în domenii virgine pentru economie
ºi care ar putea avea efecte majore
pentru dezvoltare. Ori nu ai cum sã
vii cu mãriri de salarii, dacã nu
propui ºi o politicã de reducere a
taxelor pe salariu. E logic pe undeva,
dar de unde mai încasezi dacã reduci
taxele ºi creºti salariile. Socialiºtii
ºi-au asumat o grea povarã când au
propus prima datã fericirea ºi dupã

au cãutat bani sã o susþinã. Se zice
cã nici încasãrile la bugetul de stat
nu sunt satisfãcãtoare, dupã
eliminarea celor 102 taxe ºi a taxei
pe stâlp. De unde sã faci rost de
bani? Nu este aºa de uºor sã vinã
niºte israelieni sã îºi dea o ciornã ºi
sã îþi spunã sã o pui în aplicare, cum
cã acela este programul de
guvernare. Dragnea pe undeva este
acoperit pentru cã nu el este premier.
Deconteazã un no mane, care pânã
acum patru luni nu era mare sculã
în ochii opiniei publice. Dragnea
pare cã îºi pregãteºte terenul pentru
prezidenþiale sau poate cã a ajuns la
ideea cã e mai eficient sã conduci
din umbrã, decât sã te expui.
ªi în cadrul mafiei era modelul cu
un ins impus ca ºef, iar secundul era
de regulã adevãratul cap. Sau un ins
din umbrã. Problema lui Dragnea
este sã controleze cât poate mai bine
partidul sã cultive în el ghioceii ºi
sã nu aparã contestatarii. De aceea
se chinuie Ponta sã revolte partidul
contra lui Dragnea. Fãrã susþinerea
PSD, Dragnea este la mâna lupilor.
Cine e lupul, cine e oaia? Cine deþine
cu adevãrat Puterea în PSD? A
reuºit Dragnea sã îºi elimine toþi
adversarii din interiorul PSD,
pentru cã numai cineva din interior
îi va putea rupe capul. Îi va rupe
capul? Sau poate cã Justiþia?
 ªtefan Bãeºiu
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PORTUL DROBETA, ÎNTRE RUªINEA ªI ªANSA...
 urmare din pag. 3

Nu au fost create condiþii pentru atragerea
turiºtilor, prin organizarea de croaziere cu nave
uºoare, nu existã amenajãri care sã ofere
posibilitatea deþinãtorilor de ambarcaþiuni sã intre
într-un sistem turistic ºi de agrement care sã
îmbine capacitãþi de cazare, de divertisment, de
valorificare a tradiþiilor ºi a potenþialului culinar
al zonelor dunãrene.
Dacã Portul Drobeta ar trece în administrarea
municipalitãþii din Severin, existã posibilitatea
accesãrii de fonduri europene necesare modernizãrii
portului. Dacã acesta va avea standarde europene,
oraºul va cunoaºte o dezvoltare economicã intensã.
Numai aºa localitatea ºi împrejurimile vor fi introduse
în circuitul turistic internaþional.Cetatea Medievalã
a Severinului, castrul roman, ruinele podului lui
Apollodor, culele ºi muzeul satului de la Cerneþi,
sunt doar câteva dintre destinaþiile ºi atracþiile
turistice riverane Dunãrii. Cu siguranþã, Portul
ar putea reprezenta o importantã sursã de
venituri pentru economia localã, ar putea fi un
generator real de locuri de muncã ºi o poartã
turisticã pentru Mehedinþi.
Compania Naþionalã Administraþia Porturilor
Dunãrii Fluviale Giurgiu, o societate cu sediul în
alt judeþ, nu se agitã prea mult pentru Severin ºi
pentru locuitorii sãi. În aceste condiþii, Portul
trebuie preluat ºi modernizat, lucru ce ar ajuta
foarte mult la dezvoltarea oraºului ºi a judeþului

Mehedinþi. Este pãcat, ca un port ce a fost
construit de bunicii ºi strãbunicii noºtri, care
are o bogatã istorie ºi tradiþie, sã fie administrat
de o firmã care nu are nicio legãturã cu aceastã
zonã. Ne uitãm peste mal, la vecinii sârbi ºi
vedem hoteluri pe malul Dunãrii, vedem
pensiuni, o întreagã infrastructurã turisticã.
Dacã terenul ar aparþine Severinului, acesta ar
putea fi concesionat pentru construcþia de
hoteluri, restaurante ºi alte activitãþi generatoare
de locuri de muncã ºi venituri la bugetul local.
Doar cã toate aceste poveºti de adormit copiii,
cu specific electoral, s-au risipit la fel de rapid
precum au fost expuse, fondurile europene s-au
pierdut ºi, dincolo de iluzii, adevãrul e cumplit:
Portul a devenit o ruºine pentru Drobeta! Pânã
una alta, dincolo de terminalul de containere, din
visele colorate ale politicienilor, realitatea este una
cumplitã, dezolantã. Drumul de acces cãtre Portul
Comercial al municipiului nostru, calea de acces
dinspre fostul abator, aratã ca dupã
bombardament. Pe hartã, acest drum sinistru se
numeºte Bulevardul Dunãrii ºi strãbate distanþa
de la Calea Timiºoarei, pe lângã fostul abator,
spre fabrica de anvelope ºi fostul club Patria. Din
Calea Timiºoarei, cãtre portul comercial,
autotrenurile care aduc mãrfuri aproape cã rãmân
suspendate, iar gropile ating, în unele locuri chiar
peste un metru. Administraþia localã a scos la
licitaþie reabilitarea acestui drum, care trebuie sã
fie terminat în maxim un an.
Primarul Severinului, Marius
Screciu, spune cã în curând
drumul nu va mai fi o ruºine pentru
municipiu, deoarece asfaltarea lui
se va realizã parþial pânã în toamnã
ºi integral pânã la anul viitor. Deja
municipalitatea s-a înscris la
licitaþie ºi imediat ce procedurile
vor fi gata, vor începe lucrãrile
de reabilitare.
Portul nostru este, aºadar, captiv
în ghiarele unui management
dezastruos. Directorul general al
companiei ce administreazã ºi
Portul Drobeta, Cristian Matei, a
fost numit în funcþie în data de 8
februarie 2013 prin Decizia nr. 1 a
Consiliului de Administraþie fãrã
a îndeplini condiþiile generale,
specifice ºi criteriile de selecþie
prevãzute de OUG nr. 109/2011
privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice. De la
numire ºi pânã în prezent, situaþia
economico-financiarã
a
companiei s-a deteriorat constant,

nefiind dispuse mãsuri reducere a arieratelor ºi
creanþelor, de eliminare a pierderilor ºi de
consolidare a veniturilor. Mai mult,
managementul nu a întreprins mãsuri care sã
valorifice oportunitãþile de accesare a fondurilor
europene pentru asigurarea serviciilor portuare
ºi de întreþinere a infrastructurilor specifice din
porturile autohtone situate pe Dunãrea fluvialã.
Aceasta în condiþiile în care, pentru exerciþiul
financiar 2014-2020, Programul Operaþional
Infrastructura Mare (POIM), axa prioritarã
Infrastructura de Transport, oferã posibilitatea de
accesare a fonduri alocate pentru „Creºterea
gradului de utilizare a cãilor navigabile ºi a
porturilor situate pe reþeaua TEN-T”. Pe acest
fond, existã o posibilitate destul de mare ca APDF
SA Giurgiu sã intre în stare de insolvenþã ca
urmare a neconformãrii la cerinþele legale privind
situaþia economico-financiarã ºi, pe cale de
consecinþã, sã devinã neeligibilã.
Ca urmare a tergiversãrii procedurilor de
implementare a proiectelor finanþate prin
Programul Operaþional Sectorial Transport
(POST) 2007 - 2013 pentru reabilitarea ºi
dezvoltarea infrastructurii portuare, CN APDF SA
a pierdut posibilitatea accesãrii fondurilor alocate.
Astfel, pentru nu mai puþin de trei proiecte de
investiþii cu finanþare europeanã, privind
reabilitarea porturilor Bechet, Corabia ºi Giurgiu,
în valoare de aproximativ 72 de milioane de lei,
au fost aprobate doar cererile de finanþare, fãrã a
fi semnate contractele de finanþare. Pierderea
acestei oportunitãþi a fost motivatã prin faptul cã
se vizeazã includerea acestora în Programul
Operaþional Infrastructurã Mare (POIM) 20142020. Aceastã intenþie nu ia însã în considerare
faptul cã CN APDF SA Giurgiu nu este eligibilã
pentru aplicaþii POIM, întrucât înregistreazã
datorii restante la bugetul de stat. Mai mult, în
cazul unora dintre aplicaþiile deja implementate,
obiectivele au rãmas la stadiul de deziderat din
cauza deficienþelor de execuþie, ceea ce le face
inoperabile. Proiectul „Sistem de preluare ºi
prelucrare reziduuri de la nave ºi intervenþie în
caz de poluare pe sectorul Dunãrii administrat
de CN APDF Giurgiu”, finalizat în data de
31.12.2015, este nefuncþional.
Aºadar, este foarte clar acum, pentru toatã
lumea, faptul cã primul pas pe care administraþia
localã din Severin trebuie sã îl facã, pentru a-ºi
putea gestiona ºi dezvolta portul de la Dunãre,
este acela de a smulge Portul Drobeta din
ghiarele unei companii aflate la Giurgiu ºi
falimentare, o companie care, aºa cum spunea
primarul Marius Screciu, niciodatã nu se va
obosi sã aducã plus valoare economicã pentru
oraºul Severin.
 Romeo Crâºmaru
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Cronicã literarã de Victor Rusu

Nostalgic demers memorialistic

În susþinuta succesiune a
jurnalelor de cãlãtorie, publicate de
Doina Grigore într-un rãstimp incredibil
de scurt, de numai 3-4 ani, apariþia
volumului „Împreunã un acum, cu un
altãdatã”, în anul 2016, pare sã fi marcat
un moment aparte, al unei schimbãri
fundamentale, semnificative, atât în plan
tematic, cât ºi în cel compoziþional ºi al
registrului mijloacelor de expresie la care
se face apel cu predilecþie. Volumul
urmãtor, „De ieri, de azi, pe mâine”, care
a vãzut lumina tiparului tot în anul 2016,
s-a constituit într-un argument în plus,
convingãtor ºi relevant, în favoarea
acestei aserþiuni critice, formulatã de
noi, în prefaþa de la volumul „Împreunã
un acum, cu un altãdatã”, în urmãtorii
termeni: „În jurnalul sãu de cãlãtorie,
Doina Grigore ... are ideea ingenioasã,
de ordin compoziþional, de a alterna
timpul trãirilor directe, spontane, al
parcurgerii itinerariului turistic, cu
timpul unor nostalgice, dramatice
aduceri aminte, tehnicã narativã,
adaptatã la condiþiile statutului estetic
al jurnalului de cãlãtorie, menitã a se
evita o eventualã monotonie a unui
palier descriptiv-narativ continuu”...
Cum palierul memorialistic din acest
volum a generat câteva aprecieri critice
pertinente, justificate, conform cãrora
secvenþele consacrate fluxului proustian
al memoriei afective „un prozator de real
talent”, „cu un acut spirit de observaþie
ºi o preþuire aparte pentru amãnuntul
revelator”, autoarea încurajatã de o
asemenea „întâmpinare” ºi percepþie a

cora România...
 urmare din pag. 5

faþã de mediul înconjurãtor, prin
campanii derulate sub umbrela
coraVerde. Amintim, în acest sens,
proiectul SIGUREC –implementarea
staþiilor de reciclare în magazinele din
reþeaua cora ºi înfiinþarea staþiilor de
încãrcare pentru maºinile electrice,
proiect lansat la Bucureºti, care se va
extinde în toatã þara.
Despre cora România
cora România, parte a grupului Louis
Delhaize, este unul dintre cele mai
dinamice branduri de retail. Prezent
pe piaþa româneascã din 2003, grupul
opereazã în prezent 11 hipermarketuri

scrisului sãu, face pasul decisiv al
trecerii la un discurs diaric, în totalitate
memorialistic, în volumul recenzat în
rândurile de faþã, care poartã titlul „Taifas
de Orºovã Veche”.
Ab initio, titlul de o rafinatã simplitate
a fost cãutat ºi ales cu intenþia de a
sugera atât factura memorialisticã
paginilor sale, cât ºi tonul general,
colocvial ºi nostalgic, al dialogului
încãrcat de trãiri ºi accente afective rare,
dintre douã vechi prietene ºi foste
locuitoare ale Orºovei vechi:
personajul-narator ºi femeia, cu duratã
de destin, urmãritã de ghinion –Gica.
Cartea are, înainte de toate, valoarea
unui veritabil document de epocã (anii
1940 –1960, în principal) de o
incontestabilã autenticitate, forþã de
evocare, freamãt existenþial ºi, nu în
ultimul rând, viabilitate esteticã, graþie
evidentului instinct de prozator
înzestrat, cum am mai spus-o, al
doamnei Doina Grigore.
Am concluziona, constrânºi de
spaþiul tipografic rezervat unei succinte
prezentãri de carte, cã Orºova veche ºi
oamenii ei, de ieri, de azi ºi de mâine,
vor avea parte, odatã cu apariþia acestui
remarcabil volum de memorialisticã, de
o reconstituire incitantã, de realã forþã
expresivã, a unei vârste istorice de
mare ºi tensionatã încãrcãturã
evenimenþialã, din destinul aparte,
pilduitor, al acestui topos românesc cu
plurale ºi nobile reverberaþii de ordin
civic ºi patriotic, „în cuget ºi simþiri”, în
forul intim al fiecãruia dintre noi.
în Bucureºti ºi în marile oraºe.
În 2013, cora a lansat platforma
cora.ro, o replicã virtualã a
hipermarketului clasic, oferind
consumatorilor posibilitatea sã
cumpere produsele preferate nu
doar de pe computer, ci ºi de pe
telefonul mobil sau tabletã.
În acest moment, platforma
cora.ro este activã în Bucureºti ºi
Constanþa ºi are planuri de extindere
ºi în alte oraºe din þarã.
Filosofia cora România îi are în
centru pe consumatori, cãrora le
oferã produse ºi servicii de calitate,
la preþuri accesibile.
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Comunicat de presã

Exerciþiu de alarmare ºi în
judeþul Mehedinþi
IGSU va desfãºura sãptãmâna viitoare un amplu exerciþiu, la nivel
naþional, pentru testarea ºi verificarea unor echipamente din
componenþa sistemului de înºtiinþare, avertizare ºi alarmare în situaþii
de protecþie civilã –PROCIV 2017.
În perioada 18-21 aprilie a.c., în localitãþi din judeþ va fi declanºat
mecanismul de înºtiinþare a autoritãþilor privind iminenþa producerii unor
evenimente deosebite ºi vor fi acþionate echipamentele dedicate de
avertizare/alarmare a populaþiei din zone posibil a fi afectate de dezastre,
prin intermediul semnalelor acustice.
Simulãrile vor începe marþi, 18 aprilie a.c., iar timp de patru zile vor fi
verificate atât fluxurile de transmitere a mesajelor de înºtiinþare cãtre
autoritãþi, cât ºi modul de funcþionare a mijloacelor de alarmare a
populaþiei (sirene) existente la nivelul comunitãþilor.
În perioada vizatã, locuitorii întregii þãri vor auzi semnalul de alarmare,
compus din 5 sunete a câte 16 secunde fiecare, în intervalul orar
10.00-15.00. De asemenea, în funcþie de caracteristicile tehnice, vor fi
testate ºi echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare
vocalã cãtre populaþie.
Recomandãm cetãþenilor sã rãmânã calmi ºi sã urmãreascã informãrile.
Mesajele tip voce vor fi particularizate cu sintagma “EXERCIÞIU”.
INFO BACKGROUND
Înºtiinþarea, avertizarea, prealarmarea ºi alarmarea se realizeazã în scopul
dispunerii mãsurilor de protecþie a populaþiei ºi bunurilor materiale,
precum ºi pentru limitarea efectelor dezastrelor. Cele mai des întâlnite
situaþii în care este alarmatã populaþia, prin intermediul sirenelor electrice
ºi electronice, au loc pe timpul inundaþiilor, când este semnalatã iminenþa
producerii unor viituri care sã punã în pericol viaþa persoanelor.
De asemenea, sistemul de înºtiinþare –alarmare este utilizat în cazul
producerii unor accidente tehnologice în care sunt implicate substanþe
periculoase, ruperii unor baraje hidrotehnice sau cãderii obiectelor din
atmosferã. Aceastã metodã destinatã protecþiei populaþiei civile poate fi
utilizatã ºi pe timpul conflictelor armate.
Prin intermediul acestor mijloace de alarmare pot fi transmise semnale
acustice cu diferite semnificaþii sau pot fi transmise mesaje vocale care
vizeazã anumite mãsuri pentru comunitate.
***
La nivel judeþului nostru, existã 129 de astfel de mijloace, care pot fi
utilizate în cazul unor dezastre sau alte situaþii de protecþie civilã, modul
de acþionare a acestora fiind realizat local sau centralizat.
Responsabilitatea menþinerii în stare de operativitate a sistemului de
înºtiinþare-alarmare revine autoritãþilor publice locale ºi operatorilor
economici sursã de risc, iar reprezentanþii I.S.U. deruleazã, periodic, acþiuni
de verificare în teren. Pe parcursul anului trecut, personalul specializat a
verificat 127 de mijloace de alarmare a populaþiei.
În anul 2016, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al
Judeþului Mehedinþi a organizat 29 de exerciþii de alarmare la nivelul
localitãþilor, acþiuni derulate în colaborare cu comitetul judeþean ºi comitetele
locale pentru situaþii de urgenþã, instituþiile publice cu atribuþii în
managementul situaþiilor de urgenþã ºi operatorii economici sursã de risc.
Rezilienþa comunitãþii pentru a depãºi urmãrile unor dezastre este consolidatã
prin pregãtirea permanentã a autoritãþilor responsabile cu managementul
tipului de risc, în colaborare cu populaþia civilã, pentru atingerea dezideratului
comun de îmbunãtãþire a capacitãþii de reacþie a unui stat în faþa provocãrilor.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

pag. 12

OBIECTIV mehedinþean

informaþii

În data de 7 aprilie 2017 AJOFM Mehedinþi a
organizat Bursa Generalã a Locurilor de Muncã
În data de 07.04.2017, vineri,
începând cu ora 10.00, instituþia noastrã
a organizat Bursa Generalã a Locurilor
de Muncã, la HOTEL CONTINENTAL
(PARC) din Drobeta Turnu Severin,
bulevardul Carol I nr. 2, acþiune menitã
a pune faþã în faþã angajatorii cu
solicitanþii de locuri de muncã, scopul
final urmãrit fiind acela ca un numãr cât
mai mare de persoane sã poatã gãsi un
loc de muncã corespunzãtor pregãtirii
lor profesionale.
În vederea informãrii atât a celor
interesaþi în mod direct (persoane aflate
în cãutarea unui loc de muncã, agenþi
economici) cât ºi a opiniei publice din
judeþ despre organizarea acestei burse
a locurilor de muncã a fost realizatã o
campanie de mediatizare prin apariþii
radio-televizate pe posturile locale ºi
regionale audio video precum ºi prin
publicarea în massmedia scrisã localã
ºi regionalã a unor comunicate de presã.
De asemenea, au fost întocmite materiale
publicitare, invitaþii de participare,
chestionare pentru solicitanþii de locuri
de muncã ºi angajatori, catalogul agenþilor
economici participanþi.
Pentru depistarea unui numãr cât mai
mare de locuri de muncã, care sã
acopere o gamã cât mai diversã de
meserii din diferite domenii de
activitate, ºi care sã fie oferite
participanþilor care vor participa la
acest târg de locuri de muncã, salariaþii

AJOFM Mehedinþi au desfãºurat acþiuni
de contactare a agenþilor economici ºi
de invitare a acestora sã participe la
acest târg de locuri de muncã.
În acest sens, au fost contactaþi peste
230 agenþi economici, dintre aceºtia 67
ºi-au confirmat participarea la aceastã
bursã, numãrul total al locurilor de
munca oferite fiind de 595, din care 17
pentru persoanele cu studii superioare.
Dintre domeniile de activitate ale angajatorilor
în care au fost oferite locuri de muncã
mentionam industria uºoarã, prelucratoare,
bancar, asigurari, construcþii, comerþ,
alimentaþie publicã, turism, transporturi, diverse
activitãþi de prestãri servicii.
În ziua desfãºurãrii bursei generale a
locurilor de muncã, au fost prezenþi 63
agenþi economici care au furnizat tuturor
solicitanþilor informaþii referitoare la
condiþiile de ocupare a locurilor de
muncã, numãrul participanþilor fiind de
aproximativ 645 persoane, dintre
acestea 230 fiind selectate în vederea
încadrãrii în muncã. În urma participãrii
la acest târg de locuri de muncã 5
persoane au fost încadrate pe loc,
evaluarea finalã privind rezultatele
obþinute în urma organizãrii acestei burse
generale a locurilor de muncã urmând a
fi fãcutã in termen de 30 de zile, respectiv
pânã la data de 8 mai 2017.
Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior
Mihail Sorin Marinescu
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Primãria comunei Broºteni
Judeþul Mehedinþi

ANUNÞ

1. Informaþii generale privind concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de email ale persoanei de contact: Primãria Broºteni, com. Broºteni, sat
Broºteni, judeþul Mehedinþi, telefon 0252383020, fax 0252383118,
e-mail: clbrosteni@yahoo.com.
2. Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea
ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie concesionat:
Primãria comunei Broºteni, cod fiscal 8845957 organizeazã
licitaþie publicã deschisã conform HCL nr. 3/2016, O.U.G. nr. 54/
2006 ºi OG nr. 21/2006 la sediul Primãriei Broºteni, în data de
27.04.2017, ora 10.00, în vederea concesionãrii imobil sat Meriº,
comuna Broºteni, judeþul Mehedinþi.
Durata concesiunii este de 10 de ani cu posibilitate de prelungire
cu cel mult jumãtate din perioada iniþialã, imobilul este proprietate
publicã a comunei Broºteni.
- Preþul minim de pornire al licitaþiei publice este de 192 lei /lunã.
Suprafaþa = 165,95 mp;
Taxa de înscriere la licitaþie este de 200 lei, preþul Caietului de Sarcini
este de 50 lei, Informaþii suplimentare, la Primãria Broºteni, sediul
menþionat mai sus, persoanã de contact –Caþan Florin.
3. Informaþii privind documentaþia de atribuire: Documentaþia
de Atribuire (cu caietul de sarcini inclus) se gãseºte la sediul
Primãriei Broºteni;
3.1. Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: Documentaþia
de Atribuire (cu caietul de sarcini inclus) se poate cumpãra de la sediul
Primãriei Broºteni, în perioada 07.07- 20.04.2017, zilnic pânã la ora 13.00.
3.2. Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 54/2006: Preþul Caietului de Sarcini este de 50 lei,
ºi se achitã la Casieria unitãþii.
3.3. Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: Data-limitã pentru
solicitarea clarificãrilor este data de 17 04.2017, ora 13.00.
4. Informaþii privind ofertele: Ofertele se redacteazã în limba românã
ºi cuprind douã plicuri, unul exterior ºi unul interior ºi se depun la
sediul concedentului. Pentru desfãºurarea licitaþiei este nevoie de cel
puþin trei oferte valabile.
4.1. Data-limitã de depunere a ofertelor: Depunerea ofertelor se face
pânã în data de 27.04 2017, pânã la ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primãria comunei Broºteni,
cu sediul în Comuna Broºteni, sat Broºteni, judeþul Mehedinþi.
4.3. Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã:
Un exemplar.
5. Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a
ofertelor: 27.04.2017, ora 10,00. Licitaþia va avea loc la sediul: Primãria
comunei Broºteni, cu sediul în Comuna Broºteni, sat Broºteni, judetul
Mehedinþi în data de 27.04.2017, ora 10,00. În caz de amânare a ºedinþei
de licitaþie, aceasta se va repeta în data de 04.05 .2017, ora 10.00.
6. Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de
e-mail ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei: Soluþionarea litigiilor se face
conform dispoziþiilor Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004,
cu completãrile ºi modificãrile ulterioare.
7. Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate,
în vederea publicãrii: 07.04.2017.
Primar, Ing. Borugã Alexandru

OBIECTIV mehedinþean

Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
O sãptãmânã dinamicã, în care vei revizui multe
planuri ºi relaþii. Revin în atenþie conflictele din
segmentul profesional, în mod special cele cu
femeile. Bizarul domneºte la locul de muncã ºi în
relaþiile profesionale, de aceea fii prudent ºi þine cont
de faptul cã nu este ceea ce pare la prima vedere. Se
încheie o etapã importantã în plan partenerial, fie cã
este vorba despre partenerul de viaþã, fie despre o
colaborare. Mãrul discordiei din aceastã sãptãmânã
o reprezintã banii ºi bunurile comune cu alþii.
Primeºti bani, sprijin material considerabil, dar ºi
cheltuielile vor fi pe mãsurã. A doua parte a
sãptãmânii aduce cãlãtorii îndepãrtate ºi dialoguri
fructuoase cu ceilalþi. Calm, rãbdare, încredere în
propriile forþe ºi lasã-te purtat de valul evenimentelor!

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Este clar cã la serviciu existã animozitãþi, nereguli
ce nu meritã tolerate în continuare. Se contureazã un
final de etapã profesionalã, fie cã finalizezi o sarcinã,
un proiect important, fie cã se schimbã pe neaºteptate
condiþiile de muncã ºi de aici ºi salarizarea. Se
recomandã prudenþã, întrucât în umbrã se þes conflicte
surprinzãtoare de cãtre cine te aºtepþi mai puþin. Este
posibil ca un prieten bun sã te avertizeze serios asupra
unor decizii luate de curând ºi asupra unor acþiuni pe
care le desfãºori, însã tendinþa pãguboasã de a
respinge tot ce vine din partea altora este accentuatã.
Retrage-te din forfota cotidianã ºi gândeºte-te pe
îndelete. Ai parte de cheltuieli comune cu partenerul
de viaþã, rudele sau colaboratorii.

Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Horoscop
( 13 - 19 aprilie 2017)

Horoscop
Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Situaþii interesante cu persoanele din anturajul
apropiat. Vrei nu vrei, te vei desprinde de unii din varii
motive. Dialogurile cu ceilalþi sunt deosebite, atât prin
natura subiectelor discutate, cât ºi prin controversele
care vor apãrea din te miri ce. Ar fi bine sã vorbeºti
puþin, strictul necesar, evitând sã divulgi planurile tale
personale. Unii te pot înþelege greºit, pentru cã existã
probleme de comunicare. Cãlãtoriile pe distanþe scurte
pot fi frecvente, mai ales cele pentru a rezolva chestiuni
profesionale. Dialogurile cu membrii familiei ºi
activitãþile comune cu aceºtia reprezintã o altã temã
importantã. Pentru cã eºti foarte ocupat cu îndatoririle
tale profesionale existã riscul sã-i neglijezi pe cei dragi
sau sã ignori urgenþele de acasã.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)
O sãptãmânã cu multe cheltuieli, dar sunt ºanse
sã primeºti bani, o primã sau favoruri substanþiale
dinspre locul de muncã. Pot reveni în atenþie achitarea
unor facturi vechi, reglarea unor datorii vechi ºi
planurile de investiþii, gândite mai demult. Ar fi bine
sã te rezumi la strictul necesar în privinþa cheltuielilor,
sã achiþi datoriile aflate deja pe rol ºi sã nu faci,
deocamdatã, niciun fel de cumpãrãturã nouã de
anvergurã. Sunt ºanse de erori financiare greu de
remediat. Multe dialoguri ºi cãlãtorii pe distanþe scurte
pentru a rezolva chestiuni personale, profesionale sau
pentru a vizita prieteni ºi rude dragi. A doua parte a
sãptãmânii accentueazã treburile gospodãreºti ºi
relaþiile cu membrii familiei.

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Relaþiile cu prietenii sunt amestecate, dar clar este
cã unele dintre acestea se vor sfârºi fãrã echivoc.
ªanse mari de a finaliza un proiect profesional ºi
diverse activitãþi comune cu prietenii, cu susþinãtorii
din segmentul socio-profesional. Este bine sã fii
precaut ºi sã urmãreºti atent firul evenimentelor. Lasã
discuþiile ample ºi luarea deciziilor cu efect pe termen
lung pentru alte zile. Emoþiile te pot copleºi ºi de
aici sãnãtatea sã aibe de suferit. Organizeazã-þi
treburile astfel încât sã ai suficient timp pentru odihnã
ºi dialog cu cei dragi. De evitat, pe cât posibil
consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirugicale, deoarece se pot produce erori dificil de
ameliorat. Relaxarea în naturã, somnul suficient, o
dietã de sezon te ajutã mult ºi bine.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)
Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la serviciu.
Se preconizeazã schimbãri importante, atât în ceea ce
priveºte condiþiile de muncã, activitatea profesionalã
propiu-zisã, cât ºi salarizarea aferentã muncii depuse.
Întâlniri cu persoane oficiale, cu ºefi, aflarea unor
informaþii deosebite legate de mersul lucrurilor la
serviciu. Rãsturnãrile de situaþie pot fi uimitoare, dar
totuºi nu este ceea ce pare. Prudenþã, discreþie, calm,
rãbdare! Comunicarea este deficitarã ºi multe din cele
discutate acum se vor revizui sau anula în sãptãmânile
urmãtoare. Ar fi bine sã te gândeºti deja la un alt loc
de muncã, poate chiar într-un alt domeniu profesional.
Prietenii îþi vor fi alãturi, însã dialogurile cu aceºtia
obosesc. Selecteazã-þi prioritãþile!

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
Eºti gânditor în aceastã sãptãmânã, cumva fiind
orientat spre tine ºi sufletul tãu. Chiar dacã se vor ivi
ºanse bune de a cãlãtori în þinuturi îndepãrtate, de a
dialoga cu oameni erudiþi sau de a te implica în studii
ºi cercetãri, pare cã îþi este dificil sã te racordezi la
momentul acum ºi aici. Pentru cã mentalitatea ta se
modificã, gândurile sunt confuze ºi îþi poate fi greu,
uneori, sã þii pasul cu cei din preajma ta. Relazeazãte, selecteazã ºi ocupã-te numai de prioritãþi, iar la
nevoie cere sprijinul celorlalþi. Vei fi uimit câtã
înþelegere ºi cât ajutor vei primi pe cãi diferite, poate
chiar neobiºnuite. Relaþiile profesionale sunt animate,
mai ales cele cu ºefii. Dezbateri profesionale de
anvergurã ºi rãsturnãri de situaþie în câmpul muncii.

Foarte importante sunt în aceastã sãptãmânã
relaþiile sentimentale. Relaþiile cu cei dragi îºi vor
schimba dinamica, poate nu aºa cum ai dori tu. La
prima vedere ceva trebuie schimbat, fie în atitudinea
ta faþã de iubire ºi implicaþiile ei, fie faþã de persoana
iubitã sau de copii. Relaþiile cu generaþiile mai tinere
sunt surprinzãtoare, anoste pe alocuri ºi de neînþeles.
Rãbdare, calm, prudenþã! La serviciu sunt multe de
fãcut, dar sãnãtatea este vulnerabilã. Ar fi bine sã
ceri sprijinul colegilor ºi sã rezolvi prioritãþile.
Relaþiile cu partenerul de viaþã ºi cu cei de afaceri au
nevoie de revizuiri. Ar fi bine sã te detaºezi, fãrã
resentimente, de oamenii ºi situaþiile care te obosesc
sau în care, pur ºi simplu, simþi cã nu îþi mai este
locul.

O sãptãmânã importantã, pentru cã energia astralã
te ajutã sã închei capitole de viaþã ºi sã deschizi altele.
Ocupã-te pe îndelete de sufletul tãu, stai de vorbã cu
tine însuþi ºi stabileºte-þi obiective pe termen lung.
Este vremea marilor schimbãri ºi nimic nu va mai fi
ca înainte. Începând de la concepþiile, ideile, planurile
ticluite mai demult ºi pânã la toate tipurile de relaþii
în care eºti implicat. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi
pot reveni afecþiuni vechi legate de sistem renal,
picioare, sistem limfatic sau coloanã vertebralã.
Cheltuieli cotidiene, revizuiri financiare, posibil
primirea unor sume de bani restante de la serviciu.
Evidenþiazã-þi relaþiile cu anturajul apropiat ºi
cãlãtoriile pe distanþe scurte.

Zodia Rac

Zodia Scorpion

(23 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã remarcabilã la capitolul familie, relaþii
cu neamurile, treburi gospodãreºti. Se contureazã un
final de etapã familialã, fie prin modificarea
concepþiilor tale privitoare la familie, la relaþiile cu
neamurile, fie ai ºanse sã rezolvi chestiuni
patrimoniale care treneazã demult. Sunt posibile
rãsturnãri de situaþie ºi de aici, lucrurile sã iasã total
altfel decât þi-ai dorit tu. Prudenþã, rãbdare, toleranþã
ºi încredere cã totul se desfãºoarã spre binele tãu
suprem! Persoana iubitã ºi copiii, ba chiar ºi unii
prieteni apropiaþi îþi vor fi alãturi, beneficiind din plin
de afecþiunea ºi sprijinul lor, multã muncã, atât acasã,
cât ºi la serviciu. Rezolvã prioritãþile, deoarece
sãnãtatea este vulnerabilã.

În prima parte a sãptãmânii ai nevoie de odihnã ºi
activitãþi uºoare, de rutinã. Sãnãtatea este vulnerabilã,
fiind vorba despre revenirea unor afecþiuni vechi, cu
aspecte cronice. Fii prudent, îngrijeºte-te
corespunzãtor ºi ai încredere cã vei depãºi totul cu
bine. Informaþiile obþinute pe cãi neobiºnuite vor fi
uimitoare, iar unele chiar bizare. Noteazã într-un jurnal
orice idee sau cuvânt care rezoneazã cumva în sufletul
tãu ºi la momentul potrivit cu siguranþã îþi va fi util.
Dacã observi cã lucrurile nu ies cum doreºti tu, lasãte purtat acum de valul vieþii, te va duce exact unde
ºi cum îþi este þie de folos. În a doua parte a
sãptãmânii te vei simþi mult mai bine. Cheltuieli
cotidiene ºi favoruri din partea celorlalþi.

Este nevoie sã te ocupi de cheltuieli, de achitarea
facturilor ºi poate chiar de relaþiile cu instituþiile
financiare. Sunt posibile descoperirea unor erori
financiare serioase, întâzierea sau amânarea unor
plãþi. Se recomandã prudenþã, discernãmânt ºi
rãbdare pentru a rezolva tot ce þine de bani, bunuri,
investiþii, documente. Final de etapã de câºtig de la
ºi prin alþii. Se poate finaliza o colaborare sau se
poate anula un sprijin material pe care îl primeai de
la cineva apropiat. De aici apar o serie de gânduri, de
planuri noi, posibil chiar sã te orientezi spre alþi
oameni care te pot ajuta în vreun fel. Cãlãtoriile
îndepãrtate ºi dialogurile cu persoane strãine sunt
frecvente mai ales în a doua parte a sãptãmânii. ªefi
ºi oficalitãþi în preajmã.
Autor: AstroCafe.ro

Zodia Peºti
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ZIUA MONDIALA A SANATATII - 7 aprilie 2017

DEPRESIA:
Rupe bariera tãcerii
Ziua Mondialã a Sãnãtãþii,
7 aprilie, anul acesta a fost
dedicatã depresiei.
Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinti, în colaborare cu Filiala de
Cruce Roºie Mehedinþi, ISU Drobeta,
Cora Drobeta ºi Carrefour Drobeta,
organizeazã în perioada 07 –17 aprilie
2017, activitãþi de informare ºi
conºtientizare a populaþiei, referitoare la
depresie ºi motive de apariþie a acesteia.
Depresia constituie o provocare
redutabilã la adresa sistemelor de
sãnãtate din Europa
Costurile personale, sociale ºi
economice ale acestei maladii, precum
ºi faptul cã peste 50% dintre
persoanele afectate nu beneficiazã de
tratament, deºi acesta este ieftin ºi
disponibil, fac din depresie o problemã
de sãnãtate publicã majorã, cu atât mai
mult cu cât afecþiunea este un puternic
factor de risc pentru suicid. Femeile
prezintã un risc de douã ori mai mare
de a traversa un episod depresiv,
comparativ cu bãrbaþii.
OMS estimeazã cã, la nivel
mondial, existã mai mult de 300
milioane persoane afectate
(reprezentând 4,4% din populaþia
globului). Pe continental european,
peste 40 milioane persoane suferã de
tulburãri depresive, iar în România,
prevalenþa este estimatã la 5% din
populaþia generalã (931000 cazuri).
La nivelul judeþului Mehedinþi, în
anul 2016 au apãrut 39 cazuri noi
de boli mintale, iar la finele
aceluiaºi an erau 2530 cazuri
rãmase în evidenþã.
Datele statistice sunt relative având în
vedere faptul cã o multitudine de cazuri
rãmân nediagnosticate, fie datoritã
lipsei unor cunoºtinþe cu privire la
simptomatologia de debut a bolii, fie
datoritã neprezentãrii la medic din
considerente subiective, diagnosticul
unei boli psihice constituind, în mod
empiric, un stigmat.
Este evident cã una dintre prioritãþile
actuale în lupta împotriva depresiei
este sã ne asigurãm cã populaþia,
politicienii ºi furnizorii de servicii
medicale înþeleg pe deplin atât

dramatismul acestei patologii, cât ºi
beneficiile depistãrii în timp util a
tulburãrilor depresive. În scopul
conºtientizãrii acestei probleme de
sãnãtate publicã ºi al îmbunãtãþirii
nivelului de cunoaºtere de cãtre
populaþie a mijloacelor prin care poate
fi prevenitã, depresia a fost aleasã tema
Zilei Mondiale a Sãnãtãþii din acest an.
Prin activitãþile preconizate, dorim
sã sensibilizãm populaþia generalã
asupra magnitudinii acestei
probleme de sãnãtate publicã, asupra
recunoaºterii timpurii a simptomelor
depresiei, dar ºi asupra necesitãþii
depãºirii barierelor care blocheazã
accesul la ajutorul de specialitate,
dintre acestea cea mai importantã
fiind stigmatizarea socialã asociatã
afecþiunilor mentale.
Cu acest prilej, promovãm
sloganul OMS „Depresia: sã stãm
de vorbã!” ºi materialele informative
aferente aflate pe website-ul http://
www.who.int/campaigns/worldhealthday/ 2017/en/.
Ministerul Sãnãtãþii, prin
Institutul Naþional de Sãnãtate
Publicã, asigurã coordonarea la
nivel naþional a acestei campanii.
Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi, în colaborare cu Filiala de
Cruce Roºie Mehedinþi, ISU Drobeta,
Cora Drobeta ºi Carrefour Drobeta, au
organizat în perioada 07 –08 aprilie
2017, activitãþi de informare ºi
conºtientizare a populaþiei referitoare
la depresie, motive de apariþie a
acesteia, recunoaºterea timpurie a
simptomelor bolii, cât ºi acþiuni de
mãsurare a tensiunii arteriale ºi de
determinare a glicemiei, de mãsurare
a greutãþii corporale (ca factori de risc
pentru apariþia depresiei), demonstraþii
de prim ajutor.
La nivel judeþean, coordonarea a fost
asiguratã de Promovarea Sãnãtãþii
Mehedinþi, www.dsp.severin.rdsnet.ro
Susþineþi Campania de
prevenire a depresiei!
Contribuiþi la creºterea gradului
de conºtientizare cu privire la
prevenirea depresiei!
Rupeþi bariera tãcerii!
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Euro a revenit la 4,501 lei
Primele zile din aprilie au fost
de bun augur pentru leu, care a profitat
de interesul ridicat al fondurilor strãine
pentru titlurile de stat româneºti.
Finanþele au profitat de cererea
mare, de aproape 1,6 miliarde lei, ºi
s-au împrumutat cu 472,5 milioane
lei prin vânzarea de titluri scadente
în aprilie 2024, la un randament
mediu în scãdere de 3,41% pe an,
faþã de licitaþia precedentã.
Un alt punct pozitiv pentru leu a fost
reprezentat de reconfirmarea de cãtre
Standard & Poor’s a rating-ului aferent
datoriei guvernamentale a României la
BBB-/A-3 pentru datoria pe termen
lung ºi scurt în valutã ºi monedã localã,
cu perspectivã stabilã.
Dupã o lunã în care s-a plasat în
jurul valorii de 4,55 lei, testând chiar
ºi pragul de 4,57, euro a cunoscut
ºapte ºedinþe consecutive de scãdere,
cursul coborând pânã la 4,5142 lei, la
finalul perioadei analizate, nivel care
nu a mai fost atins din 27 februarie.
Tranzacþiile din ultima ºedinþã a
intervalului s-au realizat între 4,5120 ºi
4,5170 lei, semn cã leul încã beneficia
de suportul intrãrilor de capital strãin
dar ºi de faptul cã investitorii nu erau
dispuºi sã deschidã poziþii riscante
înainte de sãrbãtorile de Paºte.
Creºterea economiei româneºti ar
trebui sã permitã leului sã continue
procesul de apreciere faþã de euro,
însã primul tur al alegerilor
prezidenþiale din Franþa ar putea
reaprinde sentimentele de aversiune
faþã de risc ale investitorilor. O
eventualã victorie a lui Marine Le Pen,
care a promis un referendum pentru
ieºirea din UE (Frexit), ar avea ca
efect deprecierea monedei unice dar
ºi a celor de la marginea zonei euro.
Referitor la evoluþia leului
guvernatorul Mugur Isãrescu a
declarat sãptãmâna trecutã cã, “dacã

dumnevoastrã consideraþi cã o
miºcare de 1-2% este depreciere, eu
cred cã este o exagerare aici. (...) Eu
cred cã leul a fost extrem, chiar excesiv
de cuminte. Nu aº numi acest lucru
depreciere. Este o monedã care este
vie, se comportã sãnãtos în condiþii
de miºcãri de capitaluri, care în mod
frecvent sunt greu de prognozat”.
Cursul dolarului american a fluctuat
între 4,2430 ºi 4,2677 lei, pentru a
închide perioada la 4,2548 lei, într-o
ºedinþã în care cotaþiile au fluctuat
între 4,249 ºi 4,267 lei.
Media monedei elveþiene s-a miºcat
între 4,2254 ºi 4,2549 lei. Evoluþia a
fost influenþatã de parcursul ei pe
pieþele internaþionale, unde a fluctuat
între 1,067 ºi 1,072 franci/euro.
Perechea euro/dolar a avut o
tendinþã descendentã. De la un maxim
de 1,069, euro a scãzut la 1,0570,
minim al ultimei luni, dar la sfârºitul
intervalului a urcat uºor, la 1,0579 –
1,0620 dolari. Revenierea euro s-a
datorat creºterii încrederii în economia
Germaniei, conform indicelui calculat
de institutul ZEW, de la 12,8 puncte în
martie la 19,5 puncte luna aceasta,
semn cã se anticipeazã o intensificare
a activitãþii în lunile urmãtoare.
Aprecierea dolarului a fost consecinþa
scãderii ratei ºomajului din SUA la
4,5%, minimul ultimilor aproape zece
ani, ceea ce va permite Rezervei
Federale americane sã continue
procesul de majorare a dobânzilor. În
opinia analiºtilor, Fed va înãspri politica
sa monetarã de cel puþin încã douã ori
în cursul acesti an, prima dintre acestea
fiind aºteptatã pentru iunie însã
preºedintele BCE Mario Draghi a
declarat cã BCE va renunþa la
experimentul sãu cu dobânzi negative
nu înainte de sfârºitul acestui an.
Analiza cuprinde perioada 5 –
11 aprilie.  Radu Georgescu
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Remizã pe terenul din ªimian
Dupã ce ºi-au împãrþit
victoriile în sezonul regulat, Viitorul
ªimian ºi ACS Drobeta au remizat
în etapa a II-a din play-off.
Pe terenul din comuna ªimian,
liderul Ligii a IV-a Mehedinþi n-a
mai reuºit sã treacã de echipa
severineanã, aºa cum o fãcuse
toamna trecutã, când s-a impus cu
1-0. Jocul-direct din play-off s-a
încheiat nedecis, scor 1-1, prin

golurile marcate de Alin Arfutu
(’15), respectiv Relu Þurai (‘25), iar
cele douã contracandidate continuã
sã fie despãrþite de 2 puncte.
De rezultatul de la ªimian putea
profita CS Strehaia, însã echipa
antrenatã de Mircea Danciu a ratat
posibilitatea sã egaleze liderul la
puncte, dupã ce a pierdut cu 2-0 la
Orºova. Dubla lui Tiberiu Pãtãºanu
(’57, ’71) a adus prima victorie din
play-off pentru
Liga a IV-a
ocupanta
Play-off
locului al IVEtapa a II-a
lea, AS Dierna.
Viitorul ªimian - ACS Drobeta
1-1 (1-1)
În play-out,
Dierna Orºova - CS Strehaia
2-0 (0-0)
Recolta Dãnceu
Clasament
s-a distanþat la
1. ªimian
2 0 1 1 2-4 19
2. ACS Drobeta
2 1 1 0 3-2 17
3 puncte de
3. Strehaia
2 1 0 1 3-3 16
Viitorul Cujmir,
4. Orºova
2 1 0 1 3-2 13
Etapa viitoare
22 aprilie, ora 11: Dierna Orºova - Viitorul ªimian
22 aprilie, ora 17: ACS Drobeta - CS Strehaia
Play-out
Etapa a II-a
AS Corcova - Dunãrea Pristol
3-0 (1-0)
Recolta Danceu - Viitorul Cujmir
3-0 (0-0)
Clasament
1. Dãnceu
2 2 0 0 6-0
15
2. Cujmir
2 1 0 1 5-6
12
3. Pristol
2 0 0 2 0-6
7
4. Corcova
2 1 0 1 6-5
5
Etapa viitoare
22 aprilie, ora 17: AS Corcova - Recolta Dãnceu
23 aprilie, ora 11: Viitorul Cujmir - Dunãrea Pristol
Liga a V-a - Etapa a XVI-a
Dunãrea Hinova - ªtiinþa Broºteni
4-2 (3-2)
Viitorul Floreºti - Real Vânju Mare 2-3 (1-2)
Voinþa Opriºor - Inter Crãguieºti
2-5 (1-3)
Voinþa Vrata - AS Obârºia de Câmp 1-1 (1-1)
AS Ghiciulescu Hinova - Inter Salcia 5-2 (2-0)
AS Corlãþel - Unirea Gârla Mare
2-3 (1-1)
Clasament
1. D. Hinova
16 14 1
1 59-14 43
2. Vânju Mare
16 13 2
1 50-15 41
3. Crãguieºti
16 11 1
4 54-19 34
4. Vrata
16
9 3
4 53-35 30
5. Salcia
16
8 1
7 36-39 25
6. Floreºti
16
8 0
8 44-44 24
7. Gârla Mare
16
7 2
7 48-35 23
8. Opriºor
16
5 0
11 31-55 15
9. Corlãþel
16
4 0
12 34-44 12
10. G. Hinova
16
4 0
12 25-62 12
11. Broºteni
16
3 1
12 27-70 10
12. Obârºia de Câmp 16
2 3
11 21-56 9
Etapa viitoare
22 aprilie, ora 17: Unirea Gârla Mare - Viitorul Floreºti
23 aprilie, ora 11: Inter Crãguieºti - Dunãrea Hinova
23 aprilie, ora 11: Real Vânju Mare - AS Gh. Hinova
23 aprilie, ora 11: ªtiinþa Broºteni - AS Corlãþel
23 aprilie, ora 11: Inter Salcia - Voinþa Vrata
23 aprilie, ora 17: AS Obârºia de Câmp - Voinþa Opriºor

de care a dispus cu 3-0, prin golurile
izbutite în repriza secundã de
Cãtãlin Truºcã (’54), Alin Rapcea
(’72) ºi Cristian Boboescu (’89).
Tot cu 3-0 a câºtigat ºi AS
Corcova, meciul cu Dunãrea
Pristol. Reuºitele lui Sevastian
Drãghici (‘30, ‘83) ºi Roberto

Radu (‘74) au apropiat Corcova
la 2 puncte de Pristol.
Deoarece este Paºtele, la sfârºitul
acestei sãptãmâni nu sunt
programate meciuri în campionatul
judeþean din Mehedinþi, astfel cã
urmãtoarea etapa va avea loc pe
22-23 aprilie.
 M. O.

ªi-au reconfirmat valoarea

Desfãºurat la Craiova, Campionatul
Naþional Individual de lupte libere, pentru
juniori, a reconfirmat valoarea sportivelor
de la CSM Drobeta Turnu Severin.
Secþia pregãtitã de Marin Dobrescu ºi Nicoleta
Bogasieru ºi-a adjudecat 3 medalii de aur ºi 2
de bronz, rezultate prin care s-a impus detaºat
în clasamentul general al cluburilor, la feminin,
cu un total de 11 puncte. Podiumul a fost

completat de CSM Craiova (6
puncte) ºi CS Rapid Bucureºti (5
puncte). De la clubul severinean,
Mihaela Bãrbulescu (55 kg),
Valentina Ungureanu (63 kg) ºi
Larisa Niþu (72 kg) au devenit
campioane naþionale, în timp ce
Denisa Breazu (48 kg) ºi Adina Giura
(59 kg) au urcat pe ultima treaptã a
podiumului de premiere. Aproape de
bronz a fost ºi Roxana Dinicã (67 kg),
clasatã pe locul al V-lea. “Am luat 5
medalii ºi, pentru prima datã, am
reuºit sã ne clasãm pe primul loc ºi
în ierarhia generalã a junioarelor,
dupã ce, în anii trecuþi, am dominat,
cu aceste fete, naþionalele de copii ºi cadeþi.
Avem 3 campioane naþionale la juniori, iar
aurul e echivalent cu calificarea la
Europenele care vor avea loc în varã, în
Finlanda. Sã nu uitãm cã Mihaela
Bãrbulescu ºi Larisa Niþu au fost pe podium
în acest an ºi la Naþionalele de tineret ºi
seniori”, a spus antrenorul severinean
Marin Dobrescu.
 M. O.

Lecþie de fotbal predatã elevelor lui Ispas
În etapa a X-a a Ligii a II-a la fotbal
feminin, ACS Atletic Drobeta a primit o
adevãratã lecþie de fotbal de la ACS Banat Girls
Reºiþa, care s-a impus cu scorul de 9-1 (4-0)
pe terenul sintetic din Valea Domanului. Golul
de onoare al echipei severinene a fost reuºit
de Loredana Sîrbu. “Din pãcate, a trebuit sã
folosesc o echipã improvizatã, deoarece unele

dintre titulare nu au putut face deplasarea”, a
justificat antrenorul Daniel Ispas înfrângerea
drasticã de la Reºiþa.
Rãmase pe locul 4 în clasament, severinencele
vor juca urmãtorul meci pe data de 23
aprilie, cu începere de la ora 11, pe Stadionul
Termo, cu Independenþa II Baia Mare, echipã
aflatã douã trepte mai jos în ierarhie.  M. O.
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Sucã, nea Bãlu bãgãtor în samã, nea Sibinescu lideru
de grup ºi vila de protocol a nimãnui

Mã fraþilor, da io nu-i înþeleg
pe unii di ce sã bagã în samã, dacã nu
e cazu. Pã sã trezi nea Bãlu vorbind
singur la televizor, cã la Cluj, unde
presteazã acu, sunt nu sã mai ºtiu câte
parcuri industriale, cã locuri de muncã
sunt cu duiumu ºi cã aeroportu
clujenilor duduie ca ºi economia
localã. Mã nepoate, dacã nu ºtiam de
unde sã trage nea Bãlu, aproape cã
începeam sã-l credem ce spune, aºa
pãrea de convingãtor. Pã bine, bine,
da matale ce fãcuºi, cât fusãºi matale
preºedinte de Consiliu judeþean ºi
parlamentar de lungã duratã? Matale
ce fãcuºi?! Di ce nu fãcuºi matale
mãcar jumate de parc industrial ºi
mãcar sã închizi un teren ºi sã zici cã
acolo o sã faci matale aeroport. Cã eºti
lângã graniþã, cã aºa atragi investitori,
turiºti, cã dezvolþi infrasuctura de
afaceri ºi de turism, puteai ºi matale
sã faci ceva, cã timp ai avut berechet.
Da de ce, când e mai uºor sã vorbeºti
la televizor, te mai vãd fro doi-trei, mai
vorbesc, te mai vede lumea, ca sã nu
te uite de tot. Da în locu matale, data

viitoare aº candida la primãrie, ca sã
arãþi matale cam ce poþi. Cã de vorbe
s-au sãturat severinenii, ani de zile.
Poate ai mai mult noroc decât ãla micu,
cã matale poþ sã sari mai sus la
fereastra de primar. Deh!
Mã nepoate, ajunsã nea Sibinescu
lider de grup la senatorii ALDE.
Acuma, nu cã asta ar însemna ceva,
da pentru cartea de vizitã dã mai bine
decât pânã acum. Cã ºi aºa afacerile
îs trecute pe alte nume, nu care cumva
sã sã depisteze fro incompatibilitate,
ceva. Pã da, cã pãnã ºi nerdu de Sucã
e incompatibil, da cu cârciuma din sat.
Pã de când sã îmbãtã ºi-l gãsîi în
cocenii lu Marghioala lu Fleaºcã, îi
detei o mamã de bãtaie, îi aplicai ºi
metoda a treia ºi-i zisei cã dacã-l
mai prind la birt, îl trimet sã facã
armata a doua oarã. ªi-i zisei cã e ºi
incompatibil. Mã fraþilor, când auzi
Sucã, cã e incompatibil, sã uita la
mine cu neºte ochi de viþel nounãscut, de-þi venea sã-l iei în braþe
ºi sã-l pupi. Nu mai stetei sã-i explic
ce e cu asta, cã i sã pãru cã e ceva

grav ºi sã liniºti singur. Nu mai zise
nici pâs. Aºa cã nea Sibinescu e
acuma lider. Adicã pentru ‘mnealui
ºi încã opt persoane ajunse senatori.
Pã ce sã facã pi la Severin, cã de
schimbãrile di la mâncãtoria Marco
Polo are cine sã sã ocupe.
Da sã vezi, mã nepoate, ce sã pricepe
nea primaru Dunãrinþu la agriculturã.
Pã da, îºi luã limuzina, strânse neºte
primari, invitã neºte reprezentanþi di la
Ministerul Agriculturii ºi aºa aflarã toþi
cum sã fac bani din fondurile europene
pi la Baia di Aramã. Da nu zîsã nimica
de dosarele di la APIA, cã nu dãdea
bine la...imagine. Acuma sã te þii, cãºi iau toþi limuzine ca nea Rafael ºi le
parcheazã pe arãturã.
Pã da, cã de când a dat soarele, s-au
umplut strãzile ºi pin Severin de
limuzine, de bãieþaºi care n-au muncit
în viaþa lor, da au tot timpu ceva de
vreun card general valabil, probabel.
Ba unii sã cred singuri pe uliþele
municipiului ºi accelereazã, iar de nu
ieºti atent riºti sã fii lovit sau te alegi cu
neºte claxoane ºi îjurãturi mai ca la uºa
...viloaielor, chiar de provin din cort.
Da poate organele abilitate îi întreabã
de sãnãtate pe ãi de conduc MH 23

SIM, B 357 EKO, ºi lista-i destul
de lungã.
Asta pãnã nea Aladin sã ocupã de vila
lu nea Nicu di la Gura Vãii, cã pãnã
acuma au vorbit alþii, da nu s-a fãcut
nimica. Da sã vezi de aici încolo.
Rãmâne de vãzut cum va fi cu
administrarea, care va fi interesu, dacã
va rãmâne public sau personal, de grup
sau de gaºcã. Bãieþi de gaºcã, ce mai.
Acuma sã vedem dacã sã mai întâmplã
ceva ºi cu stadionu Angelescu, cu
Bazinu de înot... cã zisã al lu Zbanghiu
cã parcã el îºi aduce aminte cã aºa era
vorba, sã sã cam întâmple ceva bun.
ªi ar fi fost frumos ca, de sãrbãtori,
pin judeþ sã fie curat ºi sã nu sã împutã
treaba asta cu gunoaiele împrãºtiate,
ba la Orºova, unde ajunsã arbitru don
Titel, ba pi la Vînju-Mare, ba pin alte
pãrþi. Cã miroase urât treaba asta, nu
de alta, da ne facem de râsu lumii. Aia
e, mã fraþilor. Cam asta e situaþia. Da
vin Zilele oraºului de lângã cimitir, sã
chiuie, sã mãnâncã mici ºi sã bea bere
ºi mai uitã lumea. Sau nu.
Pãnã atuncea, vin sãrbãtorile astea
de Paºti ºi sã vã gãseascã liniºtiþi ºi
cumpãtaþi! Sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

