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Problemele celor care
locuiesc, în condiþii grele, la

blocurile sociale din Gura Vãii, ar
putea lua sfârºit în curând,

deoarece municipalitatea doreºte
sã repare imobilele rãmase de la

fostul BTT ºi sã amenajeze în
apropiere un loc de joacã pentru
copii. Oamenii necãjiþi de la Gura

Vãii trãiesc în condiþii grele,
aceasta fiind ºi cauza pentru care
cele mai multe audienþe la primar

vin tocmai din acest loc. În
întâmpinarea lor, primarul Marius

Screciu vrea sã vinã cu un plan
de reabilitare a clãdirilor ºi de

înfrumuseþare a zonei.
   Câteva sute de oameni, printre care
ºi foarte mulþi copii, locuiesc în
condiþii grele în blocurile sociale de la
Gura Vãii, pe locul unde pe vremuri
funcþiona fostul BTT. Construite dupã
tiparul blocurilor de nefamiliºti, cu bãi
comune, camere mici ºi degradate,
blocurile sociale au devenit, odatã cu
trecerea timpului, tot mai greu de locuit
de cãtre cei care le-au primit de la
Primãrie ºi au nevoie urgentã de
reparaþii. ªi cum aici locuiesc ºi foarte
mulþi copii, nevoia unui loc de joacã a
devenit la fel de stringentã. Asaltat de
cei care vin de aici în audienþã, tot mai
des, primarul Severinului, Marius
Screciu, a inspectat zona, însoþit de
reprezentanþi ai serviciilor de
specialitate, pentru a discuta cu
oamenii ºi, mai ales, pentru a vedea
exact de ce au nevoie aceºti
nefericiþi, pentru a duce o viaþã
în condiþii normale.
   La faþa locului, edilul-ºef a fost
asaltat de nefericiþii pe care viaþa i-a
obligat sã trãiascã în condiþii greu de
imaginat în blocurile sociale vechi ºi
insalubre. Cei mai mulþi i-au spus
cã nu au contoare, pentru cã nu au
avut bani sã le monteze ºi sunt
frecvent amendaþi de poliþie.

Primarul Marius Screciu vrea sã reabiliteze
blocurile sociale din Gura Vãii

 Continuare în pag. 4
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Editorial                                  de Sorin Vidan

Timp de o sãptãmânã ºi ceva
am participat la o întrunire organizatã
la Ministerul Culturii, în clãdirea nouã
ºi foarte frumoasã a Bibliotecii
Naþionale din Bucureºti, situatã pe
bv. Unirii. Am cunoscut cu acest
prilej mulþi manageri ai unor instituþii
de culturã din þarã: muzee, biblioteci
judeþene, centre culturale sau case
de culturã. Poate cã, la o primã vedere,
subiectul acesta nu pare de cine ºtie
ce mare interes public, însã vã asigur
cã toate discuþiile au avut în centrul
lor tocmai publicul consumator al
actului de culturã, cetãþenii, oamenii
care aºteaptã ºi îºi doresc o realitate
culturalã vie ºi autenticã în locul în
care trãiesc. De aceea mi se pare
oportun sã vã împãrtãºesc câteva
impresii de la aceastã întrunire.

Provocãrile culturale ale momentului
   Am constatat, de exemplu, cã
indiferent de natura instituþiei în cauzã,
problemele sunt destul de comune,
ºi þin de relaþia cu autoritãþile
administraþiei publice locale (consilii
judeþene sau consilii locale), de
alocãrile bugetare ºi de cadrul
legislativ destul de prolix, de
management ºi de strategiile prin care
poþi sã conturezi nu numai programe
cultural-educative stabile ºi de impact,
dar ºi prin care poþi sã construieºti o
instituþie de culturã dinamicã, serioasã,
bine articulatã interior, aptã sã
rãspundã aºteptãrilor comunitãþii.
   ªi care ar fi, în fond aºteptãrile
respective, aºteptãrile culturale ale unei
comunitãþi cum este cea severineanã,
de exemplu? Ce vrem de fapt ºi unde
vrem sã ajungem din punct de vedere
cultural? Pãi, ne dorim o viaþã cultural-
artisticã frumoasã, intensã, plãcutã,
interesantã ºi atractivã. Ne dorim
concerte, piese de teatru, expoziþii,
festivaluri, ateliere de creaþie etc. Aºa
cum ne dorim un turism cultural
puternic, capabil sã ne deschidã spre
lumea largã, ca interes. Ar fi atât de
bine sã ajungem la un moment dat o
adevãratã metropolã culturalã, sã
avem douã sau trei mari festivaluri

naþionale ºi chiar europene care sã se
desfãºoare la Severin ºi care sã ne
punã pe harta culturalã a acestui colþ
de lume. E un deziderat, un orizont de
atins, ºi o provocare pentru noi toþi.
Cultura, atunci când e de calitate,
deschisã, antrenantã, atrage  ºi aduce
dupã sine profit, fie cã vorbim direct
de unul financiar, fie cã vorbim de acel
profit cu mult mai important, ºi anume
cel de notorietate, de prestigiu. Acest
lucru ne dorim, de fapt, sã devenim
un oraº de prestigiu cultural. Un oraº
spre care ochii sã se întoarcã, în care
sã-þi doreºti sã vii sau sã revii. Miza
anilor ce vin aceasta mi se pare a fi.
Sã punem pe picioare instituþii
culturale, fie cã vorbim de instituþii
propriu-zise (muzee, de exemplu),
fie cã vorbim de instituþii - eveniment:
festivaluri, concursuri naþionale,
manifestãri de rezonanþã.
   Epoca „manifestãrilor” culturale
derizorii e cu totul depãºitã. Trebuie
sã ieºim din zona provincialismului
precar, a mediocritãþii cu ifose, cãci nu
ajungem nicãieri. Ceea ce trebuie fãcut
din punct de vedere cultural ºi social
e sã ne ducem încet încet spre modelul
municipalitãþilor care investesc ºi au
investit serios în cultural, ºi acum

culeg roadele. La întrunirea de care
vã vorbeam am discutat ºi cu astfel
de manageri culturali care au pus
pe picioare instituþii serioase,
majore, de mare impact.
   De exemplu, am discutat cu o
doamnã care a pus bazele în oraºul
domniei sale unui Observator
astronomic ºi unui Planetarium
excepþionale, zone de mare interes
pentru elevi ºi profesori, dar ºi
adevãrate pepiniere pentru tinerii cu
pasiunea cercetãrii ºtiinþifice. Ceea ce
a construit respectiva doamnã la
nivelul comunitãþii din care face parte,
alãturi de colegii dumneaei, va lãsa
o amprentã extraordinarã asupra
mentalitãþii ºi istoriei acelui loc. Un
om care, la 40 de ani, a pus bazele
unei asemenea instituþii de mare
impact cultural, educativ ºi ºtiinþific,
meritã stima tuturor. Ceea ce mã
bucurã realmente e faptul cã dupã
ani de indolenþã, politicul începe sã
priceapã rolul culturii ºi sã-l trateze
cu respect ºi deschidere, cooperant.
Simt cã la Severin se iese încet încet
din zodia improvizaþiei ºi
amatorismului spre niºte orizonturi
mai sãnãtoase ºi mai promiþãtoare,
din punct de vedere cultural.

Clisura Dunãrii, cea mai
importantã zonã turisticã din sud-
vestul României, face turism fãrã
toalete. În zona Mraconia, acolo

unde existã Chipul lui Decebal
sculptat în munte sau în Golful

Dubova, zone cu mare potenþial
turistic, nu existã o toaletã publicã,
aºa cum ar trebui când vorbim de

un turism civilizat.
La Mraconia, de exemplu, în

sezonul estival vin mii de turiºti
pentru a vedea Statuia lui Decebal,
realizatã dupã modelul cunoscutei
sculpturi în stâncã de la Rushmore -
SUA, de trei ori mai înaltã decât
Colosul din Rodos, dar cu 6 metri
mai micã decât Statuia Libertãþii din
New York. Ideea construirii acestei
statui i-a aparþinut omului de afaceri
român Iosif Constantin Drãgan ºi a
durat 10 ani (1994-2004) pentru ca
cei 12 sculptori-alpiniºti sã o termine,

realizarea ei costându-l pe Drãgan,
în final, peste un milion de dolari.
   ªi dacã istoricul Iosif Constantin
Drãgan a cheltuit un milion de dolari
pentru aceastã statuie, cele douã
primãrii care gestioneazã aceastã
zonã, Eºelniþa ºi Dubova, nu au
catadicsit sã amplaseze câteva toalete.
Concret, zona de pânã la jumãtatea
podului de la Mraconia spre
Moldova Veche este administratã de
Primãria Eºelniþa, iar în continuarea
podului zona este în jurisdicþia
Primãriei Dubova. Adicã, cum spune
românul „copilul cu moaºe multe
rãmâne cu buricul netãiat”.
   Primarul din Dubova, Victor
Doscocil, recunoaºte faptul cã nu a
avut în întenþie sã punã câteva toalete,
dar vorbeºte despre niºte iniþiative
private care s-ar fi lovit de refuzul
administraþiei Parcului Natural Porþile
de Fier, în arealul cãreia se aflã

localitãþile Dubova ºi Eºelniþa.
   „Noi am solicitat Parcului Natural
Porþile de Fier sã-i ajute dacã se poate
pe cei care au terenuri în zonã ºi
aceºtia au solicitat în mod direct
parcului, unde li s-a spus cã nu pot
obþine acel aviz. Eu nu am solicitat
pentru cã aceste toalete trebuie
întreþinute ºi cu cine sã fac aceastã
activitate, cã am numai funcþionari
publici”, spune primarul din Dubova.

 Primarul “ocupat” cu
înstrãinarea terenurilor

   La Eºelniþa, nimeni nu vorbeºte

acum de toalete, viceprimarul nu
rãspunde la telefon, iar primarul Ioan
Ciuru este în control judiciar de câteva
zile ºi i s-a interzis exercitarea funcþiei
de cãtre instanþã pentru abuz în
serviciu, deturnare de fonduri,
delapidare, înºelãciune ºi falsuri,
comise în dauna instituþiei. Cu alte
cuvinte, gospodarul ºef al comunei
era „ocupat” cu alte treburi, la fel de
urât mirositoare, dar nu cu montarea
unor toalete pentru turiºtii care ajung
pe aceste meleaguri.

Clisura Dunãrii are o urgenþã: lipsa toaletelor publice
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În scopul prevenirii sãvârºirii
faptelor de corupþie, considerãm ca
importantã îndreptarea atenþiei, cu
precãdere, cãtre cetãþeni, respectiv cãtre
un prim segment þintã ºi potenþial
vulnerabil la implicarea în sãvârºirea
unor infracþiuni, reprezentat, în general
de cãtre tineri.
   Totodatã, apreciem cã se impune
dezvoltarea gradului de informare a
tinerilor cu privire la atitudinea ce
trebuie adoptatã în relaþia cu
personalul Ministerului Afacerilor
Interne, reacþia la corupþie ºi modul
de sesizare a acestor fapte,
contribuind astfel la creºterea simþului
civic ºi la fundamentarea unui
comportament integru.
   Având în vedere cã în structura
anului ºcolar 2016 – 2017,
Ministerul Educaþiei Naþionale a
prevãzut, în perioada 15 mai – 09
iunie, derularea unor activitãþi în
cadrul Programului Naþional“ªcoala
altfel’’, ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Mehedinþi, în colaborare
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi, vor iniþia ºi desfãºura
activitãþi de prevenire anticorupþie,
destinate, în special, tinerilor liceeni,
în acest interval de timp.

Serviciul Judeþean Anticorupþie Mehedinþi participã
pentru prima datã la Programul ªcoala Altfel

   Acþiunile ofiþerilor
anticorupþie vor consta în
sesiuni de informare
referitoare la competenþele
D.G.A., drepturile, libertãþile
ºi obligaþiile ce le revin în
calitate de         cetãþeni în
relaþia cu angajaþii M.A.I.,
noþiuni de drept penal,
infracþiunile de corupþie ºi a
celor asimilate acestora,
modul de acþiune în situaþia
în care cetãþenii sunt
implicaþi sau iau la cunoºtinþã
despre sãvârºirea unor fapte de
corupþie, modurile de sesizare,
consecinþele ºi costurile corupþiei
precum ºi cazuistica instrumentatã
de cãtre D.G.A.
   În acest sens, la data de 15.05.2017,
s-au derulat în cadrul Colegiului
Tehnic ,,Dierna’’, Orºova, activitãþi de
informare preventivã anticorupþie cu
elevii din anii terminali dar ºi o masa
rotundã cu tema “NU – CORUPÞIEI
ÎN ÎNVÃÞÃMÂNT – prevenirea ºi
combaterea corupþiei în ºcolile din
judeþul Mehedinþi” la care au
participat un numãr 98 de cadre
didactice ºi elevi ai instituþiei de
învãþãmânt menþionate anterior.

   Au avut loc, astfel, discuþii
interactive cu privire la creºterea
gradului de implicare în lupta
împotriva fenomenului corupþiei dar
ºi conºtientizarea, drepturilor ºi
obligaþiilor ce le revin tinerilor ca
viitori cetãþeni adulþi ai acestui stat.
În perioada imediat urmãtoare, ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Mehedinþi îºi propun sã continue
astfel de activitãþi ºi în alte unitãþi
de învãþãmânt, de pe raza
judeþului, respectiv: Colegiul
Naþional Economic “Theodor
Costescu” ºi Colegiul Naþional
“Gheorghe Þiþeica”.
   Tot acest context, reiterãm dorinþa

noastrã de a informa cetãþenii
judeþului Mehedinþi cu privire la
modul în care ni se pot adresa,
respectiv la sediul Serviciului
Judeþean Anticorupþie Mehedinþi aflat
în clãdirea Instituþiei Prefectului – et.
5, camera 501, str. Traian, nr. 89,
municipiul Drobeta Turnu Severin,
sau la nr. de telefon/fax – 0252
332331 precum ºi pe adresa de e-
mail – mehedinti.dga@mai.gov.ro.
   De asemenea, se poate apela
serviciul telefonic gratuit al Direcþiei
Generale Anticorupþie – Tel Verde
- 0800. 806 806.

SERVICIUL JUDEÞEAN
ANTICORUPÞIE MEHEDINÞI

Comisia pentru
constituþionalitate, libertãþi civile
ºi monitorizare a executãrii
hotãrârilor Curþii Europene a
Drepturilor Omului a fost sesizatã
de cãtre Biroul Permanent al
Senatului în vederea elaborãrii unui
raport comun cu Comisia juridicã, cu
privire la iniþiativa de modificare a
articolului 48 alineatul (1) din
Constituþia României.
   La începutul lunii, Camera
Deputaþilor a adoptat iniþiativa
cetãþeneascã susþinutã de Coaliþia
pentru Familie, conform cãreia
textul legii fundamentale ar urma
sã fie redefinit astfel:
   „Familia se întemeiazã pe cãsãtoria
liber consimþitã între un bãrbat ºi o
femeie, pe egalitatea acestora ºi pe
dreptul ºi îndatorirea pãrinþilor de a
asigura creºterea, educaþia ºi

instruirea copiilor”. În noua
formulare, sintagma „între un bãrbat
ºi o femeie” ar urma sã înlocuiascã
expresia „între soþi”.
   Aºa cum este cunoscut, propunerea
de modificare a stârnit nenumãrate
controverse în spaþiul public: unii au
considerat cã este vorba de o
restrângere a drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale, ºi anume a dreptului
persoanei de a dispune liber de ea
însãºi, iar alþii au susþinut cã ar fi
vorba de o definiþie mult prea
restrictivã a familiei, care ar lãsa în
afara prevederilor constituþionale
familii monoparentale. S-a mai spus,
de asemenea, cã schimbarea unui
articol din legea fundamentalã „pe
considerente religioase” ar
contraveni normelor ºi practicilor
europene, ca alte state civilizate
recunosc cãsãtoriile sau

parteneriatele civile între persoane
de acelaºi sex, cã ar fi vorba de o
dictaturã a majoritãþii împotriva
unei minoritãþi, etc.
   Ca întotdeauna, argumente mai
mult sau mai puþin solide se pot utiliza
pentru a susþine aproape orice opinie.
Pentru adoptarea propunerii de
modificare pledeazã legislaþia actualã
în vigoare – articolul 259 din Codul
civil aratã deja cã prin cãsãtorie se
înþelege uniunea liber consimþitã între
un bãrbat ºi o femeie, voinþa a 3
milioane de români ºi Decizia Curþii
Constituþionale nr. 580/2016 care
stabileºte cã iniþiativa se referã
exclusiv la dreptul la cãsãtorie ºi
relaþiile de familie ce rezultã din
cãsãtorie. Alte drepturi, mai spune
Curtea, „nu sunt puse în discuþie de
iniþiativa de revizuire”.
   Pe de altã parte, este adevãrat cã o

serie de state europene au reglementat
deja uniunea consensualã între
cupluri de acelaºi sex, cu drepturi ºi
obligaþii recunoscute la fel ca în cazul
cuplurilor cãsãtorite. Este unanim
acceptat, în toate statele democratice
ale lumii civilizate, cã preferinþele
sexuale ale unei persoane nu ar trebui
sã conducã la niciun fel de limitãri
ale drepturilor sale, iar Parlamentul
European a adoptat, în 2012, o
rezoluþie prin care a statuat cã
statele membre ale Uniunii
trebuie sã combatã homofobia
prin toate mijloacele legale.
      Data de 7 iunie este termenul
limitã pânã la care Comisia pentru
constituþionalitate va trebui sã
prezinte raportul pe baza cãruia
plenul Senatului va decide
adoptarea sau respingerea iniþiativei.

 Senatorul Ionuþ Sibinescu - în dialog cu cititorii

 continuare în pag. 10
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Senatorul Liviu Mazilu a
susþinut o conferinþã de presã, la
sediul Partidului Social Democrat,
în care a abordat douã  teme, foarte
importante: pe de o parte, declaraþia
politicã susþinutã de domnia sa în
cadrul Senatului României, sub
denumirea ”Programul Start-up
Nation-o, nouã ºansã pentru
România”, ºi pe de altã parte,
adoptarea de cãtre Senatul
României, în cursul sãptãmânii
trecute, a proiectului de lege privind
modificarea legii uceniciei.
 În opinia senatorului PSD, Liviu
Mazilu, “prin implementarea
programului  România Start-up
Nation, continuã politica coaliþiei

Senatorul Liviu Mazilu:

“Programul Start-up Nation,
o nouã ºansã pentru România”

În perioada 12-14 mai
2017, s-a   desfãºura t  în
local i tatea Eºelni þa, judeþul
Mehedinþi, Comitetul Executiv
Naþional  al  Tinerilor Social
Democraþi din România.
   La aceastã reuniune  au participat
delegaþii ale Tinerilor Social

PSD-ALDE, de dezvoltare a
României, prin susþinerea ºi
stimularea mediului de afaceri.
Obiectivele acestui program sunt
creºterea numãrului societãþilor
comerciale, dezvoltarea sectoarelor
economice prioritare, crearea de
aproximativ 20.000 de noi locuri de
muncã, pe an ºi competitivitate pe
piaþa naþionalã ºi internaþionalã”.
  Recent adoptatã “Lege a uceniciei”
este, de asemenea, un proiect extrem
de important care prevede ca firmele
care încadreazã stagiari ºi ucenici sã
primeascã salariul minim al acestora
de la stat, banii urmând a fi decontaþi
prin fondurile europene.
   Mãsurile sunt menite a sprijini

angajatorii, cãrora le
este suportat, astfel,
salariul minim pe
economie pentru
ucenicii ºi stagiarii pe
care îi angajeazã.
   Pe de altã parte,
aceºtia vor primi, la
finalizarea uceniciei
sau a stagiului,
certificate doveditoare în acest
sens ºi vor deveni, astfel, forþã de
muncã deja calificatã.
   Mãsurile sunt menite sã ducã ºi
la scãderea ºomajului, dat fiind
faptul cã ucenicii ºi stagiarii vor
putea fi pãstraþi de cãtre angajatorul
care i-a calificat sau în caz contrar

îºi vor putea cãuta loc de muncã
aferent calificãrii astfel obþinute.
   Prezentarea acestor teme este
importantã pentru înþelegerea
modului în care se respectã
programul de guvernare susþinut
de cãtre Part idul  Social
Democrat.

La Eºelniþa, Mehedinþi, a avut loc:

Comitetul Executiv Naþional al Tinerilor Social Democraþi din România

Democraþi din peste 40 de judeþe
din þarã, alãturi de invitaþi
importanþi ai Partidului Social
Democrat. La acest eveniment
foarte important pentru Partidul
Social Democrat Mehedinþi, al
Organizaþiei de Tineret de aici, au
participat personalitãþi importante

din conducerea organizaþiilor social
democrate: preºedintele TSD
România, Gabriel Petrea, sectretarul
general TSD, Adrian Rândunicã,
ministrul secretar de stat, Alin Chirilã,
europarlamentarul Emilian Pavel.
  Delegaþia TSD Mehedinþi a avut în
componenþa sa, pe preºedintele

organizaþiei judeþene, Bogdan
Simcea, preºedintele organizaþiei
municipale, Cojocaru Nicu
Alexandru, precum ºi alþi membri ai
organizaþiei de tineret.
   Din partea PSD Mehedinþi, au
participat la acest Congres
preºedintele organizaþiei judeþene,
Aladin Georgescu, preºedintele
organizaþiei municipale, Marius
Screciu, deputaþii Vlad Bontea ºi
Constantin Truºcã, precum ºi
senatorul Liviu Mazilu, alãturi de alþi
membri ai organizaþiei judeþene.
   În cadrul acestei reuniuni a
Tinerilor Social Democraþi au fost
aduse în discuþie teme prioritare
pentru tineri, care vor contribui cu
siguranþã la dezvoltarea socio-
profesionalã în cadrul comunitãþilor
din care provin.

 Urmare din pag. 1

Primarul Marius Screciu...

Alþii s-au plâns cã plãtesc o
cantitate prea mare de apã ºi cã
instalaþiile sanitare sunt distruse.
   O altã problemã a oamenilor amãrâþi
de la Gura Vãii este lipsa locurilor de
joacã pentru copii. Aici trãiesc
aproape o sutã de copii mici ºi se
joacã printre gunoaie. A fost

identificat un loc în care în perioada
urmãtoare se va amenaja un spaþiu
de joacã aºa cum vedem în multe
din cartierele Severinului.
   „Sunt multe probleme punctuale
aici, probleme cu care vin frecvent la
audienþe. ªi ei sunt cetãþenii noºtri ºi
noi trebuie sã îi ajutãm. Au probleme
cu instalaþiile sanitare, cu consumul

mare de apã, cu lipsa locurilor de
joacã pentru copii. Au probleme ºi
cu curentul electric. Cãutãm soluþii
ºi avem soluþii pentru a le reabilita
blocurile ºi pentru a-i ajuta. Trebuie
sã facem un proiect, sã aprobãm
costurile lucrãrilor în Consiliu Local
ºi apoi sã facem licitaþia. Dar vreau sã
îi ajut ºi îi voi ajuta!”, a declarat Marius
Screciu, primarul Severinului.

   Problemele celor care locuiesc,
la limita sãrãciei, în blocurile
sociale de la Gura Vãii pot fi
ameliorate considerabil, mai ales
cã blocurile sunt al municipalitãþii
ºi ele pot fi reparate. Primarul i-a
avertizat, însã, pe cei de aici cã
trebuie sã înveþe sã pãstreze ceea
ce au primit ºi sã întreþinã bunurile.

 Romeo Crîºmaru

 G. P.

 G. P.
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În anul 1998, la primul
proces, puþini profesori erau dispuºi
sã se avânte într-o luptã lungã ºi
istovitoare, care pentru unii pãrea fãrã
mari sorþi de izbândã împotriva
aparatului birocratic.  Dan Gioarsã,
unul din cei mai buni dascãli ai
judeþului Mehedinþi cu 44 de ani
experienþã la catedrã, povesteºte cum
a pornit totul. Se întorcea de la
Bucureºti, unde participase la un
congres al învãþãtorilor, ºi pe o
banchetã din trenul în care cãlãtorea a
gãsit un ziar, unde a citit un articol foarte
interesant despre modul în care ar
trebui sã se calculeze sporurile
salariale acordate profesorilor. I-a dat
de gândit acest articol ºi când a ajuns
acasã, dupã o documentare
temeinicã, ºi-a dat seama cã deºi legea
era foarte clarã în privinþa calculului
acestor sporuri, în realitate toþi dascãlii
din România erau plãtiþi greºit.
   „Este vorba de aplicarea acelui spor
la spor. Dascãlul avea un salariu fix
ºi diverse sporuri, un spor de
fidelitate, un spor de vechime în
anumite condiþii ºi încã alte câteva.
Un articol din lege spunea cã sporul

Dan Gioarsã, dascãlul care a învins
statul român în ºase procese

Dan Gioarsã este primul dascãl din România
care a deschis proces în instanþã pentru

calcularea corectã a sporurilor salariale acordate
profesorilor, deschizând practic o cutie a

Pandorei fiindcã dupã acþiunea sa au urmat un

val de procese în toatã þara. La fel s-a întâmplat
ºi în cazul celorlalte procese. A avut în total

ºase procese pentru salarizare (sporuri,
majorãri acordate prin diverse legi º.a.) ºi pe

toate le-a câºtigat.

de vechime se calculeazã la salariul
de bazã fiind atât la sutã ºi se include
în salariul de bazã, iar apoi un alt spor
se aplicã la viitorul salariu de
încadrare ºi se include în acesta. Ce
trebuia fãcut? Noi eram plãtiiþi greºit.
Adicã aveam salariul de încadrare ºi
se adunau toate sporurile la un loc,
iar ce rezulta se înmulþea cu salariul
de bazã ºi se includea în acesta”,
explicã Dan Gioarsã.
   Cum era ºi firesc a încercat sã poarte
o discuþie pe aceastã temã la ºcoala
unde este încadrat (ªcoala Theodor
Costescu din Drobeta Turnu
Severin), la centrul bugetar de la care
aparþinea ºcoala ºi, în cele din urmã,
la Inspectoratul ªcolar Mehedinþi. S-
a izbit însã de un zid, de ignoranþa ºi,
de ce nu, rãutatea unora care lucreazã
în acest sistem. Pe româneºte, a fost
trimis la plimbare sugerându-i-se sã
se adreseze instanþei pentru
nemulþumirile sale.

“Eram vãzut ca un nebun pentru cã
eu am încercat toatã viaþa sã fiu corect.
Nu vroiam sã fiu furat pentru cã acesta
era pur ºi simplu un furt. La inspectorat
mi s-a spus <<nu vã convine,

adresaþ i -vã
instanþei>>.
Aºa este în
instituþiile de
stat, decât sã-þi
dea un leu, mai
bine îºi furã 50
de bani”,
poves t eº t e
Dan Gioarsã.
ªi aºa a fãcut.
   S-a adresat
Judecãtoriei
Drobeta Turnu
Severin ºi fãrã
un avocat
angajat, ci doar
în baza
explicaþiilor
clare aduse în
faþa instanþei, a

reuºit sã-l convingã pe judecãtor
cã salariul sãu nu este calculat în
mod corect. A câºtigat procesul la
judecãtorie ºi la fel s-a întâmplat
ºi la Tribunalul Mehedinþui ºi Curtea de
Apel Craiova. Dupã aproape doi ani de
drumuri pe la instanþe ºi ore pierdute
prin sãlile de judecatã, dascãlul avea sã
primeascã suma de 52 milioane de lei
vechi, ceea ce la vremea respectivã
însemna vreo 15 salarii. Nici acum nu
a fost simplu sã primeascã banii, deºi
avea în mânã o hotãrâre judecãtoreascã
definitivã ºi irevocabilã, astfel cã a fost
nevoit sã recurgã la un executor
judecãtoresc.A urmat apoi un val de
procese în instanþã ale profesorilor
ºi dupã circa un an ºi jumãtate,
Ministerul Educaþiei ºi Ministerul
Finanþelor au decis ca toate ºcolile
din România sã calculeze diferenþele
salariale angajaþilor din învãþãmânt
care beneficiau de aceste sporuri.
   Tot în instanþã a reuºit sã-i convingã
pe mai marii din inspectoratul ºcolar
din Mehedinþi cã trebuie sã fie încadrat
ºi salarizat ca profesor 1: “A apãrut o
ordonanþã pe sub mânã, cred cã prin
2005-2006, care spunea cã învãþãtorii
absolvenþi de licee pedagogice care au
terminat un institut pedagogic de trei
ani vor fi încadraþi ºi salarizaþi ca
profesori 1, adicã profesori cu
universitate. Era ºi cazul meu. Am

câºtigat în instanþã ºi am aºteptat ºase
luni ca sã primesc banii”. ªi aici altã
poveste, alte încurcãturi, fiindcã
angajatul de la contabilitatea ºcolii îi
calculase o sumã foarte micã faþã de
cea care i se cuvenea, aºa cã a fost
nevoit sã apeleze la un expert contabil.
Dar dascãlul nostru înarmat cu multã
rãbdare ºi conºtient cã legea este de
partea sa a reuºit sã-ºi obþinã
drepturile cuvenite, circa 300 de
milioane lei vechi.
   Au urmat apoi alte trei procese
privind majorãrile salariale cu 33,5 la
sutã acordate cadrelor didactice  în
2008, 2009 ºi 2010, prin legi adoptate
de Parlamentul României, dar ignorate
de Guvernul Boc. ªi aceste procese
au fost câºtigate în instanþã de
profesorul mehedinþean, iar suma
totalã pe care a obþinutã a fost de
aproape un miliard lei vechi. De curând
a câºtigat în instanþã un alt proces în ceea
ce priveºte dobânzile de întârziere
calculate la sumele obþinute în baza celor
trei hotãrâri judecãtoreºti anterioare
fiindcã în timpul guvernului Boc
aceºti bani s-au achitat mult mai
târziu decât termenul stipulat de lege.

 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Credeaþi cã ne-am lins,
pardon de expresiune, pe bot de
minivacanþe sau de week-end-uri
prelungite? Staþi liniºtiþi, stimaþi
compatrioþi, deja, pe toate posturile
de televiziune au început – în trombã!
-  campaniile promoþionale de
atragere a turiºtilor de tot felul în
staþiuni (tot de tot felul!) cu ocazia...
mini-vacanþei (asta e!) de Ziua
Copilului ºi de Rusalii.  Aºa, da! –
cum s-ar zice. Toatã lumea se plânge
de lipsã de bani, de sãrãcie, de
necazuri ºi de nevoi, dar, când se
iveºte vreun prilej cu delicii...,
campestre, vezi cohorte umane cum
îºi aliniazã vehiculele ºi o iau
rãbdãtori spre mare sau spre munte,
iar, dacã nu se poate, cãtre vreo
pãdurice mai apropiatã, acolo unde-
ºi etaleazã cu mândrie de gospodari
sadea grãtarele garnisite cu fleici,
mititei, cârnãciori ºi alte asemenea
gustãri..., frugale. Te cuprinde mirarea
vãzând voluptatea unor masculi de a
– cum se zice, dom’le? – încinge
grãtarele, afumându-ºi trupurile,
altminteri ascunse în restul zilelor sub
aparenþele de lux vestimentar aferente
cine ºtie cãror funcþii generatoare de
morgã administrativã. Dar, ce sã mai
zicem, bãieþii îºi consumã, în felul
acesta, pe tãpºanele cu grãtare ºi fum,
din belºug, apetenþa pentru modul de
viaþã democratic. Aici par sã sã se
topeascã toate diferenþele socio-
profesionale, toþi suntem, n’aºa,
împreunã, toþi suntem laolaltã sã ne
bucurãm de un ospãþ pantagruelic în
mijlocul naturii (mult prea) primitoare

Greþoºenii ipocrite ºi oportuniste
ºi evident, de aer proaspãt (vai de
mama ei de prospeþime!). În sfârºit!
   * Unii ar putea zice cã sunt prea
fiþos ºi cã privesc oarecum de sus
aceste obiceiuri poporene. Nu e
deloc aºa. Când eram mai tânãr,
vorba poetului, ºi la trup curat, am
fãcut ºi eu de serviciu pe lângã niºte
grãtare (e drept, nu atât de mari ºi
de sofisticate precum cele
contemporane) – era de 1 mai sau
de 23 august – ºi vã mãrturisesc cã
m-am lecuit. Cu toate duºurile ºi
ºampoanele, mirosul de vatrã (ºi de
ºatrã!) nu a ieºit din trupul meu o
sãptãmânã întreagã, bãtutã pe
muchie. De atunci, m-am dedat la
alte obiceiuri bune de practicat în
zilele libere sau în concedii. La urma
urmei, nu e nimic condamnabil nici
în obiºnuinþele cetãþeneºti evocate
mai sus, fiecare fiind liber sã se
manifeste cum crede de cuviinþã în
asemenea generoase împrejurãri. Ar
mai rãmâne doar doza foarte mare
de ipocrizie care lasã în urmã un
„parfum” precum un damf de sconcs,
dar pe care nu avem, desigur, cum
sã o tratãm. Cu atât mai mult cu cât
a devenit un fel de beteºug endemic.
   * Vorbeam de ipocrizie?
Domniile-voastre, stimaþi cititori aþi
remarcat schimbarea de macaz din
comportamentul, din atitudinea
maestrului Liviu Dragnea faþã de
Klaus Werner Iohannis? Noi da. În
sensul cã locul replicilor tãioase ºi
ironice de acum ceva timp a fost luat
de niºte  dezmierdãri absolut
leºioase, de o greþoºenie

opo r t un i s t ã
greu de egalat
la acest nivel. În
viziunea lui nea
Livache, social-
democrat pârât
în timpul liber,
a l t m i n t e r i
bãsist convins
în adâncul
sufletului sãu,
nedemnul preºedinte al României ar
fi, pe fond, „un bun român”, marele
lui defect fiind acela cã are dificultãþi
de comunicare! Hai, nu mã-
nnebuni, nene Livache!? De când ai
ajuns tãlicã la aceastã deºteaptã
concluzie? De când te fugãresc ãºtia
cu procesele, de trebuie sã-þi
calculezi fiecare miºcare, fiecare
silabã? De cînd te-ai costumat în
cãluºar sau ce-o fi fost combinaþia
aceea în care te-a vãzut lumea pe
stradã? Împãcarea  cu Ponta (asta,
doar dacã cearta cu respectivul o fi
fost realã!) când va avea loc? Va fi
cu foc de artificii, gen „pupat toþi
Piaþa Endependenþii”?
   * “Un virus cibernetic aruncat în
lume, la întâmplare - scrie
Cotidianul de marþi – opreºte
computere pe tot globul ºi cere plãþi
pentru deblocarea lor, în metoda
virtualã bitcoin”. Aceeaºi publicaþie
scrie cã „servere ºi companii
producãtoare din toatã lumea s-au
blocat, iar activitãþile guvernelor ºi-
au pierdut coerenþa. ªi lumea a
intrat în panicã. Pânã astãzi nimeni
nu s-a gândit serios cã un virus

oarecare poate destabiliza mersul
lucrurilor, însã atacul pare sã
continue, mai ales în România” –
încheie publicaþia amintitã acest
scurt comentariu. Noi ce sã zicem?
Noi zicem cã tot ceea ce-ºi face
omul cu mâna lui...  în fine.
Altminteri, eu sunt mic, nu ºtiu
nimic. Dar parcã tot mai sãnãtos
era pe vremea când contabilitatea,
statisticile, evidenþele unei naþiuni
erau fãcute de armata de
funcþionari,  economiºti, contabili
cu cotiere. Care scriau cu creionul
chimic, indigou, având alãturi
buretele umezit ºi alte asemenea
ustensile. Parcã lucrurile erau
fãcute mai temeinic, fãrã
ameninþarea viruºilor informatici...
Ei, veþi zice, mentalitãþi retrograde!
Aºa o fi, precum ziceþi, dar ºi sã
stai cu sufletu-n pioneze la fiecare
banalã panã de curent...
   * Finalã de vis în Champions
League: Real Madrid – Juventus
Torino! Favoritele dintotdeauna ale
Bibicului. Cu cine sã þinã el, pe 3 iunie,
cînd se va disputa finala, la Cardiff?
Ei, cu cine?! Cu cine... trebuie!!!!
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Nicolae Tudorescu nu mai
activeazã de ceva vreme în prim-
planul politicii mehedinþene. Cu
toate acestea, Nicolae Tudorescu
rãmâne un important politician
local, un politician elegant ºi cu
bun-simþ, un lider de partid care
ºi-a asumat rolul de a conduce
cu rezultate o formaþiune politicã
micã. Nicolae Tudorescu a fost
un politician local care a evoluat
mult în ultimii ani.
   În anul 2011 a preluat funcþia de
preºedinte al PC Mehedinþi, dupã
ce fostul preºedinte, Gheorghe
Florescu, a fost schimbat din
funcþie. A fost nevoie de o
schimbare la nivelul conducerii
sale pentru ca în PC Mehedinþi sã
reînvie speranþa unei relansãri
politice. Numirea lui Nicolae
Tudorescu în funcþia de preºedinte
a dinamizat, în mod cert, activitatea
organizaþiei judeþene, aceasta
devenind una mult mai intensã.
   Prioritatea preºedintelui Nicolae
Tudorescu a fost refacerea
structurilor teritoriale de partid,
serios afectate atât datoritã faptului
cã partidul nu mai beneficia de
reprezentare în CJ Mehedinþi, dar
ºi cã acesta avea statutul de partid
de opoziþie. Practic, Nicolae
Tudorescu ºi-a asumat procesul
reconstrucþiei interne a PC
Mehedinþi, demers politic pe cât de
dificil, pe atât de ambiþios. Nicolae
Tudorescu, în calitatea sa de
preºedinte de partid, s-a implicat

Un politician elegant, cu bun-simþ:
Nicolae Tudorescu

cu suficientã fermitate ºi
responsabilitate în procesul
consolidãrii PC Mehedinþi,
în revigorarea structurilor
locale de partid.

A dinamizat activitatea
PC Mehedinþi

   Partidul Conservator
Mehed inþ i  a  fos t  un
partid care a trecut, în
ultimii ani, prin mai multe
fa ze ,  de  la  succese
electorale la momente de
inactivitate politicã.
   Pânã la alegerile locale din anul
2012 pentru PC Mehedinþi a fost
o perioadã nefastã, din anul 2008
partidul nemaifiind reprezentat în
Consiliul Judeþean Mehedinþi. A
fost pentru prima datã când, dupã
douã legislaturi consecutive, PC
Mehedinþi nu a mai deþinut funcþia
de vicepreºedinte al CJ Mehedinþi
ºi nu a mai intrat în forul legislativ
judeþean. A fost nevoie de o
schimbare la nivelul conducerii
sale pentru ca în PC Mehedinþi sã
reînvie speranþa unei relansãri
politice. Preocuparea liderului PC
Mehedinþi de la acea datã, Nicolae
Tudorescu, a fost aceea de întãrire
a partidului prin atragerea de
oameni suficient de credibili,
integri ºi apreciaþi pentru a creºte
cota de încredere a partidului. Din
acest punct de vedere, noul lider
al conservatorilor mehedinþeni a
adoptat o strategie corectã, ea

vizând relansarea formaþiunii la
nivelul judeþului. Pentru cã oricât
de mult ar fi mizat pe votul politic,
fãrã atragerea în partid a unor
oameni noi, dornici de implicare,
PC Mehedinþi nu putea emite mari
pretenþii electorale.
   Dincolo însã de aceste aprecieri,
a fost dorinþa de reconstrucþie a
filialei, demers mai mult decât
necesar pentru ca aceastã
formaþiune sã spere la o relansare
pe scena politicã localã, fapt care,
de altfel, s-a ºi întâmplat, deoarece
PC Mehedinþi a revenit, în urma
scrutinului local din anul 2012, în
cadrul administraþiei publice
judeþene ºi locale. Nicolae
Tudorescu, în calitatea sa de
preºedinte de partid, nu doar ºi-a
asumat aceastã sarcinã, dar s-a ºi
implicat, cu fermitate ºi
responsabilitate, în revigorarea
structurilor locale de partid.
   Alianþa PC cu PLR ºi constituirea
ALDE Mehedinþi a fost o nouã
etapã în destinul politic al lui
Nicolae Tudorescu, noul proiect
politic pãrând, chiar de la
constituire, unul de succes.
Nicolae Tudorescu a fost numit în
funcþia de preºedinte exectiv al
ALDE Mehedinþi, poziþie din care
s-a implicat cu suficientã
responsabilitate în noul proiect
politic, nedorind nicio funcþie
publicã aleasã, deoarece nu a
candidat nici la alegerile locale, nici
la cele parlamentare de anul trecut.

 Mircea Popescu

 urmare din pag. 2

 Alexia M.

Clisura
Dunãrii are ...
Printre acuzaþiile care i se aduc se
numãrã ºi faptul cã ar fi înstrãinat
douã terenuri aflate în proprietatea
instituþiei publice, fãrã ca în realitate
sã fi fost plãtitã contravaloarea
acestora ºi fãrã sã se opereze
tranzacþia în documentele de
evidenþã ale instituþiei.
   De altfel, ambele primãrii din Clisura
Dunãrii au avut grijã sã concesioneze
toate terenurile din zonã, astfel cã
acum cu greu ar mai gãsi un colþ
liber pentru câteva toalete.
   „Am încercat sã am  o întâlnire
cu toþi primarii în privinþa asta, mã
refer la Eºelniþa ºi la Dubova, cã
aici este problema cu gunoaiele ºi
toaletele, dar au spus cã ei nu pot
sã-ºi asume responsabilitatea, sã
plãteascã. Primãriile nu se
intereseazã deloc, nu au niciun
interes pentru cã au concesionat
la privaþi toate terenurile ºi nu poþi
sã pui toalete pe terenul privaþilor.
Ar fi putut sã punã niºte toalete
din plastic cu golire zilnicã, dar
nu vor”, ne-a declarat Marian
Jiplea, directorul Parcului Natural
Porþile de Fier.

O iniþiativã localã
   Existã totuºi o iniþiativã localã din
partea lui Alin Dejan Subþire, un
cunoscut antreprenor în turismul
local, care a demarat deja procedurile
pentru instalarea unor toalete în
apropierea podului de la Mraconia.
   „Eu vreau sã fac o investiþie privatã
pe terenul meu, am comandat deja
fosa septicã. Este un act de
normalitate pânã la urmã pentru cã
zona este foarte frecventatã de turiºti.
Nu putem lãsa lucrurile în felul
acesta fiindcã toatã zona este un wc
public. Acum aºtept sã obþin avizul
de la Parcul Natural Porþile de Fier”,
a spus Alin Subþire.
   În timp ce turiºtii îºi fac nevoile pe
unde apucã, autoritãþile din Mehedinþi
bat câmpii ºi viseazã cai verzi pe
pereþi, cum cã ar trebui luminat pe
timpul nopþii Chipul lui Decebal. Nu
cã ar fi o idee proastã, dar în ordinea
prioritãþilor ar trebui sã stea rezolvarea
problemei toaletelor.
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     Spre marele ghinion al României,
Herr Führer K.W.I. nãscutu-s-a, într-
o zi de 13. În 2014, chiar înainte cu o
lunã de a fi uns „capo di tutti capi” în
satul fãrã câini, Mutti Merkel l-a
„crucificat” cu o ditamai „Eiserne
Kreuz” (Crucea de Fier) pentru de-
serviciile aduse României. Se pare cã,
pânã la vârsta de 56 de ani,
cunoºtinþele profesoraºului de fizicã
din Hermannstadt - meditator
multilateral dezvoltat cu „sechs
Häuser” u.s.w. (ºase case ºi multe
altele) - nu i-au permis sã afle cã
„rufele se spalã în familie”, iar lenjeria
intimã nu se expune în vãzul lumii!
Imediat dupã mare feisbookcealã din
2014, robotul a jurat credinþã
României, dar cred cã a þinut degetele
încruciºate la spate. Comportamentul
ºi acþiunile sale i-au demonstrat nu
doar necinstea, ci ºi faptul cã se aflã
în slujba altora, nu a României, cãreia
trebuie sã-i fie cãpetenie. Ce-i drept,
a avut ºi ceva performanþe: pe seama
bugetului Þãrii, ºi-a mãrit
„renumeraþia dupã buget”, a
„renovat” dotarea de la Vila Lac 3, a
scuturat buzunarele românilor ca sã
„modernizeze” curtea reºedinþei din
Cetatea lui Bucur, în plus, cheltuieºte
fãrã rezerve paralele „prostimii”, fie
cu naveta sãptãmânalã, fie cu
deplasãri zburãtoare externe. În urma
spectacolelor lamentabile, al cãror
protagonist a fost ºi este, România a
ajuns „ciuca bãtãilor” dinozaurilor de
la Bruxelles ºi a presei mondiale. A
ajuns obiect de umilinþã ºi scandal
mediatic. Sine die, cetãþenii ei,
europeni „third hand” non-
Schengen, sunt trataþi în Occident
mai rãu decât migranþii teroriºti
rebotezaþi „refugiaþi”.
Nu refugiaþi de rãzboi, ci nãvãlitorii

unei culturi incompatibile cu cea
europeanã
   Fãrã îndoialã, printre migranþi se
aflã ºi oameni cu adevãrat neajutoraþi,
dar aºa cum s-a demonstrat,
majoritatea covârºitoare sunt bãrbaþi
tineri, cu statut radical deosebit de cel
de „refugiaþi”. Rezultatele „ciocnirii
civilizaþiilor” au fost mai mult decât
vizibile în Franþa, Germania, Marea
Britanie, Suedia... Poate cã acestea
îºi plãtesc astfel vechile poliþe ale
perioadei coloniale, dar noi ce vinã
avem sã plãtim oalele sparte de alþii?
Mister Trump, a declarat cã S.U.A. nu
va accepta migranþi, dar partenerul lor
strategic europen, aflat sub dublã
ocupaþie, militarã ºi corporatistã, prin
robotul „crucificat” de la Cotroceni
vrea sã ajungem ºi noi, românii, în
„rândul lumii” vest-europene, adicã
în haosul programat al globalismului
ocult. Readuc aminte cã suma alocatã
de „Guvernul meu” condus de
marioneta bruxelles-ezã, Cioloº-
Sörös, a fost mai mare decât salariul
minim al unui cetãþean român ºi decât
pensia medie, acordatã în þara
noastrã, cãreia i se adaugã asistenþa
medicalã, cazarea, ºi alte facilitãþi de
care cetãþenii României nu beneficiazã
decât cu „co-platã”. Pe de altã parte,
„Potrivit datelor Inspectoratului
General pentru Imigrãri, este vorba
despre 114.024 de cetãþeni strãini,
care au primit drept de ºedere în
România în primul trimestru al lui
2017"[1] . În situaþia în care
absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt
din România, neavând locuri de
muncã în þarã, pleacã slugi la strãini,
pe meleagurile noastre se aciuesc nu
refugiaþi de rãzboi, cum suntem
intoxicaþi cu vorbe tembele, ci
nãvãlitorii unei culturi incompatibile
cu cea europeanã. Încet ºi discret, „pe
ºest”, robotul-ºef din fruntea C.S.A.T.
faciliteazã instalarea taberelor
musulmane pe teritoriul României.
Manifestãrile „de simpatie” similare
cu cele de la Berlin, Paris, Bruxelles...
constituie doar problemã de timp. Un
scenariu umblã prin târg: se pune cã
pentru a da exemplu, „crucificatul”
merkelian va evacua actualii chiriaºi
ai caselor sale din Sibiu, oferindu-le

spre gãzduire gratuitã ºi pe termen
nelimitat afro-asiaticilor nou veniþi.
Un exemplu de generozitate S.F., dar
pentru cã nimeni nu este perfect, a
omis restituirea banilor însuºiþi ilegal!
Numai Mutt i l-ar  primi ca
„refugiat” în Germania
   Printre maxilarele crispate ale
robotului de la Cotroceni se strecoarã
uneori, anevoie, scrâºnituri cu
pretenþii, ceea ce a fãcut ca românii
sã regrete zilele în care „crucificatul”
era supranumit „Marele Mut” ºi doar
arunca paltoane pe capotele
maºinilor pariziene. Recent, dus cu
pluta modernã prin clãdirile oficiale
ale capitalei Uniunii Sovietice
Europene, slugarnicul robot ºi-a
îndreptat tirul acuzator spre „targetul”
mult hulit numit Brexit, neomiþând sã
se dea în stambã, bârfind (apropo de
spãlatul rufelor în familie) Guvernul
României în faþa Înaltei Porþi a
Turnului Babel. ªi ca sã-ºi facã loc
mai în faþã, a gafat lamentabil,
deplasând lateral drapelul Marii
Britanii, care-i bara calea. Prompt,
presa britanicã a catalogat gafa ca
fiind un „gest meschin”. Dupã astfel
de prestaþii, „Robotul de la Cotroceni”
l-a surclasat pe fostul ministru de
externe, Adrian Cioroianu, numit la
acea vreme „Campionul gafelor”.
Poate doar „inabilitãþile” actualului
Preºedinte al Franþei ar putea egala
pe cele ale actualului ºef al coloniei
de la Dunãre. Pe primul Preºedintele
al României, Nicolae Ceauºescu,
englezii ºi regina lor l-au plimbat, pe
malurile Tamisei cu Caleaºca Regalã,
în acordurile „Scots Dragoon
Guards”, iar americanii l-au primit
„regeºte”. De atunci, multã apã a curs
pe Dâmboviþa. Am convingerea cã pe
K.W.I., doar Mutti Merkel l-ar primi
ca migrant-refugiat. Dã, Doamne!
Nu de alta, dar sã scape el de români
ºi de grija navetei.
„Acest pãmânt e prea frumos ºi prea
bogat [...]. Vi-l vor lua!”
   Aflat cu ani în urmã în vizitã în
România, omul politic Jean-Marie Le
Pen a afirmat: „Îmi pare rãu cã trebuie
sã v-o spun, dar acest pãmânt e prea
frumos ºi prea bogat ca sã-l puteþi
pãstra fãrã luptã. Vi-l vor lua!”. Ceva

mai târziu, George Friedman de la
Stratfor a afirmat: „statul român ar
trebui sã lupte pentru menþinerea
suveranitãþii, pe fondul unui trend
european de diminuare pânã la extinþie
a suveranitãþii naþionale. [...] Este o
iluzie opticã impresia cã U.E. sau
N.A.T.O. vor avea grijã de România [...]
Trebuie sã vã asumaþi problema
suveranitãþii ºi sã o plãtiþi!”. Ambii
au avut dreptate!
În România, patrioþii sunt uciºi, iar
trãdãtorii de þarã, onoraþi!
   În secolul trecut, doi dintre cei mai
mari patrioþi pe care i-a avut România
- fiecare, la timpul sãu - au fost
Mareºalul Ion Antonescu ºi
Preºedintele Nicolae Ceauºescu. La
fel ca în anii de dupã Al Doilea Rãzboi
Mondial, amândoi, la comanda
„Marelui Frate de la Rãsãrit” ºi, cu
acordul „Aliaþilor” occidentali, au fost
asasinaþi de haita leprelor trãdãtoare
mioritice ºi a alogenilor de genul lui
Samuel Bruckner & Co. Deasupra
românilor, alãturi de dezbinare,
planeazã blesteme grele, iar cele ale
uciderii propriilor conducãtori ºi
vânzarea de þarã fiind extrem de
apãsãtoare, conduc plutonul. Un alt
mare blestem ar fi ºi acela cã dupã
sângerosul decembrie 1989, toþi
conducãtorii statului - un criminal, un
prostovan, un hoþ ºi o marionetã -
niciunul nu a fost/este român neaoº.
   Prin comparaþie:
- Nu se ºtie la comanda cui, au fost
aduse în þarã ºi reînhumate cu onoruri
de stat, la Mânãstirea Curtea de Argeº,
resturile regelui-aventurier Carol al II-
lea. Tot acolo s-a construit o
„garsonierã” unde este aºteptat ºi fi-
su, regele-trãdãtor de la 23 august
1944. Poate cã „pachetul” va conþine
ºi sinecurile parazitare ale aºa-zisei
„case regale” (una dintre ele) a
republicii România....
- Pentru a-ºi respecta înaintaºii,
ungurii au adus resturile pãmânteºti
ale lui Horthy, ºi le-au înhumat în þara
noastrã cu onoruri de stat. Nu i-a luat
nimeni la rost! Astãzi.
- Ungaria a alocat fonduri substanþiale
pentru a contracara Marea Unire a
românilor de la 1918 ºi urmãrile
Tratatului de la Trianon.

Blestemele românilor pe feþele lui Ianus

[1]http://www.ziare.com/invazie-imigranti/romania/114-000-de-straini-au-primit-drept-de-sedere-in-romania-in-2017  continuare în pagina 10
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Moº Dragnea cel molcom
a început sã ne atace electoral cu
tot felul de mesaje de om de-al
nostru. Ultima datã ºi-a tras un
costum popular ºi a dãnþuit liniºtit
în primul rând al unei serbãri
populare prin Nãsãud sau aºa
ceva. Unii anteniºti s-au grãbit
sã îºi tatueze numele lui Dragnea
pe frunte ºi sã-l aclameze pe
liderul lor de suflet.

Adicã, oameni buni, cât de
popular, uman ºi de patriot poate sã
fie individul, dacã s-a coborât la
nivelul plebei þãrãnoase ºi a dãnþuit
liniºtit pentru creºtere în sondaje?!
Cãci dacã nu ar mai urmãri
sondajele ce rol ar mai avea Dragnea
pus la costumaº popular, alãturi de
vâna poporului român. Sigur cã el
tot jurã cã nu ar candida, dar pozeazã
în românul neaoº care intrã în
arãturã, alãturi de plugari.
Politicianul care îi înþelege pe toþi
cei sãrmani pentru cã trãieºte printre
ei, dãnþuieºte alãturi de ei, le
transformã apa în vin, pensiile mici
în pensii mari, daciile în beemveuri
ºi altele. Uite aºa, Dragnea îºi pune
o cãrãmidã peste alta pentru
candidatura la alegerile
prezidenþiale. Acum îi este clar, dupã
cum a glãsuit Curtea Constituþionalã,
cã este prea penal pentru postul de
premier. ªi e clar cã nu se împacã
cu gândul cã nu a fost numãrul unu
la Palatul Victoria. Acum doreºte sã
îºi joace frumos rolul tãtucului

Badea Dragnea ne cucereºte electoral în iþari
popular, care îi înþelege pe toþi ºi îi
satisface pe toþi. Indiferent care este
cererea. Numai cã din când în când
derbedeii sãi de la partid dau cu
lingura în ciorbã ºi nu sunt în stare
sã explice fentele lui Dragnea.
Pentru cã are câteva fente, întrucât
nu sunt chiar atât de mulþi bani
pentru a acoperi toate promisiunile
electorale, mai ales pe cele care
necesitã multe mãriri ºi creºteri. Mai
ales pe cele care au un rol în a curãþa
dosarele penale ale politicienilor din
PSD sau chiar din alte partide.

Când lucrurile încep sã se
împutã, atunci Liviu Dragnea iese
la tv ºi dã cu ghioaga în colegii de
partid, de parcã aceºtia ar fi de
capul lor ºi nu ar acþiona la
comanda partidului. Vezi cazurile
lui Iordache, ex-ministru de justiþie
sau al ºefului Comisiei Juridice din
Senat. Au plãtit toþi pentru ceea ce
le-a cerut partidul ºi au spus cã au
fost de capul lor. Aºa este la partid
ºi cei care primesc loviturile ºtiu
cã urmau sã le primeascã. În
general nu a comentat nimeni din
cei decapitaþi pentru cã ºtiau cã li
se va oferi altceva. Vezi cazul
ministrului Iordache. Dupã ce a
zburat din postul de ministru,
Iordache a primit un post de adjunct
la Camera Deputaþilor.

Totul pentru binele partidului ºi
pentru mãrirea în sondaje a lui Liviu
Dragnea. Baronul de Teleorman
reuºeºte de minune sã joace rolul de

nea Mãrin sau de nea Armani, depinde
de context. Este insul adaptabil, dar
îl dezanjeazã un pic trecutul sãu de
baron local ºi de ºef al baronilor
peste þarã ºi judeþe.

Liviu Dragnea este acum ca la
întrecerea socialistã, deºi este cam
devreme pentru campania
electoralã. Mai este un rând de
alegeri europarlamentare ºi abia
peste doi ani urmeazã confruntarea
cu Iohannis sau cu cine o fi. Cert
este cã pe umerii lui Liviu Dragnea
va fi o mare rãspundere. Este vorba
de o nouã încercare a unui pesedist
de a ajunge la ºefia statului. Din 2004
niciun socialist nu a mai reuºit sã
devinã preºedintele þãrii. Au încercat
Ponta, Nãstase, Geoanã ºi toþi au
plecat acasã, lângã mihaelele lor.

Liviu Dragnea nu are nicio
mihaelã pe acasã. Deocamdatã. Dar

jupânului îi va sta bine cu o nevastã
alãturi. Ce rost avea un jupân
îmbrãcat în þãran popular, dacã
alãturi de el nu era o jupâniþã
rumenã, gata sã se împuieze.
Românul este familist convins ºi
electoral, Dragnea ºtie lucrul acesta.
Dã mai bine un candidat cu familie,
decât un holtei pus pe chivernist
sau pe acumulat funcþii ºi mai
multe rânduri la CV.

Acesta este ºeful PSD. E unul de-
al nostru, din popor. Când e nevoie
îºi ia costumul popular peste
Armani. Deh, mai transpirã, cã era
tare cald, mã moºule, dar ce nu face
politicanul pentru voturile þãranilor.
Transpirã ºi aur. Dacã are de
câºtigat în sondaje mai transpirã ºi
un dosar penal sau o condamnare.
Românii preferã victimele.

 ªtefan Bãeºiu
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Micii elevi de la
ªcoala Gimnazialã ,,Petre
Sergescu,, din Drobeta
Turnu Severin sunt
preocupaþi sã trãiascã într-
o lume fãrã deºeuri. Copiii
îºi aratã mereu interesul ºi
dorinþa de a contribui la o
schimbare pozitivã.
Educaþia de mediu ar putea
avea un impact  benefic
asupra copiiilor, dacã
comunitatea  ar conºtientiza
cu privire la starea
mediului ºi a impactului pe
care îl are asupra fiecãruia.
Important este ca toþi sã
iubeascã natura ºi sã
respecte regulile de
protejare a mediului.
   Elevii clasei IB au încercat
sã arate comunitãþii în care
trãiesc cã le pasã de planeta
Pãmânt, fãcând paºi mici,
dar cu folos. Au realizat un
set de reguli  pentru
reducerea deºeurilor în sala
de clasã. Mai mult decât atât
au  venit cu sugestii  cum ar
putea ajuta planeta în fiecare
zi prin  folosirea cumpãtatã
a energiei electrice,
închiderea robinetului,
compostarea resturilor etc.
Au creat afiºe, slogane,
desene ca sã atragã
atenþia oamenilor mari
privind importanþa
protejãrii mediului.
   Au participat cu mult drag
la colectarea a 850 kg de
deºeuri, care nu vor mai
polua oraºul.
   Prin organizarea unui
experiment au constatat cã
unele deºeuri se
descompun  în  sute de ani.

O lume fãrã deºeuri

Nu micã le-a fost mirarea
când au aflat cã plasticul nu
se descompune niciodatã.
   Au hotãrât sã
implementeze,, Ziua fãrã
hârtie ºi fãrã plastic,, zi în
care nu au folosit hârtie
nouã, zi în care nu  au
generat deºeuri. Au
schimbat punga de plastic
cu una de pânzã, pe care ºi-
au creat-o din tricouri mai
vechi, sticla de plastic cu o
canã, în locul unui pachet
fast food au consumat o
salatã de legume, în locul
sucului- un ceai.
   Au descoperit cã natura le
oferã adevarate comori
(pietricele, crenguþe,
seminþe, frunze) pe care le
pot folosi în realizarea de
colaje. Ce mod mai bun
putem  gãsi pentru a-i face
pe cei mici sa observe
lumea din jurul lor ºi sã
fie atenþi cu ea?
   Cu entuziasm ºi bucurie au
realizat diverse obiecte din
materiale reciclate: instru-
mente muzicale –jucãrii,
jocuri care sã poata fi jucate
în sala de clasã sau în aer
liber-ºotron din cartoane,
popice din sticlã de plastic,
coº de baschet, diverse
obiecte ornamentale- flori,
ghivece, vaze, etc.
   Prin crearea de costume
ºi organizarea unei parade
de modã folosind materiale
recuperate, au vrut sã
atragã atenþia cã  trebuie sã
fie responsabili faþã de
mediul înconjurãtor.

Prof. înv. primar
Oxana Vrãjitoru

 urmare din pag. 3 Senatorul Ionuþ Sibinescu...
Pânã atunci, voi avea împreunã cu colegii mei, membri ai comisiei, întâlniri cu reprezentanþi
ai celor douã curente de opinie, pro ºi contra revizuire, vom studia legislaþia europeanã ºi
jurisprudenþa CEDO ºi, în final, vom delibera luând în calcul pãrerea tuturor pãrþilor interesate.
   Vreau însã sã aflu ºi pãrerea dumneavoastrã, cititorii Obiectivului mehedinþean. Vã rog sã-
mi scrieþi opiniile dvs., dupã cum veþi dori: pe adresa de e-mail ionut.sibinescu@senat.ro,
într-un mesaj pe contul de Facebook sau pe adresa Biroului din Drobeta Turnu Severin, de pe
strada Cantemir nr. 4. Desigur cã iniþiativa va ajunge oricum în faþa dumneavoastrã pentru
decizia finalã, prin Referendumul ce se va organiza în 30 de zile de la adoptarea legii de
revizuire, însã eu vã cer ajutorul pentru a-mi exprima votul în aceastã etapã, ºi am sã o fac
dând importanþa cuvenitã ºi luând în considerare pãrerea celor pe care vã reprezint în Parlament.

Vã mulþumesc, Ionuþ Sibinescu, Senator de Mehedinþi

- Susþinerea de cãtre autoritãþile statale ale României a apropiatului centenar al României
Mari este insignifiantã, iar de re-unire cu românii din afara Þãrii nici nu putem visa.
- Monumentul ridicat dupã 1990 în Valea Piersicilor, la închisoarea Jilava, unde, la 1 iunie
1946, au fost mãcelãriþi, nu executaþi: Mareºalul Ion Antonescu, Profesorii universitari
Mihai Antonescu ºi Gheorghe Alexianu, generalul Constantin (Pichi) Vasiliu, s-a „volatilizat”.
Este greu de crezut cã Gestapo-ul intern numit I.N.S.H.R.-E.W. ºi aflat sub protecþia
Guvernului României ar fi strãin de fenomenul transformãrii monumentului de la Jilava din
stare solidã în cea gazoasã. Oare, cât va mai rezista mormântul lui Nicolae Ceauºescu? În
România, patrioþii sunt uciºi, iar trãdãtorii de þarã... onoraþi ºi urcaþi pe tron!

Blestemele românilor...

Ion Mãldãrescu, Art-emis; www.art-emis.ro/editoriale

 urmare din pag. 8
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Echipe mixte româno-sârbe
formate din poliþiºti de frontierã vor
patrula la graniþa comunã dintre
România ºi Serbia în scopul
prevenirii ºi combaterii migraþiei
ilegale ºi infracþionalitãþii
transfrontaliere, potrivit Protocolului
adoptat astãzi prin hotãrâre de guvern.
Protocolul între Ministerul Afacerilor
Interne din România ºi Ministerul
Afacerilor Interne din Republica
Serbia privind constituirea ºi
activitãþile patrulelor comune
româno-sârbe de-a lungul frontierei
de stat comune a fost semnat la 10
noiembrie 2016, la Timiºoara.
Prin încheierea Protocolului se
urmãreºte îmbunãtãþirea cooperãrii
între autoritãþile de frontierã ale
celor douã state.
   Patrularea în comun la frontierã
contribuie la realizarea schimbului
de informaþii pentru prevenirea ºi
combaterea infracþionalitãþii
transfrontaliere, la realizarea unui

Patrule româno-sârbe pentru
supravegherea frontierei

de stat comune
sistem eficient de supraveghere a
frontierei de stat, respectiv
sprijinirea cooperãrii între
autoritãþile competente ale statelor
vecine pentru asigurarea regimului
juridic al frontierei de stat.
   Protocolul cuprinde reglementãri
privind autoritãþile competente,
modul de constituire, desfãºurare
ºi acþiune a patrulelor comune,
zona în care acestea vor funcþiona,
atribuþii, reguli privind folosirea
mijloacelor de comunicaþii ,
suportarea costurilor, analiza
activitãþii, precum ºi detalii de
organizare a misiunilor.
   Protocolul de cooperare între
România ºi Republica Serbia are la
bazã prevederile Convenþiei de
Cooperare Poliþieneascã pentru
Europa de Sud-Est, adoptatã la
Viena, la 5 mai 2006. Protocolul se
încheie pentru o duratã
nedeterminatã.

Biroul de presã al Guvernului

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã sesiunea de depunere a Cererilor
de sprijin pentru accesarea Schemei
de ajutor de stat „Servicii de
silvomediu, servicii climatice ºi
conservarea pãdurilor”, aferentã
Mãsurii 15 „Servicii de silvomediu,
servicii climatice ºi conservarea
pãdurilor”, SubMãsura 15.1  „Plãþi
pentru angajamente de silvomediu”
din cadrul PNDR 2014 – 2020, se
prelungeºte pânã la data de  15 iunie
2017, ora 17.00.
   Anunþul de prelungire a sesiunii
de depunere este publicat pe site-ul
instituþiei: www.apia.org.ro, alãturi
de toate documentele necesare
accesãrii schemei de ajutor de stat.
   Reamintim cã depunerea Cererii
de Sprijin se realizeazã pe suport
de hârtie la Centrul Judeþean  APIA.
Aceasta va fi însoþitã de avizul
Gãrzii Forestiere ºi de documentele
specificate în Ghidul solicitantului.

APIA informeazã cã sesiunea de depunere a
Cererilor de sprijin se prelungeºte

Solicitantul sprijinului financiar
trebuie sã îndeplineascã condiþiile de
eligibilitate ºi criteriile specifice
prevãzute în schema de ajutor de stat
ºi detaliate în Ghidul Solicitantului.
   Alocarea financiarã pentru
sesiunea 01/2017 este de
117.803.922 euro.
Selecþia Cererilor de sprijin în cadrul
sesiunii se efectueazã conform
prevederilor Regulamentului de
organizare ºi funcþionare al procesului
de selecþie ºi al procesului de
verificare a contestaþiilor aprobat prin
Ordinul Ministrului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale nr.362/2016,
publicat pe site-ul APIA.
  Anunþarea rezultatelor selecþiei se
va face prin notificarea beneficiarilor
de cãtre Centrul Judeþean APIA ca
urmare a publicãrii pe site a
Raportului de selecþie preliminar
aprobat de cãtre directorul general
al DGDR – AM PNDR.

ANUL ªCOLAR 2017/2018
Clasa a IX-a

FILIERA TEORETIC,
PROFIL REAL

* Specializarea:
MATEMATICÃ-INFORMATICÃ,
- 1 clasã (28 de elevi)
FILIERA TEHNOLOGIC,
PROFIL TEHNIC
* Domeniul de pregãtire de bazã:
* Electronicã-automatizãri
- 2 clase (56 de elevi)
* Electric
- 1 clasã (28 de elevi)
* Mecanicã
1 clasã (28 de elevi)
ÎNVÃÞÃMÂNT PROFESIONAL
DE STAT CU DURATA DE 3 ANI
* Domeniul pregãtirii de bazã:
* Mecanicã, calificarea
profesionalã:
Sudor - 1 clasã (28 de elevi)
FILIERA TEHNOLOGICÃ,
PROFIL TEHNIC

 Biroul de presã

COLEGIUL TEHNIC “DOMNUL TUDOR”
Str. I. C.Brãtianu nr.7, Drobeta-Turnu-Severin
Tel. 0252.313745; E-mail: ldltudor@yahoo.com;
Web: http://www.cttudor.ro

OFERTA EDUCAÞIONALÃ

Învãþãmânt seral – clasa a XI-a
* Domeniul de pregãtire de bazã:
* Mecanicã
- 1 clasã (28 de elevi)

ªCOALA POSTLICEALÃ
* Domeniul Informaticã
Calificarea profesionalã:
* Analist programator
- 1 clasã (28 de elevi)
Calificarea profesionalã:
* Administrator reþele locale ºi
de comunicaþii
 - 1 clasã (28 de elevi)
* Domeniul Energeticã,
calificarea profesionalã:
* Tehnician electroenergetician
- 2 clase (56 de elevi).
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã în forþã, pentru cã vei
fi foarte solicitat la serviciu. Dialoguri cu ºefii,
cu oameni importanþi din diverse domenii
de activitate, prezentãri profesionale oficiale,
un amalgam de activitãþi ºi situaþii inedite care
te pun în rol principal pe scena vieþii publice.
Prudenþã în vorbe ºi gesturi, deoarece unii
îþi pot observa ºi semnala orice abatere de la
norme. De mare folos îþi sunt prietenii ºi
protectorii din sfera profesionalã. Ascultã
sfaturile celorlalþi ºi acceptã divergenþele de
opinie fãrã resentimente. A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã obosealã ºi chiar
unele afecþiuni circulatorii. Posibil sã ai
nevoie de îngrijiri medicale de specialitate,
dar nu forþa nota. Odihna ºi dieta te ajutã mult.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Cãlãtorii, studii, dialoguri pe teme
culturale, iatã câteva dintre temele principale
ale acestei sãptãmâni. Se contureazã activitãþi
de anvergurã în sfera profesionalã, întâlniri
ºi dezbateri oficiale cu persoane publice
importante, oferte de colaborare inedite. Toate
bune ºi frumoase, doar cã plata aferentã
eforturilor depuse lasã de dorit sau lipseºte
cu desãvârºire. Provocarea situaþiilor în care
eºti implicat constã în a te detaºa de
materialismul cotidian ºi a privi spre partea
spiritualã, filozoficã a vieþii. Multe din cele
discutate ºi petrecute în aceastã sãptãmânã
vor avea un ecou în sufletul tãu multã vreme
de acum încolo. Cineva din anturajul
prietenilor va înþelege foarte bine situaþia în
care te afli ºi te va sfãtui de bine.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte
financiare de genul achitarea datoriilor sau
relaþionarea cu instituþii financiare. Este
posibil sã descoperi plãþi pe care trebuia
sã le faci cândva ºi din varii motive ai uitat
de ele. Rezolvã orice restanþã financiarã ºi
evitã sã te implici în datorii noi. Planurile
de investiþii pe termen lung mai trebuie sã
aºtepte. Foarte interesant cum în anumite
momente ale zilelor vei avea revelaþii asupra
rolului unor oameni care, aparent, îþi pun
beþe în roatele vieþii tale. Priveºte atent în
jurul tãu, deschide-þi mintea spre noi
filozofii de viaþã ºi lasã-te purtat de valul
evenimentelor. Cu siguranþã ecoul celor
petrecute în aceastã sãptãmânã te va urmãri
multã vreme. În segmentul profesional este
multã agitaþie beneficã þie acum. A doua
parte a sãptãmânii va evidenþia relaþiile
parteneriale ºi colaborãrile profesionale

Horoscop
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1. Academia de Poliþie „Alexandru
Ioan Cuza” Bucureºti:
– 5 locuri la Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative, pentru
învãþãmântul cu frecvenþã
(bãrbaþi ºi femei);
–  50 locuri la Facultatea de Jandarmi,
pentru învãþãmântul cu frecvenþã
(bãrbaþi ºi femei), din care 2 locuri
pentru romi, 2 locuri pentru maghiari
ºi 2 locuri pentru alte minoritãþi (49
locuri alocate);
Jandarmeriei Române ºi 1 loc alocat
I.G.Av.);
– 5 locuri pentru învãþãmântul cu
frecvenþã redusã (bãrbaþi ºi femei).
2. ªcoala Militarã de Subofiþeri
Jandarmi „Gr igore Alexandru
Ghica” Drãgãºani –
180 locuri (bãrbaþi ºi femei), din care
3 locuri pentru romi ºi 2 locuri pentru
alte minoritãþi (174
locuri alocate Jandarmeriei Române
ºi 6 locuri alocate S.P.P.);
3. ªcoala Militarã de Subofiþeri
Jandarmi „Petru Rareº” Fãlticeni
– 175 locuri (bãrbaþi
ºi femei), din care 3 locuri pentru romi
ºi 2 locuri pentru alte minoritãþi;
4. ªcoala de Subofiþeri de Pompieri
º i Protecþ ie  Civi lã  „Pavel
Zãgãnescu” Boldeºti –3 locuri de
maistru militar auto
5. Academia Forþelor Terestre “Nicolae
Bãlcescu” Sibiu – 22 locuri;
6. Academia Tehnicã Militarã
Bucureºti – 38 locuri;
7. Institutul Medico-Militar – 5
locuri;
8. Academia Forþelor Aeriene “Henri
Coandã” – 12 locuri;
9. Academia Navalã „Mircea cel
Bãtrân” Constanþa – 4 locuri;
10. Universitatea Naþionalã de Apãrare
„Carol I” – 2 locuri;
11. ªcoala Militarã de Maiºtrii
Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre
“Basarab I” – 12 locuri;

BULETIN INFORMATIV
12. ªcoala Militarã de Maiºtrii
Militari a Forþelor Navale „Amiral Ion
Murgescu” Constanþa – 14 locuri.

CRITERII DE RECRUTARE
PENTRU CANDIDAÞI

      Pentru a participa la concursul de
admitere în instituþiile militare de
învãþãmânt ale Ministerului Afacerilor
Interne precum ºi în cele ale
Ministerului Apãrãrii Naþionale pe
locuri destinate Ministerului
Afacerilor Interne – curs de zi,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã,
cumulativ, urmãtoarele condiþii:
* sã aibã cetãþenie românã ºi
domiciliul în România;
* sã cunoascã limba românã scris ºi
vorbit;
* sã aibã capacitate deplinã de
exerciþiu;
* sã fie declaraþi “apt” din punct de
vedere medical, fizic ºi psihic;
* sã aibã vârsta de minimum 18 ani
împliniþi sau sã îi împlineascã în
cursul anului în care participã
la concurs;
* sã fie absolvenþi de liceu cu diplomã
de bacalaureat; dovada absolvirii se
face cu diploma sau cu adeverinþã din
care sã rezulte faptul cã au susþinut
ºi promovat examenul de bacalaureat;
* sã aibã un comportament
corespunzãtor principiilor ºi cerinþelor
de conduitã admise ºi practicate în
societate;
* sã nu aibã antecedente penale, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea;
* sã nu fie în curs de urmãrire penalã
ori de judecatã pentru sãvârºirea de
infracþiuni;
* sã nu fi fost destituite dintr-o funcþie
publicã sau sã nu le fi încetat
contractul individual de muncã pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
* sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani,
împliniþi în cursul anului în care
participã la concurs, pentru candidaþii

În cadrul Liceului Teoretic ,,ªerban Cioculescu”
funcþioneazã învãþãmântul gimnazial cu clasele a V-VII-a.
   Instituþia noastrã asigurã o foarte bunã pregãtire
a elevilor datoritã colectivului de cadre didactice
care funcþioneazã aici ºi datoritã bazei materiale
de care dispunem.
   În programul zilnic se regãseºte o activitate bine
coordonatã fotbal sub îndrumarea unor reputaþi antrenori.
   De asemenea se asigurã o bunã pregãtire în
domeniul IT pentru ca elevii sã poatã opera  pe
calculator tot ceea ce este necesar.

Liceul Teoretic  “ªerban Cioculescu” din Drobeta Turnu
Severin face înscrieri pentru clasele a V-VII-a

   Adresãm rugãmintea cãtre pãrinþii copiilor ce
vin în anul ºcolar 2017-2018 în clasa a V-a sã se
orienteze cãtre ºcoala noastrã, unde vor gãsi mediul
propice de dezvoltare intelectualã, fizicã ºi moralã,
tot suportul unei pregãtiri profesionale foarte bunã.
   Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu” este
preocupat de asigurarea unei educaþii deosebite
care sã mulþumeascã deopotrivã pãrinþii ºi ºcoala.

Venind aici, cu siguranþã nu vor fi dezamãgiþi
de alegerea fãcutã.

DIRECTOR GENERAL, Prof. Ion Nãnuþi

pe locurile destinate formãrii iniþiale
* personalului militar ºi pe locurile
Ministerului Afacerilor Interne la
instituþiile de învãþãmânt ale
Ministerului Apãrãrii Naþionale;
* sã aibã înãlþimea de minim 1,70 m
bãrbaþii ºi 1,65 m femeile;
* sã nu aibã semne particulare
evidente sau tatuaje neacoperite de
vestimentaþie, þinuta de varã;
* sã fi obþinut la purtare, în perioada
studiilor liceale, media de cel puþin 9,00;
* sã nu fi fost exmatriculaþi pentru
abateri disciplinare dintr-o instituþie
de învãþãmânt;
   Pentru desfãºurarea selecþiei se
vor respecta urmãtoarele termene:
· pentru Academia de Poliþie
“Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti ºi
toate instituþiile de învãþãmânt ale
M.Ap. N.:
· înscrierea pânã la data de
26.05.2017, ora 12.00;
· completarea dosarelor pânã la data
de 09.06.2017, ora 12.00;
· pentru ªcolile Militare de Subofiþeri
Jandarmi:
· înscrierea pânã la data de
21.07.2017, ora 12.00;
· completarea dosarelor pânã la data
de 28.07.2017, ora 12.00;
· Testarea psihologicã se va efectua
conform planificãrii care va fi
comunicatã ulterior.
   Relaþii suplimentare se pot obþine

la sediul  Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi - Drobeta-Turnu
Severin, strada Portului, numãrul 2,
judeþul Mehedinþi, Telefon:
0252311078 sau 0252311079; Fax:
0252325399.
Copyright © 2015, Serviciul
Comunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei
-I.J.J.Mehedinþi

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul



Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþionezi cu multã lume în zilele acestei
sãptãmâni, mai ales cu oameni din sfera
profesionalã. Dialogurile oficiale vor fi frecvente
ºi vei fi nevoit sã prezinþi diverse teme, sã
formulezi opinii ºi tu la rândul tãu sã-i asculþi
pe alþii. Contradicþiile vor fi frecvente, punctate
pe alocuri cu note ciudate. Detaºeazã-te, evitã
implicarea emoþionalã în problemele altora ºi
concentreazã-te strict pe îndatoririle tale. Vor
interveni chestiuni bãneºti de genul achitarea
unor facturi sau dialoguri pe teme financiare în
cadrul unei colaborãri. A doua parte a sãptãmânii
îþi aduce o mare dorinþã de elevare sufleteascã
ºi chef de studii ºi cãlãtorii. Activitãþi culturale
ºi discuþii interesante cu oameni erudiþi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

 Întreaga sãptãmânã aduce multã forfotã în sfera
profesionalã, mai ales în relaþiile colegiale.
Revin în atenþie sarcini de lucru care sunt
nefinalizate sau la care mai trebuie adãugat ceva
urgent. Selecteazã prioritãþile, dozeazã-þi
eforturile, apeleazã la colegii de încredere sã te
ajute la nevoie, deoarece organismul tãu este
obosit. Se pot accentua afecþiuni ale sistemului
osos ºi ale stomacului, de aceea fii prudent ºi
îngrijeºte-te corespunzãtor. Pot intra în discuþie
consultaþiile ºi analizele medicale, dar evitã-le
pe cât posibil în aceastã sãptãmânã. Joi vor
interveni discuþii ºi activitãþi comune cu
partenerul de viaþã ºi cu cei de afaceri sau
colaboratorii. Ceva sau cineva din sfera afectivã
îþi deranjeazã raporturile parteneriale. Prudenþã
ºi discernãmânt!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile sentimentale îþi acapareazã atenþia ºi
eforturile, find vorba despre chestiuni vechi.
Este nevoie sã-þi reformulezi opiniile privitoare
la iubire, implicaþiile ei ºi felul în care îþi
manifeºti sentimentele faþã de cei dragi.
Frãmânãtãrile sufleteºti sunt accentuate,
rãscolitoare, însã rolul lor este acela de a scoate
la suprafaþã ºi a dizolva tipare mentale ºi
comportamenale care nu se mai potrivesc cu
aici ºi acum. Rezervã momente de meditaþie
interioarã, plimbã-te în naturã ºi stai de vorbã
cu oameni dragi ºi de încredere. Socializarea ºi
activitãþile hobby te liniºtesc ºi pe deasupra îþi
aduc ºi sfaturi utile. La serviciu este mult de
lucru, fiind vorba despre îndatoririle de rutinã.
Sãnãtatea îþi poate juca feste, bine fiind sã te
îngijeºti pe îndelete.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

 Este nevoie sã acorzi timp ºi resurse
materiale familiei ºi spaþiului de locuit. Membrii
familiei îþi pot solicita ajutorul în diverse
chestiuni personale, pot avea loc dezbateri pe
teme patrimoniale sau chiar poate intra în
discuþie relocarea familiei într-un alt oraº.
Tendinþa de a-þi impune ideile ºi opiniile în faþa
celor dragi aduce tensiuni ºi oprobiul celorlalþi.
Alege-þi cuvintele cu grijã, ascultã ce þi se spune
ºi la final decide împreunã cu membrii familiei.
Foarte animate sunt relaþiile cu persoana iubitã
ºi copiii în zilele de joi ºi vineri. Discuþii,
activitãþi comune, planuri comune de viitor.
Datoritã unor rude, unor prieteni apropiaþi sau
datoritã unor vorbe pe care le-ai spus undeva,
cândva, cei dragi îþi pot reproºa diverse.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În primele zile ale sãptãmânii se întrezãresc
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat,
dar ºi cãlãtorii pe distanþe scurte. S-ar putea sã
fii nevoit sã rezolvi demersuri legate de acte,
demersuri care fie au rãmas nefinalizate, fie
trebuie reluate în totalitate din diverse motive.
Gândurile ºi comunicarea sunt viciate, de aceea
fii purdent ºi selectiv în vorbe ºi gesturi. Unii te
vor provoca de dragul provocãrii, iar tentaþia de
a rãspunde cu aceeaºi monedã este pãguboasã
pe termen lung. Membrii familiei vor avea
nevoie de sprijinul tãu. Te poþi ocupa cu succes
de treburile gospodãreºti. Discuþii ºi întâlniri cu
neamurile, vizite în locurile natale. ªi totuºi
tema principalã a sãptãmânii rãmân relaþiile
amoroase.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este rost sã primeºti bani sau favoruri
dinspre locul de muncã în aceastã sãptãmânã,
dar ºi cineva drag îþi poate oferi cadouri
deosebite. Totuºi interesul tãu este legat de
veniturile pe care le obþii în urma eforturilor
depuse la serviciu. Nemulþumirile financiare
persistã, dar hiba este la felul în care priveºti tu
partea materialã a vieþii. Deocamdatã traversãm
o perioadã în care te poþi bizui cu succes pe
ceea ce ai ºi pe simþurile tale extrasenzoriale
care îþi oferã suficientã informaþie sau hranã
energeticã pentru a-þi duce treburile la bun
sfârºit. Întâlniri ºi dialoguri cu multã lume,
cãlãtorii pe distanþe scurte, preocupãri legate de
acte ºi documente personale. Familia ºi casa
vor deveni prioritare spre finalul sãptãmânii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cumva începi o nouã etapã în aceastã
sãptãmânã. Ai energia necesarã de a opera acele
schimbãri în viaþa ta, care sã te plaseze pe alte
coordonate, alãturi de alþi oameni, în alte situaþii.
Depinde numai de tine sã gestionezi corect
stãrile pe care le experimentezi acum. Selecteazã
prioritãþile, Priveºte atent la cei din preajma ta,
remodelazã-þi felul de a fi ºi apoi toate celelalte
se vor remodela dupã noul tãu tipar de gândire
ºi acþiune. Joi ºi vineri apar cheltuieli, dar este
posibil sã primeºti salariul, un bonus sau
favoruri importante. Controleazã tendinþa de a
cheltui pe te miri ce! A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã dialogurile ºi întâlnirile cu
persoanele din anturajul apropiat. Foarte posibil
sã mergi într-o excursie.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 Eºti concentrat mai mult pe tine ºi pe treburile
tale personale în prima parte a sãptãmânii.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
sistemului osos ºi articular, dar ºi sistemul
digestiv este vizat. Prudenþã, calm, rãbdare,
toleranþã! Ai nevoie de odihnã prelungitã,
conºtientã ºi de o dietã potrivitã constituþiei tale.
În a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mai
bine, dar nu forþa nota. Remodeleazã-þi
personalitatea ºi felul în care te raportezi la
evenimentele din preajma ta. Segmentul
financiar se va remarca prin câºtiguri
suplimentare, discuþii privind salarizarea ºi
condiþiile de muncã, dar poate apãrea un nou
job, chiar ºi într-un alt domeniu de activitate.
Relaþii amoroase inedite!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

 Evenimentele sãptãmânii îþi aduc în preajmã
prieteni ºi susþinãtori în segmentul socio-
profesional. Activitãþile comune cu aceste
persoane te vor solicita mult ºi bine, de aceea
fii prudent. Unii vin spre tine foarte bine mascaþi
cu intenþii nobile, dar scopurile lor sunt de cu
totul altã naturã. Oboseala se va accentua spre
mijlocul sãptãmânii, fiind nevoie sã te odihneºti
ºi sã te ocupi de treburi uºoare. Informaþiile aflate
pe cãi mai puþin obiºnuite, mai ales referitoare la
locul de muncã te pot destabiliza emoþional.
Totuºi, gândindu-te atent la situaþia în care te afli,
la relaþiile colegiale ºi la cele cu ºefii existã
tensiuni ºi cotroverse. Poate pãrea dificil sã-þi
menþii statutul socio-profesional, dar cu puþin
efort, totul este posibil.
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Leul nu reuºeºte sã þinã
pasul cu celelalte monede din
regiune iar Donald Trump a provocat
deprecierea semnificativã a
dolarului. Acestea sunt principalele
teme ale perioadei analizate.

Culoarul de tranzacþionare al
raportului euro/leu s-a redus, în unele
ºedinþe, sub jumãtate de ban, iar cursul
a fluctuat între 4,5443 ºi 4,5505 lei.
La sfârºitul intervalului media a fost
stabilitã la 4,5476 lei, când tranzacþiile
s-au realizat între 4,544 ºi 4,552 lei.

Moneda naþionalã nu a profitat de
conjunctura favorabilã din regiune,
chiar dacã cererea de titluri de stat
româneºti este ridicatã iar INS a
anunþat pentru primul trimestru o
primã estimare de creºtere a PIB de
5,7%, pe serie brutã, faþã de aceeaºi
perioadã din 2016, ºi cu 1,7%
comparativ cu trimestrul anterior.

Principalul pericol pentru leu este
reprezentat de politica fiscalã ºi
salarialã a PSD-ALDE, care, conform
ultimelor estimãri ale Comisiei
Europene, va duce la o majorare a
deficitului bugetar la 3,5%, în
condiþiile în care creºterea economicã
a României din acest an va fi de circa
4%, faþã de proiecþia guvernamentalã
foarte optimistã de 5,2%.

O ºtire bunã pentru cei cu credite
în lei, nivelul dobânzilor menþinându-
se la acelaºi nivel, cel puþin pânã spre
sfârºitul anului. Guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, a anunþat cã
majorarea dobânzii de politicã
monetarã, care in prezent este de
1,75%/an, mai are de aºteptat, în
condiþiile în care prognoza privind
inflaþia pentru finalul acestui an a fost
revizuitã de la 1,7 la 1,6%, dupã ce la
finalul lui 2016 estimarea era de 2,1%.

Cotidianul Washington Post, cel care
a declanºat celebrul scandal Watergate,
a publicat un articol conform cãruia
Donald Trump ar fi dezvãluit informaþii
clasificate în cursul întrevederii pe
care a avut-o recent cu Serghei
Lavrov, ministrul rus de Externe.

Aceastã “indiscreþie” se alãturã
recentei demiteri a directorului FBI
James Comey, care coordona o
investigaþie vizând legãturi ale unor

Leul s-a decuplat de celelalte
monede din regiune

apropiaþi ai lui Donald Trump cu
Rusia în campania electoralã.

Dolarul nu a rãmas indiferent la
aceste informaþii, care pot conduce chiar
la declanºarea de cãtre Senat a
procedurii de infringement care s-ar
încheia prin demiterea actualului
preºedinte. Astfel, cursul a scãzut de la
4,1876 la 4,1170 lei, la finalul perioadei,
nivel minim începând cu noiembrie
trecut, când cotaþiile din piaþã au
fluctuat între 4,11 ºi 4,1470 lei.

Moneda elveþianã ºi-a continuat
deprecierea faþã de euro ºi a scãzut
aproape de 1,10 franci/euro, nivel
care se mai înregistra în septembrie
trecut. În aceste condiþii, media a
coborât pânã la 4,1483 lei, dar a urcat
la finalul intervalului la 4,1540 lei.

Perechea euro/dolar s-a miºcat
între 1,0854 ºi 1,1066 dolari, maxim
atins la finalul intervalului.
Analiza cuprinde perioada 10 – 16 mai.

 Radu Georgescu

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de comuna Poroina Mare cu

sediul în localitatea Poroina Mare, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã
solicite la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL OSTRASEVA, ÎN
LOCALITATEA STIGNIÞA, COMUNA POROINA MARE, JUD. MEHEDINÞI.
   Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al procesului de producþie nu vor rezulta (temporar/
permanent) ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 10.05.2017.

ANUNÞ
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu

<< A.D.I. Broºteni – Corcova anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
<< COSTRUCÞIE INFRASTRUCTURÃ DE APÃ ªI APÃ UZATÃ ÎN
A.D.I BROªTENI – CORCOVA >> propus a fi amplasat în jud.
Mehedinþi, loc. Broºteni ºi Corcova.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3 ºi la sediul
titularului, în zilele de luni pânã vineri între orele 800 - 1400.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr .3>>.

În perioada 12-13.05.2017 la
Craiova s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional pentru vârstele
U15, individual, masculin ºi feminin,
la care au participat 230 de sportivi de
la 45 de cluburi din România.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
adãugat în palmares alte douã
medalii preþioase obþinute de:

Loc II -VLADU ANA MARIA -40 kg
Loc III -ARGINT DIANA -48 kg
Neclasat - DIACONESCU
CHRISTIAN -50 kg
   Aceastã competiþie a fost criteriu
de selecþie pentru a forma Lotul ce
va reprezenta România la
Campionatul Balcanic pentru U15,
ce va avea loc în luna iulie în Grecia
la Thessaloniki, iar Vladu Ana Maria
ºi-a câºtigat dreptul de participare
la Campionatul Balcanic.
   Duminicã, 14.05.2017 la Nis, în
Serbia, a avut loc un Turneu Internaþional
la care au luat parte 200 de sportivi din
ROU, SRB, MAK, GRE, BUL .
   VLADU ANA MARIA -40 kg ºi-a
adjudecat din nou prima poziþie a
podiumului, iar FLORESCU
MIRCEA -46 kg a urcat pe cea de
a treia treaptã a podiumului.
   A fost o competiþie foarte bunã în
continuarea pregãtirii ce urmeazã pentru
Vladu Ana Maria pentru Campionatul
Balcanic din Grecia din luna iulie.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Finala Campionatului Naþional pentru
vârstele U15 s-a desfãºurat la Craiova

* Vând 23 ha. teren agricol
lunca Coºuºtei ºi 6,75 ha.
pãdure comuna Corcova
judeþul MEHEDINÞI la preþul
zonei.
* VÂND 8 Ha. PÃDURE ÎN
COMUNA SAMARINEªTI (în
BÎRLOGU) JUDEÞUL GORJ,
PREÞUL ZONEI. Contact:
0721404945.

ANUNÞURI
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La fel ca în Liga I, trei
echipe sperau, înaintea ultimei
etape, la titlul de campioanã
judeþeanã, în Liga a IV-a Mehedinþi.
   Câºtig de cauzã a avut CS Strehaia,
care a dispus cu 2-1 de ACS Drobeta
ºi a încheiat play-off-ul pe primul loc.
Claudiu Topalã (15) ºi Mihai Vîrºog
(56) au marcat pentru gazde, în timp
ce Laurenþiu Þãrineanu a redus din
diferenþã, în minutul 89. Rezultatul
a fost în defavoarea Viitorului
ªimian, care s-a clasat pe poziþia
secundã, în pofida victoriei cu 4-0,
în confruntarea cu Dierna Orºova.
Golurile au purtat semnãtura lui
Mãdãlin Mãtãsãreanu (18, 77),
Robert Marinescu (36) ºi Gabriel
Ciolacu (83).
   În cazul în care se impunea la
Strehaia, iar Viitorul nu învingea
Dierna, ACS Drobeta ar fi devenit

La ultimul meci pe teren
propriu din acest sezon, ACS
Atletic Drobeta a remizat, scor 2-
2, cu FC Oneºti. Pe Stadionul
Termo, fetele antrenate de Daniel
Ispas au condus cu 2-0, prin
golurile izbutite de Loredana
Sîrbu (17)   ºi Ionelia Matei (34),
dar au intrat la pauzã cu avantaj
minim, dupã ce moldovencele au
redus din diferenþã în minutul 44.
   În partea secundã, echipa
severineanã s-a jucat cu ocaziile,
iar FC Oneºti a egalat la ultima fazã
ºi a smuls un punct nesperat, prin
care a scãpat de ultima poziþie a clasamentului
Ligii a II-a la fotbal feminin. Remiza  a pãstrat
Atletic Drobeta pe locul al IV-lea, cu un avans
de doar 4 puncte, dar ºi un meci în plus jucat,
faþã de urmãritoarea ACS Vulpiþele
Galbene Roman. În plus, severinencele
au de disputat meciul-restant, pe 21 mai,
chiar în deplasare, la Roman, dupã care
vor juca pe terenul liderului Piros Arad. O
victorie cu FC Oneºti, le-ar fi dus pe
oltence la 6 puncte de Roman.

“Din pãcate, cu FC Oneºti am ratat cu
nonºalanþã ocaziile avute. Trebuia sã
câºtigãm la un scor-fluviu. Unele fete au
jucat însã accidentate”, a explicat Ispas.
Acesta a mizat pe:  Lavina Sporea –
Roxana Safta (’20 Alexandra Izverceanu),
Paula Usturoi, Dara Bãrzuicã, Sidonia

Liga a IV-a - Play-off- Etapa a VI-a
CS Strehaia - ACS Drobeta    2-1
Viitorul ªimian - Dierna Orºova 4-0

Clasament
1. Strehaia 6   4 0   2 11-6 25
2. ªimian 6   2 1   3 7-8 25
3. ACS Drobeta 6   2 1   3 8-8 20
4. Orºova 6   3 0   3 7-11 19

Play-out  Etapa a VI-a
Recolta Dãnceu - AS Corcova      6-3
Dunãrea Pristol - Viitorul Cujmir  2-7

Clasament
1. Dãnceu 6   5 1   0 23-7 22
2. Cujmir 6   2 1   3 14-14 16
3. Corcova 6   3 0   3 18-18 11
4. Pristol 6   1 0   5 6-22 10

Liga a V-a - Etapa a XX-a
Dunãrea Hinova - Real Vânju Mare  3-0
Inter Crãguieºti - AS Obârºia de Câmp 4-2
Voinþa Vrata - Viitorul Floreºti  3-1
Voinþa Opriºor - Unirea Gârla Mare  2-1
ªtiinþa Broºteni - Inter Salcia  6-7
AS Ghiciulescu Hinova - AS Corlãþel  1-3

Clasament
1. D. Hinova 20    17   1     2   70-17   52
2. Vânju Mare 20    16   2     2   65-21   50
3. Crãguieºti 20    15   1     4   67-24   46
4. Vrata 20    10   3     7   60-51   33
5. Gârla Mare 20    10   2     8   61-40   32
6. Salcia 20    10   1   10   50-53   31
7. Floreºti 20      9   0   11   53-56   27
8. Opriºor 20      8   0   12   41-65   24
9. Corlãþel 20      6   0   14   41-53   18
10. Broºteni 20      4   1   16   37-86   13
11. Obârºia de Câmp 20      3   3   14   32-69   12
12. Gh. Hinova 20      4   0   16   32-80   12

Strehaia, campioanã judeþeanã, dupã 27 de ani
campioanã judeþeanã. Astfel,
Strehaia a câºtigat titlul dupã
o pauzã de 27 de ani! Ultima
datã când echipa oraºului
Strehaia a devenit campioanã
a fost în sezonul 1989-1990,
dar la vremea respectivã
câºtigãtoarele judeþene
promovau  direct în eºalonul
al treilea. În prezent, se disputã
“baraj” pentru accederea în
Liga a III-a, acesta fiind planificat
pentru 17 iunie (turul),
respectiv 24 iunie (returul).
   Pânã atunci, sezonul
fotbalistic continuã la Mehedinþi cu
semifinalele  Cupei României,
manºa-tur fiind programatã
sâmbãtã, de la ora 18, dupã
urmãtorul program: CS Strehaia -
Viitorul Cujmir ºi Viitorul ªimian -
Recolta Dãnceu. Returul va avea loc

peste o sãptãmânã, iar finala se va
juca pe data de 3 iunie.
   “Acest titlu ne obligã sã avem o
prestaþie bunã ºi la cele douã
meciuri de baraj. Noi vom încerca
sã promovãm. Depinde ºi cu
campioana cãrui judeþ vom juca.

Sper sã avem un adversar
accesibil. Pânã atunci, ne dorim
sã câºtigãm faza judeþeanã a
Cupei României ºi astfel sã
realizãm eventul”, a spus
antrenorul echipei din Strehaia,
prof. Mircea Danciu.

Au ratat victoria în ultimul minut
 M. O.

Liga a II-a: fotbal feminin - Etapa a XIII-a
Atletic Drobeta – FC Oneºti   2-2
Venus Maramureº - Piros Security Arad   0-7
Banat Girls Reºiþa – Vulpiþele Galbene Roman 1-1
Independenþa II Baia Mare – Atletic Rm.Sãrat   1-2

Clasament
1. Piros Arad 13   10 1   2 73-12 31
2. Atletic Rm.Sãrat 13   9 4   0 29-8 31
3. Banat Girls Reºiþa 12   7 2   3 51-17 23
4. Atletic Drobeta 12   5 2   5 18-30 17
4. Vulpiþele Roman 11   3 4   4 29-18 13
6. Indep.II Baia Mare 12   3 2   7 17-46 11
7. FC Oneºti 13   0 5   8 13-52 5
8. Venus Maramureº 12   1 1   9 10-54 4

 M. O.

Giuverdea  - Alexandra Amza (’75 Daniela
Contescu), Loredana Sîrbu, Ionelia Matei,
Cerasela Bãluþã (’75 Bianca Iacovici), Bianca
Pîrvãnescu – Lavinia Erceanu.
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Mã fraþilor, dacã tragem
linie ºi calculãm cîþi bani sã
cheltuie pe zaiafeturi, de ani de zile
ºi câte beneficii avurãm pãnã
acuma, sigur ieºim mult pe minus.
Ce s-o mai dãm la întors, din plop
în plop, cã nu sã vede mare lucru
di la ªimian pãnã dincolo de
Orºova. Cã di la sãbãtoarea
liliacului di la Ponoarele ºi pãnã la
jocurile di la Nadanova, di la oraºe
la sate, lucrurile se repetã în fiecare
an, dupã aceeaºi scenetã. Sã
stabilesc organizatorii, care sã ºtiu
ei ºi cu ai lor, sã tocmesc lãutarii,
sã face un program pe hârtie, sã
mai dau neºte firfirei la deontologi
sã sã publice, sã nu comenteze
presa incomodã cã nu s-a dat ºi
toatã lumea mulþumitã. Da cu ce
folos?! Cã o þinem din chiualã în
chiualã ºi sãrãcia bate fudulia.
   Acuma, asta cu pâine ºi circ,
poate mergea pe vremea lu Traian,
da acuma în 2017 nici la
sindrofiile astea orãºeneºti nu sã
mai prea adunã gurã cascã. Cã
omului nu-i arde de zaiafeturi,
dacã ºtie ce griji are pentru mâine
ºi dacã vede cã nici localitatea nu

Sucã, sindrofiile fãrã numãr di la Mehedinþi, reapariþia lu
nea Ploscaru ºi bãlãceala lu al lu Zbanghiu la lighean

dã înainte. Cã cicã facem planuri,
avem idei, da în afarã de neºte
plimbãri pi la neºte expoziþii, neºte
mese date la unii ºi alþii, nu sã vede
mare lucru. ªi de fiecare datã
rãspunsu la întrebãrile lu al lu
Zbanghiu au fost: trebe sã avem
rãbdare, cã vin turiºtii. Pã din 90
auzim asta ºi n-au mai venit, iarã
dupã ce planuri a vãzut ºi mai citit
Veta, nici cã sunt mari speranþe.
   Mã nepoate, da stai sã vezi ce
sã mai întâmplã, cã dupã neºte ani,
în care s-a ºters orice urmã de
dosar, reapãru nea Ploscaru... cel
cu ªcoala de Afaceri
mehedinþeanã. Pã da, apãru la

STARTUP Nation ºi vru sã afle ce e
cu fondurile europene ºi cum sã
iau....poate o pune de un nou
program Leonardo da Vinci. Cum
o fi ajuns la evenimentul respectiv
ar trebui sã spunã autoritãþile ce
reprezintã Guvernul în teritoriu,
sau l-or fi adus cei de la minister?!
De urmãrit, ce mai încoace ºi
încolo, sã nu sã ia.
   Îmi zisã Tanþa lu Pecingine, cã
mã întâlnii cu ea la Piaþa Sârbilor,
cã cicã sã pare cã la iarna vom
primi caldura tot di la TERMO. Apã

Organizeazã înscrieri pentru anul ºcolar
2017/2018 dupã cum urmeazã:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST: 112 LOCURI
FÃRÃ TAXÃ ªCOLARÃ

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE:
84 LOCURI FÃRÃ TAXÃ ªCOLARÃ

        Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa
zilnic în intervalul  8 00- 20 00.
Telefon contact: 0252/314338; 0761/616147; 0747/557462; 0745/625311.

ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DE STAT
DROBETA TURNU SEVERIN

caldã nu sã ºtie ce ºi cum, da în
vara asta mai sigur nu. Nerodu de
Sucã abia aºteaptã sã sã deschidã
ºtrandurile, sã sã bãlãceascã cu
al lu Zbanghiu, cã altfel cicã nu
sã mai poate sta în casã. Ori sã
mai duce pi la ligheanu lu nea
Vâlcu, di la Schela.
   Mã fraþilor, dacã aþi mai auzit,
cicã sã fac afaceri cu câini la
adãpostul unde tot trimite controale
Prefectura, da nu sã ia nici o
mãsurã. Sau poate unii sã aleg cu
vreo piele pentru portmoneu, cã
dacã nu avem crocodili, avem câini
bagabonzi.... Chiar, ce rãspunsuri
o fi dat nea prefectu’ Miºcãrii
Dreptate pentru Animale Bucuresti,
MDPA, care i-a sesizat lu nea
Drãghiea ce sã întâmplã pi la
adãpostu’ care înghite miliarde di
la Primãria Severin?! Mai degrabã
o sã aflãm di la Capitalã, decât di
la localã, cã aºa sã miºcã lucrurile.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin


