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Zilele comunei Godeanu
În urmã cu ºapte ani, edilul
comunei Godeanu, Ionicã Gheorgheci,
împreunã cu colaboratorii din Consiliul
local, având sprijinul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, a stabilit o relaþie de colaborare
cu edilii localitãþii Mosna, din Republica
Serbia. Aºa a fost aprobat ºi finanþat de
Uniunea Europeanã proiectul
“Folclorul Element Tradiþional”, prin
Programul IPA de Cooperare Transfrontalierã
România-Republica Serbia.
ªi tot de ºapte ani, la graniþa dintre
primãvarã ºi varã se sãrbãtoreºte, sub
egida aceluiaºi proiect, “Zilele comunei
Godeanu”, sãrbãtoare ajunsã, iatã, la a
VII-a ediþie. ªi în acest an, la sãrbãtoare
au fost prezenþi “autorii” parteneriatului,
Liubiºa Ivanovici - primarul localitãþii
Mosna, ºi Ionicã Gheorgheci, fost primar
al comunei Godeanu, dar ºi oficialitãþile
locale ºi judeþene.
Atmosfera de sãrbãtoare a fost
întreþinutã de Corul “Isvoraºu”, al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei, de
Fanfara comunei Godeanu, dar ºi de
formaþiile folclorice locale ºi din
comunele învecinate.
 O. M.

Jandarmii continuã activitãþile în cadrul programului
“ªcoala Altfel”
ªi anul acesta, jandarmii au rãspuns invitaþiei
adresate de instituþiile de învãþãmânt de a participa la
activitãþile organizate în cadrul programului “ªcoala Altfel”.
Marþi, 23 mai, a.c., specialiºti din cadrul
Compartimentului Prevenirea ºi Combaterea Faptelor
Antisociale alãturi de luptãtori din cadrul Detaºamentului
Mobil s-au aflat în mijlocul elevilor ºi cadrelor didactice
de la Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu” ªimian.
Jandarmii au explicat pe înþelesul elevilor, gama de misiuni
pe care le desfãºoarã în spaþiul public, au exemplificat situaþii
conflictuale ºi modul în care pot preveni si combate actele
de violenþã întâlnite în incinta ºcolii sau pe stradã.
Elevii au fost încântaþi cã au avut posibilitatea sã probeze
câteva articole din echipamentul pe care jandarmii îl
folosesc în misiunile specifice, arãtându-se totodatã

interesaþi de a urma o carierã în domeniul militar.
Activitãþile jandarmilor continuã sã se desfãºoare ºi în
alte instituþii de învãþãmânt preuniversitar, în baza
parteneriatelor educaþionale încheiate.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Bomba cu
magistraþi 9
sau ºpriþ rãcoritor
pentru Dragnea
pag.

Condamnatul Dragnea vrea sã
se rãcoreascã ºi el cu un
cocktail de magistraþi, acum, la
ceas de varã. Adicã sunt ºi ei
oameni plin de praf ºi pete, ca
politicienii. Bunã preluare a
centrãrii de la Dragnea a
executat ministrul Justiþiei. A
sãrit perfect la centrare. Ca
un politician. S-a adaptat
bine Toader. Poartã în raniþã
bastonul de politician, în
cazul arhivelor SIPA.
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de Sorin Vidan

O lume nesigurã

La o primã privire
chestiunea atentatelor teroriste,
indiferent cã au avut loc în Anglia,
Franþa sau altundeva, în oricare
parte a lumii, pare pentru noi ceva
destul ºi suficient de îndepãrtat. Ne
simþim în siguranþã, departe de
atrocitãþile unei lumi pe care nu o
înþelegem. O lume la care privim
prin ecranele televizoarelor, din
micul nostru colþ de lume, liniºtit.

Astfel de evenimente îngrozitoare,
de neînþeles, cum sunt atentatele
teroriste, sporesc ºi mai mult
impresia cã trãim vremuri absurde,
vremuri fãrã un sens istoric foarte
clar. Deºi vorbim de Europa unitã,
de progres, de tehnologie, educaþie
sau culturã, de valori ale
umanismului, pe partea cealaltã
descoperim la tot pasul dezbinare,
urã ºi o intoleranþã dusã la extrem.
Chiar dacã par îndepãrtate, astfel
de evenimente îngrozitoare precum
sunt atentatele ne afecteazã acum
ºi pe noi, cãci fiecare dintre noi
poate avea rude sau prieteni în
oricare colþ al lumii. De exemplu
chiar în ziua atentatului sinucigaº
din Manchester, nepotul meu pleca
în Anglia, cu avionul. Lucreazã în
împrejurimile Londrei, la o pizzerie.
Lucreazã mult, greu, împreunã cu

Cronicã plasticã de Victor Rusu

Luminiºuri de culori ºi lirice vibraþii
Mehedinþi.
Talent de excepþie,
viguros, polivalent,
fecund, Ion Aurel
Gârjoabã a devenit
demult un pictor de
anvergurã ºi prestigiu
naþional, o personalitate
de primã mãrime, a artei
plastice contemporane,
prin originalitatea ºi forþa
expresivã a lucrãrilor sale.
Dupã
cincizeci
de ani de
Agenda evenimentelor
cultural-artistice, din ultima vreme, prodigioasã, rodnicã activitate de
a Palatului Culturii „Teodor creaþie, aflat la vârsta de aur, a
Costescu”, Drobeta Turnu-Severin, deplinei sale maturitãþi artistice, Ion
atât de diversã ºi de bogatã în Aurel Gârjoabã revine în locurile
manifestãri de o elevatã, aleasã natale, în municipiul în care s-a
þinutã esteticã, a fost marcatã, zilele format ºi consacrat, în primii ani
trecute, de un nou sãrbãtoresc, de dupã absolvirea Facultãþii de
aureolat de o atmosferã de subliniat Arte Plastice din Timiºoara, cu o
bun-gust ºi rafinament, intens expoziþie memorabilã, de referinþã
nuanþatã afectiv de trãiri de o rarã în cronica evenimentelor artistice
frumuseþe: în sala „ªtefan Popa gãzduite de Palatul Culturii „Teodor
Popa’s”, amplã, generoasã, Costescu”. A venit cu o selecþie
inundatã de luminã, s-a vernisat extrem de parcimonioasã din
sâmbãtã, 19 mai, ora 11, expoziþia nenumãratele sale lucrãri, semn
de picturã a cunoscutului ºi indiscutabil al unei salutare
apreciatului artist plastic Ion Aurel autoexigenþe ºi deopotrivã, al
Gârjoabã, originar din Cerneþi – respectului ºi preþuirii pentru

alþi colegi de ai lui, tineri români.
Nu ai cum sã nu tresãri de teamã ºi
îngrijorare. Europa, aºa cum este
ea, cu bune, cu rele, e ºi Europa
noastrã, a copiilor, fraþilor sau
pãrinþilor noºtri care muncesc ºi
trãiesc acolo. Un atentat sau o altfel
de nenorocire ne priveºte acum în
mod direct, ne poate afecta în mod
direct, din pãcate. Plecãm de
acasã în lumea largã pentru a
munci ºi câºtiga mai bine decât
acasã la noi, unde ºtim bine cum
stau lucrurile. Rãzboaiele
religioase sau pseudoreligioase
ale unora chiar nu ne intereseazã.
În cultura noastrã astfel de gesturi
aberante nu existã ºi nici nu vor
exista vreodatã. Sunt lucruri ce ne

rãmân inexplicabile. De unde atâta
urã ºi apetit pentru crimã? De unde
aceastã vocaþie a uciderii la niºte
oameni pe lângã care pânã mai ieri
treceam pe stradã, liniºtiþi ºi
încrezãtori? Îmi dau seama ce
teamã îngrozitoare au sãdit în
rândurile europenilor din marile
capitale toate aceste atentate. Sã
trãieºti mereu cu aceastã teamã
când mergi cu metroul sau intri pe
un stadion sau îþi duci copilul la
ºcoalã. Trãim într-o lume
îngrijorãtoare ºi nesigurã. O lume
care ne priveºte direct, cãci, iatã,
ºi ai noºtri trãiesc acolo. Tot ce mai
avem e speranþa cã Dumnezeu nu
ne va pãrãsi, ci va veghea, ºi cã
binele va triumfa, în cele din urmã.

iubitorii de frumos din Drobeta
Turnu-Severin, întâmpinându-ºi
receptivii ºi pasionaþii vizitatori
doar cu 27 de lucrãri, ce ne propun
peisaje, flori, naturi statice,
compoziþii.
Înainte de toate, remarcãm
impresionanta unitate de viziune,
tehnici ºi rezolvãri plastice, de
modalitãþi de a pune în valoare
game, armonizãri ºi nuanþãri
cromatice. Apoi, pictorul are ºtiinþa
ºi arta organizãrii echilibrate,
contrapunctice, a spaþiului/
suprafeþei fiecãrei lucrãri. Dar,
pentru cã (spunem un loc comun,
nu-i aºa?) pictura este arta culorilor,
atuul forte, cu cel mai puternic
impact emoþional asupra
sensibilitãþii noastre, al lui Ion Aurel
Gârjoabã îl constituie faptul cã este,
cu forþa evidenþei, un coloristde
excepþie, de o indicibilã fineþe ºi un
rafinament îndelung cultivat ºi
exersat. Gamele de culori calde,
ritmate subtil, vibrante ºi nuanþate

sunt asumate ºi valorificate cu
instinct ºi intuiþie artisticã exactã,
sigurã, în sensul dezideratului
primar, imuabil în orice esteticã, al
adecvãrii formei la conþinut. În
cazul de faþã, ampla, nuanþata sa
paletã, sub semnul înalt al ºtiinþei
ºi artei persuasive a sugestiei
cromatice, ne transmite tainic,
fermecãtor, cu blânda, melancolica
ei luminã, stãrile de spirit ale unui
hipersensibil, profund eu artistic.
Tablourile iradiazã discret, dar
penetrant ºi durabil, cu îndelungate,
puternice reverberaþii emoþionale,
lumina ºi culorile toamnei interioare,
melancolice, a artistului ºi se
metamorfozeazã brusc în veritabile
poeme cromatice despre vârsta
amurgului, a înþelepciunii ºi uºor
întristatei împãcãri mioritice cu
destinul! Riscând o formulare
metaforicã, vom spune cã tablourile
lui Ion Aurel Gârjoabã ne par
fascinante, tainice luminiºuri de
culori ºi lirice vibraþii inefabile.
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Se reia ridicarea maºinilor de pe domeniul public
Legea privind ridicarea
autoturismelor abandonate sau
parcate ilegal pe domeniul
public a intrat în vigoare ºi va fi
aplicatã ºi pe raza municipiului
Drobeta Turnu Severin. Haosul
instaurat în municipiu atât de cei
care þin parcãrile ocupate cu
rable, cât ºi de cei care
parcheazã dupã bunul plac, va
înceta în curând, datoritã
aplicãrii unei Hotãrâri de Guvern
în care se aratã limpede
condiþiile în care autoturismele
pot fi ridicate de Poliþia Localã.
Municipalitatea a contractat deja
firma care va opera ridicãrile ºi,
în perioada urmãtoare,
proprietarii maºinilor
abandonate vor fi somaþi sã
elibereze locul.
Poliþia Localã din Severin a început
o campanie de inventariere a
maºinilor abandonate ºi de somare
a proprietarilor în vederea ridicãrii
acestora de pe domeniul public. Mai
mult, municipalitatea a contractat ºi
firma care se va ocupa de ridicarea
efectivã a autoturismelor, nu numai a
celor abandonate, ci ºi a celor care
parcheazã ilegal, în special pe spaþii

verzi, trotuare sau care blocheazã
traficul. Spre diferenþã de precedenta
perioadã în care opera o hotãrâre a
Consiliului Local, atacatã ulterior de
prefect, acum legea este una datã la
nivel naþional ºi opereazã similar în
toate centrele urbane. Atât
conducerea Primãriei, cât ºi Poliþia
Localã avertizeazã cã nu mai este
de glumã ºi cã, pentru început, sa trecut la emiterea de somaþii, la
conºtientizarea populaþiei, dar cã
va trece ºi la sancþiuni.
Însoþit de ºeful Poliþiei Locale,
primarul Severinului, Marius
Screciu, s-a deplasat într-o zonã în
care parcãrile sunt pline de maºini
abandonate ºi, în prezenþa sa,
poliþiºtii au lipit somaþii pe parbrizele
celor care au uitat sã îºi mai ia rabla
de pe domeniul public. Dupã
somaþie, proprietarul are la
dispoziþie 10 zile sã se conformeze,
dupã care maºina va fi ridicatã de
Primãrie ºi se va percepe o taxã
pentru recuperarea ei. Mai mult ºi
maºinile care vor fi depistate parcate
ilegal vor putea fi ridicate ºi
recuperate doar dupã plata unei
taxe. „Avem o problemã în Drobeta
Turnu Severin, legatã de locurile

Ajutor pentru românii din
Valea Timocului

de parcare, mai ales în zonele în
care locuiesc cetãþenii, multe locuri
de parcare sunt ocupate de maºini
abandonate, unele chiar radiate,
iar oamenii nu au unde parca. Le
dãm somaþii, iar în termen de 10
zile trebuie sã îºi ridice maºinile,
în caz contrar le vom ridica noi. Îi
atenþionez pe cei care parcheazã
ilegal, pe trotuar sau pe spaþiile
verzi cã putem deja sã procedãm
la ridicarea acestora. Încercãm sã
venim în întâmpinarea cetãþenilor
ºi sã facem locuri de parcare.
Legea e funcþionalã din luna
martie, dar a mai durat pânã s-a

fãcut licitaþia, dar din data de 15
mai 2017, avem capacitatea de
a interveni”, a declarat primarul
Marius Screciu.
Deºi atunci, când ridicarea
maºinilor de pe domeniul public a
încetat ca urmare a atacãrii hotãrârii
de consiliul local de cãtre prefectul
Ion Mîþu, oamenii s-au bucurat, nu
a trecut mult pânã au devenit
indisciplinaþi. Noile mãsuri sunt
menite sã readucã disciplina în ceea
ce priveºte parcarea, dar ºi
descongestionarea domeniului
public de maºinile abandonate.

Spania, apoi din Grecia, iar acum
facem aceeaºi perfecþionare cu cei care
predau limba românã în comunitãþile
româneºti din Serbia. Fiind o situaþie
specialã în comunitãþile istorice, limba
românã este predatã în cadrul
bisericilor, în scolile duminicale, iar
preoþii sunt cei care predau limba
românã. Aceºtia vor intra la clasã în
ªcoala nr. 7, pentru a se vedea cum se
predã o lecþie ºi vor învãþa cum sã

predea copiilor”, a declarat Zvetlana
Preoteasa, reprezentantul Institutului
Eudoxiu Hurmuzachi.
Îmbrãcaþi în costume populare,
copiii ºi dascãlii lor au pregãtit un
minunat program artistic, care a
mers la sufletul oaspeþilor din
Serbia. Poezia, cântecul popular,
dansurile populare ºi baletul nu au
lipsit din programul celor mici.

 Romeo Crîºmaru

ªcoala Generalã nr. 7 din Drobeta Turnu Severin este implicatã
într-un proiect de ajutorare a comunitãþii româneºti din Serbia de
Rãsãrit. Îmbrãcaþi în costume populare, elevii ºi profesorii ºcolii i-au
primit pe preoþii români de la Protopopiatul Ortodox Român din Valea
Timocului, cãrora le-au oferit un program artistic emoþionant. De ziua
ºcolii, aici au început cursurile pentru însuºirea metodologiei de
predare a limbii române la ºcoala de duminicã destinatã copiilor
români din Serbia de Rãsãrit, în cadrul unui proiect coordonat de
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni.
ªcoala generalã numãrul nr.
7 din Drobeta Turnu Severin ºi-a
serbat ziua aniversarã ºi cu aceastã
ocazie a gãzduit un eveniment
important ºi, deopotrivã, emoþionant.
Un grup de preoþi români din Valea
Timocului, tocmai de la Protopopiatul
Ortodox Român al Daciei Ripensis,
din Negotin, au venit aici pentru a
învãþa metodologia predãrii limbii
române cu elemente de culturã
naþionalã. Acþiunea face parte dintrun proiect de suflet iniþiat de Institutul

Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii
de Pretutindeni, în cadrul cãruia copiii
românilor din Serbia de Rãsãrit pot
învãþa limba românã în cadrul
ºcolilor de week-end înfiinþate pe
lângã bisericile româneºti.
„Este un proiect început de câþiva ani
la Institutul Hurmuzachi. Facem tot
posibilul pentru a dezvolta
învãþãmântul românesc în
comunitãþile de români din afara
graniþelor. Am fãcut cursuri de
perfecþionare cu cadrele didactice din

 continuare în pag. 6
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Liviu Mazilu, senator PSD de Mehedinþi,

În Senatul României:
11 iniþiative legislative

Activitatea parlamentarã a senatorului PSD, Liviu
Mazilu este intensã. Liviu Mazilu este vicelider al grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, face parte din
Comisia pentru culturã ºi media, ºi Comisia pentru Mediu,
dar ºi din organizaþii de cooperare parlamentarã internaþionalã.
Pânã la acestã datã, senatorul Mazilu a participat la
iniþierea a unsprezece proiecte legislative, dintre care
trebuie menþionate: Propunere legislativã pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.230/2007, privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de
proprietari; Propunere legislativã pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 215/2001 a administraþiei publice
locale ºi a Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleºilor
locali; Propunere legislativã pentru modificarea Legii nr.
227, din 8 septembrie 2015, privind Codul fiscal;
Propunere legislativã pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 550/2004, privind organizarea ºi funcþionarea
Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004, privind
organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Judiciare, Legea
nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
ºi protecþia persoanelor ºi a Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea
art.13 alin.(2) ºi (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 30/2007, privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Afacerilor Interne ºi pentru
reorganizarea unor unitãþi din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne; Propunere legislativã privind
modificarea ºi completarea Legii nr. 550, din 29 noiembrie
2004, privind organizarea ºi funcþionarea Jandarmeriei
Române; Propunere legislativã pentru modificarea Legii
nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenþei
ºi de insolvenþã care în acest moment se aflã fie la comisiile
parlamentare sau în diferite etape care sunt de parcurs.
De asemenea, senatorul Liviu Mazilu a adresat ºi douã
interpelãri în plenul Senatului, fiind preocupat de comunitatea
localã din judeþul Mehedinþi, atât de creearea infrastructurii
necesare pentru dezvoltarea turismului, cât ºi de crearea de
oportunitãþi pentru cetãþenii judeþului, ºi administraþiile locale,
prin implementarea unor programe guvernamentale ºi
identificarea de soluþii la problemele acestora.  G. P.
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Mare sãrbãtoare la Malovat!
De Ziua “Sfinþilor
Împãraþi Constantin ºi
Elena”, comuna Malovãþ sa aflat la ceas de mare
sãrbãtoare. Acest lucru a
fost posibil cu implicarea
primarului comunei Ion
Michescu, a Consiliului
Local ºi a sprijinului oferit
de Consiliul Judeþean
Mehedinþi, prin Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”
Ansamblul Profesionist
“Danubius” a oferit
locuitorilor comunei Malovat
un spectacol extraordinar.
Pe scena amplasatã in
centrul satului au urcat solistii
vocali si instrumentiºti ai
Ansamblului Profesionist
“Danubius”, iar dansatorii au
încântat publicul cu dansurile
tradiþionale ºi frumuseþea
costumelor populare.
Manifestarea a fost
organizatã de cãtre Primaria
si Consiliul Local Malovat, cu
ajutorul Consiliului Judeþean
Mehedinti si Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”.
2 iunie 2017,
zi liberã pentru
sectorul public
Vineri, 2 iunie 2017, a fost
stabilitã zi liberã pentru salariaþii
din sectorul public, potrivit unei
hotãrâri adoptate de Guvern.
Ziua liberã va fi recuperatã în 10
iunie 2017 sau prin prelungirea
corespunzãtoare a timpului de
lucru pânã la data de 16 iunie 2017.
Prin stabilirea zilei de 2 iunie
ca fiind nelucrãtoare, se face
“punte” între 1 iunie, declaratã
nelucrãtoare, ºi zilele de sâmbãtã,
duminicã ºi luni, a doua zi de
Rusalii, sãrbãtoare legalã.
2 iunie 2017 nu este
consideratã zi nelucrãtoare
pentru locurile de muncã în care
activitatea nu poate fi întreruptã
datoritã caracterului procesului
de producþie sau specificului
activitãþii, magistraþilor ºi
celorlalte categorii de personal
din cadrul instanþelor
judecãtoreºti implicate în
soluþionarea proceselor cu
termen în data de 2 iunie 2017.

Zilele oraºului Strehaia
Oraºul Strehaia este celebrat de fiecare datã , în data de
21 mai, de Ziua Sfinþilor Împãraþi “Constantin ºi Elena”.
Consiliul Judeþean Mehedinþi, ºi Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” s-au implicat activ pentru ca ediþia
din acest an a “Zilelor Strehãii” sã fie una extraordinarã.
Manifestãrile au fost organizate de cãtre Primãria ºi
Consiliului local al oraºului Strehaia, alãturi de Consiliul
Judeþean Mehedinþi, dar ºi parlamentarii judeþului,
dorindu-se ca oamenii din aceastã localitate sã se bucure
din plin de sãrbãtoarea dedicatã lor ºi oraºului.
Voia bunã a fost asiguratã de Ansamblul Profesionist
“Danubius”, de soliºtii renumiþi ai ansamblului , care
au oferit un adevãrat regal folcloric, dar ºi de soliºti
cunoscuþi în plan naþional, invitaþi la manifestare. Nici
tinerii nu au fost uitaþi de cãtre autoritãþile locale ºi
judeþene, ºi pentru ei distracþia fiind maximã cu
interpreþi, ca “Smiley”, foarte apreciaþi de public.
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Icoana din
sufletul meu

Icoana din sufletul meu este titlul
sub care secþia de Etnografie ºi
Artã Popularã a Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier din Drobeta Turnu
Severin a organizat ºi susþinut un
colocviu marþi, 23 mai, titlu deloc
întâmplãtor ales, având în vedere
cã anul 2017 a fost declarat de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române drept Anul omagial al
sfintelor icoane, al iconarilor ºi al
pictorilor bisericeºti ºi Anul
comemorativ Justinian Patriarhul,
ºi al apãrãtorilor Ortodoxiei în
timpul comunismului.
Acþiunea a adus laolaltã ºcoala,
biserica ºi muzeul, instituþii
partenere în multe proiecte

culturale, educaþionale, obiectivele
fiind mereu aceleaºi –transmiterea
unor informaþii într-un mod diferit
de cel pe care-l oferã ºcoala.
Partenerii noºtri au fost Liceul de
Artã I. ªt. Paulian din Drobeta Turnu
Severin, reprezentat de profesorii
Arminiu Þuineac ºi Dan Cepeºi
care, împreunã cu elevii claselor

IX - XII, au expus, în spaþiile
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
(Pavilionul Multifuncþional), 20 de
lucrãri, icoane pe lemn; ºi Pãrintele
Protosinghel Augustin Dragomir,
Stareþul Mãnãstirii Jiana.
Întâlnirea a prilejuit dezbateri cu
privire la semnificaþia icoanei, tehnici
de lucru ºi nu în ultimul rând despre

istoricul colecþiilor de artã religioasã,
capitol la care muzeologia
româneascã este lacunarã.
Iniþiatoarea proiectului educaþional,
care subsumeazã colocviul
desfãºurat, a fost Alexandrina Ileana
Dediu, muzeograf în cadrul secþiei
de Etnografie ºi Artã Popularã.
 Biroul de presã

Povestea Nizei, rottweiller-ul de la Poliþia de Frontierã
Mehedinþi care luptã cu infractorii
Este un angajat model: munceºte
fãrã sã cearã salariu, se antreneazã
ore bune în fiecare zi, iar când iese
pe teren nu îi scapã nimic.
Niza este un superb exemplar
din rasa Rottweiller, care apãrã frontiera
de sud-vest a României, la Orºova,
fiind specializatã în misiuni de
patrulare ºi intervenþie, pentru
asigurarea ºi menþinerea ordinii ºi
liniºtii publice în zona de competenþã.
Este de altfel singurul Rottweiller
de la Poliþia de Frontierã Mehedinþi,
unde vedetã absolutã a fost
dintotdeauna ciobãnescul german.
În ultimii ani, în rândul „angajaþilor”
canini ºi-au fãcut loc însã ºi alte rase
de câini, cum ar fi labradorul ori
ciobãnescul belgian malinois, la fel
de inteligenþi ºi buni executanþi ai
misiunilor pe care le primesc.
Niza este cu totul specialã, nu doar
pentru cã este singurul exemplar de
Rottweiller din Poliþia de Frontierã
Mehedinþi, ci ºi pentru cã de aproape
ºapte ani executã misiuni de patrulare
ºi intervenþie care de regulã sunt
încredinþate colegilor sãi masculi. Încã
de micã a dovedit însã cã poate sã
facã faþã cu brio în aceastã activitate ºi
niciodatã nu a dat greº.
„În momentul în care, ca poliþist de
frontierã, ai alãturi de tine un câine

de intervenþie, vezi misiunea pe care
o ai de executat din altã perspectivã.
Misiunile de patrulare ºi intervenþie
devin mult mai uºoare, în primul rând
datoritã devotamentului unui câine
faþã de conductorul sãu. Sã nu uitãm
apoi de inteligenþa ºi abnegaþia lor,
de simþurile foarte dezvoltate pe care
Niza le deþine din plin”, precizeazã
comisarul ºef Valeriu Pera, purtãtorul
de cuvânt al Serviicului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi.
De aproape ºapte ani în slujba
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi
Conductorul sãu, agentul ºef adjunct
Tiberiu Olaru, îºi aminteºte ºi acum
cu mare bucurie momentul în care i-a
fost încredinþatã de Centrul Chinologic
de la Sibiu. Iniþial, i se repartizase un
pui de ciobãnesc german, dar dupã
câteva zile a observat cã acesta avea o
problemã medicalã la picioarele din
spate, aºa cã a cerut-o pe Niza.
Deºi lucrase doar cu câini din rasa
ciobãnesc german, Tiberiu Olaru spune
cã nu i-a fost greu sã se obiºnuiascã
cu Niza. În timpul antrenamentelor, este
copleºit de loialitatea, voioºia ºi
inteligenþa acestui câine.
“E adevãrat, sunt mai încãpãþânaþi
ºi când sunt mici, la un moment dat,
încearcã sã te domine, de aceea
trebuie sã ai un caracter puternic.

Acum, prin comparaþie, mi se par
chiar mai deºtepþi decât ciobãneºtii
german. Mã înþeleg cu ea din semne,
din priviri”, spune agentul ºef
adjunct Tiberiu Olaru.
Câºtigarea respectului unui
Rottweiler implicã stabilirea limitelor
ºi învãþarea consecinþelor pentru
comportamentul inadecvat, ambele
solicitând timp ºi rãbdare. De altfel,
Niza vine sã întãreascã opiniile
crescãtorilor profesioniºti care susþin
cã reputaþia prosta a Rottweilerilor
vine din cauza tratamentului
necorespunzãtor ºi a dresajului
inadecvat fãcut de stãpânii care
învaþã aceºti câini sã fie câini de atac.
Îngheaþã sângele în infractori
Corpul masiv, cu ochii negri,
urechile de forma triunghiularã, nasul
lat ºi negru, Niza are un mers elegant
ºi ferm. Simpla ei prezenþã este
suficientã pentru a restabili ordinea,

pentru cã la vederea ei îngheaþã
sângele în infractori. De curând a
participat alãturi de conductorul sãu
la misiuni pe frontiera de Vest a
României, unde a ajutat la reþinerea
unui grup de migranþi. Când au vãzuto pur ºi simplu s-au predat, fãrã a
riposta în vreun fel.
„Nici nu a fost nevoie sã latre sau sã
se agite. Mi-a dovedit încã o datã cã
este un partener bun, de nãdejde, nu
îþi întoarce spatele, nu te lasã la greu.
Este inteligentã ºi atentã”, mai spune
agentul ºef adjunct Tiberiu Olaru.
Pentru cã are ºapte ani ºi se apropie
momentul pensionãrii Nizei, poliþistul
de frontierã se gândeºte încã de pe
acum cã va trebui sã gãseascã o familie
cãreia sã i-o încredinþeze, care sã
iubeascã aceastã rasã de câini, cu o
personalitate puternicã, dar foarte
devotaþi proprietarului ºi familiei sale.
 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Mafiotisme, rãzgândeli, false competiþii...
* Antena 3 a dat o nouã (ºi
teribilã!) loviturã de audienþã, difuzând
interceptãrile ascunse de procurori,
legate de diferendul Intact-RCS/RDS
de acum câþiva ani, prin care s-a
încercat înscenarea unui ºantaj pe care
directorul de la Intact l-ar fi exercitat la
adresa unuia, Ioan Bendei, de la RCS/
RDS. Fãrã sã intrãm în toate
amãnuntele sinistrei afaceri, având
drept scop eliminarea de pe piaþa
media a Antenei 3, trebuie subliniat cã
aceastã spectaculoasã dezvãluire se
constituie într-o probã irefutabilã a
faptului cã, în România, nu-i aºa,
democraticã, se face poliþie politicã

uzându-se de dosare fabricate tocmai
de cãtre cei însãrcinaþi sã instrumenteze baza actului de justiþie. Gaºca
mafiei din justiþie ºi din anumite servicii
a început sã schelãlãie, cum cã, auziþi
ºi dumneavoastrã, probele servite de
Antena 3 ar fi fost trunchiate. Numai cã
probele difuzate de respectivul post de
televiziune au fost obþinute, pe cale
absolut legalã, chiar de la... DNA!!!!
Poftiþi de mai contestaþi, iubiþi mafioþi!
* Cetãþeanul care s-a cocoþat în
fruntea Statului Român, nici el nu ºtie
cum, ºi care se angajase, încã de la...
încoronare, sã promoveze un proiect
intitulat, foarte deºtept, desigur,
„România educatã”! (ca
ºi cum, pânã la...
F o r m a r e a meteorica lui apariþie,
 Urmare din pag. 3
profesorilor de limba românã care vor trebui sã predea România ar fi fost un soi
aceastã specialitate copiilor din Valea Timocului este de bandustan canibauna cu atât mai complexã cu cât preoþii care vor lucra lier!) s-a trezit acum, la
cu copii vor pleca de la situaþia în care aceºti copii aproape trei ani de
învaþã pentru prima oarã limba românã ºi elementele nesimþitã bunãstare, cã
România pe care el o
de culturã ºi civilizaþie româneascã.
„Proiectele noastre sunt unele de suflet, ele vin cãlãreºte precum un
din grija noastrã pentru românii de pretutindeni. grobian parvenit, mai
La cursurile de limbã ºi culturã ºi civilizaþie exact sistemul educaromâneascã din Serbia vin nu numai copiii, ci ºi þional, ar suferi de
adulþii”, a precizat Lidia Mîrºanu, formator „reformitã”!!!!. ªi cã toþi
cei peste douãzeci ºi mai
european ºi profesor de limba românã.
Românii din Valea Timocului trãiesc o bine de miniºtri ai
adevãratã dramã pentru copiii lor care nu pot Educaþiei care au
studia limba maternã. Ei sunt nevoiþi sã meargã funcþionat în perioada
la astfel de cursuri facultative dupã orele de postdecembristã au þinut
program ºi în zilele libere. Institutul Hurmuzachi, sã se remarce prin tot
aflat în subordinea Ministerului pentru Românii felul de iniþiative
de Pretutindeni, sprijinã organizarea cursurilor reformiste, fãrã ca
de limba românã pe lângã bisericile româneºti acestea sã aibã vreun
din subordinea Protopopiatului de la Negotin. efect concret. Da, putem

Ajutor pentru...

fi de acord în mare parte. Dar
dumnealui, profesor la bazã, cum
poate justifica cei aproape trei ani de
inactivitate cotroceanã pe ogorul
Educaþiei? Pe de altã parte, în condiþiile
în care la conducerea Ministerului
Educaþiei ajung tot felul de impostori
ºi de reformiºti de cabinet, nimeni nu
se întreabã de ce, totuºi, acest
important sector de activitate socialã,
definit de atâtea ºi atâtea plutoane de
politruci drept „prioritatea zero”, cu
toate neajunsurile sale, a reuºit sã
rãmânã în picioare? Rãspunsul este
unul simplu: din inerþie, având la bazã
experienþa atâtor ºi atâtor ani de
activitate la catedrã, deci la catedrã, a
atâtor ºi atâtor generaþii de dascãli. Ei
ºi munca lor nepreþuitã au þinut în
picioare sistemul, care, altminteri, ar
fi sucombat în administrarea ºi în
folosinþa atâtor ºi atâtor neaveniþi ºi
incompetenþi. Aºa cã, pânã una- alta,
lasã ciocul ceva mai mic, dragã
Klausel, pupa-ne-ai pe ghiozdan niþel!
* Absolut comicã disputa –cãci
competiþie nu o putem numi –dintre
Cristian Buºoi ºi Ludovic Orban pentru
ºefia Partidului Naþional Liberal. De ce
zic comicã? Fiindcã bãieþii au luat la
rând judeþele în ideea de a obþine
asentimentul organizaþiilor teritoriale,
organizaþii care, la rândul lor, joacã,
din câte ne-am putut da seama, la douã,
ba chiar la trei capete. Cel de-al treilea
fiind, desigur, PSD. Vã daþi seama ce
efecte pot apãrea la capitolul identitate
politicã în cadrul respectivului partid!
În asemenea condiþii, este greu de
prevãzut viitorul politic al fostului partid

al Brãtienilor. Un partid de care, fãrã
îndoialã, este nevoie pe scena politicã
româneascã. Dar dupã infuziunea
bãsistã din acest partid din urmã cu
vreo doi-trei ani, tare mã tem cã Orban,
Buºoi, Gorghiu, Blaga ºi toþi ceilalþi vor
avea soarta þãrãniºtilor de acum
aproape douã decenii. Aº dori, sincer,
sã fiu profet mincinos!!
* Pe la noi, prin judeþ, a surprins
decizia deputatului PSD Constantin
Truºcã de a renunþa la mandatul din
Camerã ºi de a candida, din nou,
pentru postul de primar al comunei
ªimian, post pe care l-a mai deþinut
pânã în decembrie anul trecut. Aici,
douã sau, cel mult, trei motive ar putea
fi detectate pentru explicarea, cât de
cât logicã, a deciziei lui Truºcã de a
reveni, cum se spune, la vatrã. Primul,
cu aer pregnant oficial, ar fi cel legat
de continuarea derulãrii proiectelor
începute, etc., etc... Cel de-al doilea ar
putea fi legat de niºte aspecte
financiare, imposibil de lãsat la voia
întâmplãrii sau a deciziei cine ºtie cãrui
urmaº în funcþie. În fine, cel de-al
treilea motiv ar putea fi legat de
promovarea pe listele de deputaþi a
unui candidat faþã de care partidul ar
putea avea o obligaþie anume. Din
acest cerc de posibilitãþi, este destul
de greu sã ieºim. Asta este, nu suntem
nici noi Mafalda! Ar mai fi, dupã unii,
ºi lupta pentru ºefia organizaþiei
judeþene a PSD, poziþie de care
aceleaºi voci zic cã ar fi interesat ºi
Constantin Truºcã. Dar, de aici încolo,
intrãm în treburi interne de partid ºi
noi chiar nu dorim acest lucru...

politicã localã
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Victor Gurbinã, ºef peste un partid inert
interne pentru a relansa partidul.
Þãrãniºtii mehedinþeni
din ce în ce mai neînsemnaþi

Dupã scrutinul local din luna
iunie a anului trecut s-a observat, la
nivelul judeþului Mehedinþi, existenþa
unor formaþiuni politice care nu mai
beneficiazã de cine ºtie ce suport
politic ºi electoral, în ciuda unor
profunde transformãri interne. Din
aceastã categorie de partide face parte
ºi PNÞ-CD Mehedinþi. Deºi s-a
produs o schimbare la nivelul
conducerii sale, PNÞ-CD Mehedinþi
continuã sã fie un partid care nu numai
cã nu are rezultate electorale, dar ºi
unul cu o activitate politicã inertã, fiind
ca ºi inexistent pe scena politicã localã.
Victor Gurbinã, liderul PNÞ-CD
Mehedinþi, deºi nu de mult timp în
fruntea formaþiunii, nu a gãsit resursele

PNÞ-CD Mehedinþi este un
partid politic local care în ultimii
ani a trecut printr-o perioadã
extrem de dificilã, în încercarea
sa de a reveni atât cât se poate
pe scena politicã localã. La
scrutinul local din vara anului
2012 PNÞ-CD Mehedinþi a reuºit
o performanþã electoralã bunã,
obþinerea unui consilier
municipal severinean, funcþie
adjudecatã de Marian Carindãþoiu,
preºedintele organizaþiei judeþene în
acel moment. Acest lucru a fost posibil
nu prin forþe proprii, ci datoritã
participãrii partidului în cadrul alianþei
electorale de atunci M N MH, alianþã
din partea cãreia a candidat fostul
primar Constantin Gherghe. În
perioada scursã de la acel scrutin local,
partidul a lãsat impresia cã ºi-ar dori
sã fie o prezenþã mult mai activã, însã,
în ciuda faptului cã avea un consilier
municipal, nu a reuºit sã revinã. PNÞCD Mehedinþi s-a manifestat politic
doar în limita posibilitãþilor de care
dispunea, insuficiente pentru revenirea
aºteptatã. Mai mult, þãrãniºtii
mehedinþeni au avut în continuare
probleme atât în ceea ce priveºte
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obþine un scor foarte bun datoritã
experienþei administrative acumulate
constituirea organizaþiilor teritoriale, în perioada cât a deþinut funcþia de
cât ºi întãrirea celor existente deja. viceprimar al municipiului Drobeta
Partidul a fost în permanenþã unul Turnu Severin, dar ºi pentru cã era o
total neînsemnat, o formaþiune care persoanã mult mai cunoscutã. În
nu conta absolul deloc nici ca forþã, urma votului s-a demonstrat cã
nici ca exprimare politicã. Aceeaºi varianta Ilie Pisoi a fost una total
situaþie pare sã existe ºi în prezent, neinspiratã pentru PNÞ-CD
în ciuda faptului cã existã un nou lider Mehedinþi, acesta obþinând doar 209
voturi, în final clasându-se pe locul
în fruntea sa.
10 în spatele unor alte partide mult
Victor Gurbinã,
mai slab cotate. PNÞ-CD Mehedinþi
un preºedinte total absent
a obþinut cel mai lamentabil scor din
Anul electoral 2016 i-a prins pe toatã istoria sa la scrutinul local din
þãrãniºtii mehedinþeni cu un nou lider vara anului trecut, cel puþin în
politic. În locul fostului preºedinte municipiul Drobeta Turnu Severin. În
Mihai Ghebaurã, a fost numit Victor aceste condiþii, visul PNÞ-CD
Gurbinã. A fost o schimbare Mehedinþi ºi al preºedintelui Victor
necesarã, convenitã la nivelul Gurbinã de a accede în Consiliul
partidul, întrucât Mihai Ghebaurã a Local al municipiului Drobeta Turnu
considerat cã este momentul sã lase Severin, aproape exclusiv pe baza
locul unui om din Drobeta Turnu popularitãþii fostului viceprimar Ilie
Severin, care sã se ocupe cu mai Pisoi, s-a spulberat.
multã forþã ºi responsabilitate de Dincolo însã de acest aspect, este
partid. Noul preºedinte al PNÞ-CD cât se poate de limpede cã
Mehedinþi, Victor Gurbinã, ºi-a preºedintele Victor Gurbinã nu a fost,
propus sã revigoreze partidul ºi sã cel puþin pânã în acest moment,
obþinã un scor mult mai bun la soluþia de consolidare a PNÞ-CD
alegerile locale de anul trecut. Mehedinþi, cu atât mai puþin una de
Rezultatul a fost unul lamentabil. relansare a partidului. Dupã scrutinul
Pentru funcþia de primar al local de anul trecut, PNÞ-CD
municipiului Drobeta Turnu Severin Mehedinþi, în frunte cu Victor Gurbinã,
PNÞ-CD Mehedinþi l-a propus pe nu s-a manifestat mai deloc nici ca
fostul viceprimar pesedist Ilie Pisoi. activitate politicã, dar nici în plan
S-a considerat cã Ilie Pisoi poate mediatic.  Mircea Popescu

Anunt public

privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu
NICOLAE I. MARIA MAGDALENA I.I., cu
În semn de recunoºtinþã pentru eroii sediu în sat Ercea, comuna Cãzãneºti, judeþul
care au murit luptând pentru libertate, credinþã, Mehedinþi, anunþã publicul interesat asupra
întregirea neamului ºi care au pus, prin jertfa depunerii solicitãrii de emitere a acordului
lor, patria mai presus decât propria existenþã, de mediu pentru proiectul:
joi, 25.05.2017, în garnizoana Drobeta Turnu Modernizare, extindere, amenajare
Severin, se va desfãºura o ceremonie militarã locuinþã în vederea transformãrii în
ºi religioasã cu începere de la orele 12.00, la agropensiune, foiºor, împrejmuire
Monumentul Eroilor din Parcul Rozelor, cu propus a fi amplasat în comuna Cãzãneºti,
prilejul sãrbãtoririi „Zilei Eroilor”.
sat Ercea, judeþul Mehedinþi.
La activitate alãturi de veteranii de rãzboi,
Informaþiile privind proiectul propus pot fi
militari, poliþiºti ºi reprezentanþi ai consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
administraþiei publice locale, sunt invitaþi sã Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3
participe cadrele militare în rezervã ºi ºi la domiciliul titularului cu sediu în comuna
retragere, reprezentanþii organizaþiilor sociale Cãzãneºti, sat Ercea, judeþul Mehedinþi în zilele
ºi culturale, cetãþeni ºi elevi ai municipiului. luni-vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic
la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
OFIÞER DE INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
Mediului Mehedinþi.
Locotenent colonel Cristian CIONTU

“ZILEI EROILOR”
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Corona regalã e o piesã de muzeu!
România este Republicã!(1)

Aºa-zisa „Miºcare pentru regat
ºi coroanã” a demarat o acþiune sortitã
eºecului - o ofensã sinistrã la adresa
Republicii România - solicitînd
Parchetului General ca Ministerul Public
sã investigheze ºi sã constate nulitatea
absolutã a formei republicane de
guvernãmînt a României. Aberantul
comunicat pretinde anularea unui fapt
istoric la care ºi-a adus contribuþia
benevolã chiar fostul rege Mihai. Mai
mult, a girat, cu însãºi prezenþa ºi
acordul sãu, noul regim instalat de
ocupantul ãrii. Iatã cît tupeu, cînd existã,
negru pe alb, documentul de abdicare,
semnat de fostul rege! Nicãieri, în lume,
n-a existat, vreodatã, un demers similar.
Dimpotrivã, Austria, Franþa, Italia au
interzis descendenþilor regali sã intre
pe teritoriul lor. „Monarhia, sub orice

formã, e o insultã la adresa umanitãþii”,

afirma Mark Twain. Însã, cîtã vreme
existã naivitate ºi neºtiinþã, oameni
precum doamna Margareta Duda, soþul
acesteia, Radu Duda ºi toate neamurile
lor vor trãi în lux, cu slugi la curte, pe
spinarea românilor. Acelaºi Radu
Duda, în 2009, ºi-a anunþat
candidatura la preºedinþia României!
Voia cu orice preþ putere, nu conta dacã
puterea îi venea de la un regat
morganatic sau de la republicanul palat
Cotroceni. Ciufulit bine de opinia
publicã, s-a retras din cursã.
Despotismul caselor regale
Statul român nu-ºi mai poate permite
întreþinerea fantomelor malefice ale
Istoriei, excesiv de costisitoare. Banii
trebuie sã ajungã la pensionarii care
au muncit peste 40 de ani pentru
România, pe ºantiere, în fabrici, uzine,
agriculturã ºi au lãsat o zestre
poporului român, pe care au jefuitt-o
ºi au vîndut-o, pe nimic, „democraþii”.
Dupã semnarea negociatã din 1947 a
actului de abdicare, regalitatea

compromisã nu mai are statut legal
în România! Membrii cu dublã
cetãþenie ai familiei fostului rege,
atunci cînd stau pe teritoriul Þãrii
noastre, trebuie sã se supunã legilor
ºi Constituþiei României. ªi în
monarhia constituþionalã, monarhul
se subordoneazã Constituþiei þãrii
respective. Despotismul Caselor
Regale a fost de multã vreme abolit în
Europa, astãzi fiind doar un blazon
anacronic, un simbol al vremurilor
apuse, dar pentru care profitorii stãruie
cu încãpãþînare, în goana dupã
privilegii, lux ºi onoruri. Noi trebuie
sã lãsãm Þara, castelele, pãdurile,
apele, terenurile agricole, drept
moºtenire copiilor noºtri, nu
progeniturilor unor strãini de neam! Cît
priveºte demersul anticonstituþional al
fantomaticei „case regale” este valabil
pentru puþinii naivi care mai cred în
poveºtile cu regi ºi regine, ce au
acaparat de la popor domenii ºi
castele, retrocedate fãrã cap.
Þepe trase de regi
Sã nu uitãm cã prinþul scãpãtat, Carol
I, alias Karl Eitel Friedrich Zephyrinus
Ludwig von de HohenzollernSigmaringen, a venit în România cu
douã valijoare, pentru ca la moartea
sa, dupã mai bine de patru decenii
de domnie, sã fie posesorul unei
„neortodoxe” ºi colosale averi. Legal,
aceasta –fãrã sã mai discutãm modul
cum a fost obþinutã - era a „Coroanei”,
adicã a instituþiei, nu a monarhului,
acesta fiind chiriaº vremelnic,
precum Iohannis la Cotroceni. Sã nu
uitãm cã fostul rege Mihai, în 1938,
a prînzit cu Hitler ºi a cinat cu
Musolini. În 1945 a fost decorat de
Stalin cu Ordinul „Победа”
(Victoria), în 2005, de Putin, pentru
„merite” neuitate. Sã nu uitãm cã, ºef
al statului fiind, pentru a-ºi pãstra
tronul, Mihai nu l-a graþiat pe
Mareºalul Ion Antonescu, deºi avea
puterea, pentru a-l salva de
execuþia-mãcel de la Jilava, din
1946, ordonatã de Stalin. Sã nu uitãm
cã cetãþeanul Mihai a semnat infama
ºi mincinoasa Declaraþie de la
Budapesta, din 1989, în detrimentul
românilor ºi României! Aºadar, cum

sã nu suspin ºi eu: Regele, ah,
regele! Vai de coroana noastrã!
Au de moºtenit ºi de împãrþit
Medalia „Победа” a bunicului
De la 1866 încoace, regii strãini au
agonisit averi fabuloase, jefuind
poporul. Grav e cã, generaþia tînãrã e
forþatã sã înghitã propaganda fãcutã
aºa-zisei case regale de cãtre
manipulatorii din politica ºi masmedia. Da, membrii familiei ex regelui
au de moºtenit ºi de împãrþit Medalia
„Победа” a bunicului Mihai, primitã
de la tãtucul popoarelor, Josif
Vissarionovici Stalin,ca recompensã
pentru serviciile aduse U.R.S.S. în Al
Doilea Rãzboi Mondial, adicã pentru
trãdarea Þãrii, la 23 august 1944.
Deci, care Rege, care coroanã a
României, care reginã, Dumnezeu so ierte? Rãposata s-a cãsãtorit cu
Mihai dupã abdicare! Oficial, nu a
fost niciodatã reginã! Abdicarea a
însemnat renunþare definitivã la tron.
Fiicele lor nu au cum sã fie prinþese,
pentru cã tatãl lor a fost un simplu
cetãþean elveþian, acum, tot simplu
cetãþean cu dublã cetãþenie. Cã fiica
sa, Irina a fost arestatã ºi condamnatã
în S.U.A. pentru droguri, alcool ºi
organizare de lupte sîngeroase ilegale
cu cocoºi dresaþi, este un aspect ºi
mai compromiþãtor al „casei”.
Care casã regalã! România este
Republicã!
Folosind sintagme precum, „regele
României”, „tronul României”,
jurnaliºtii, în capul cãrora avem ºi
preºedinte ºi rege, iar România este
ºi Republicã ºi Regat, sînt de rîsul
lumii. De bunã seamã, mulþi dintre cei
care cîntã cum li se cere, nu cunosc
nici istoria realã a poporului român,
nici Constituþia României. Care tron,
fraþilor? Se vede cã aþi chiulit de la orele
de istorie! Care casã regalã!? România
este Republicã! Ce rege, care prinþi ºi
prinþese? Ipocriþii, trãdãtori ai României
moderne ºi trãgãtorii de sfori în timpul
loviturii de stat din 1989 sînt în stare sã
lustruiascã pantofii abdicatului, datoritã
cãruia Rusia s-a trezit cu România la
picioare, apoi, condamnatã la
comunism cu aprobarea Aliaþilor, a lui
Churcill, personal, printr-o fiþuicã. Elita

intelectualilor ºi militarilor României a
fost atunci aruncatã în puºcãrii, „reeducatã” sau asasinatã. Mulþumiþi-i
pentru acest cataclism naþional,
fostului rege. Ba, Traian Bãsescu voia
sã ni-l serveascã pe Paul Lambrino,
posesorul unui dosar penal cu fraude
uriaºe, ca prinþ de România! Franþa,
Germania, Austria, au avut regi în
istorie, însã dupã abolirea monarhiilor
n-a mai avut nimeni obrãznicia sã
vorbeascã despre prinþi moºtenitori ºi
regi. Preºedintele Republicii România,
Klaus Iohannis a avut inconºtienþa sã
comitã gafa de a afirma public cã are
un rege. Domnul Mihai, Dumnezeu sãi dea zile cîte o mai avea, a fost rege,
dar a abdicat, negociindu-ºi strict
siguranþa sa ºi a familiei sale. El n-a
trãit în exil, ci în paradisul elveþian
cu o frumoasã rentã republicanã,
pe care patriotul Nicolae Ceauºescu
i-a suspendat-o.
De-o mai trãi, fostul rege sã prezinte
scuze poporului român!
Cine sînt cei care mai cred în casã regalã,
care, legal, nu mai existã, în acest ev
capitalist, decît ca simbol? Aceia care
credeau cã teroriºtii au tras în timpul
loviturii de stat din 1989, din toate
poziþiile! Casa regalã poate fi, cel mult,
un muzeu cu exponate vii, precum
muzeul figurilor de cearã Madame
Tussauds sau Muzeul comunismului.
Potrivit „Capital”, aºa-zisa casã regalã a
României ocupã locul 81 în Top 300
Capital 2015, cu o avere de 58-60
milioane de euro, 4 castele, trei imobile
ºi un teren în Bucureºti, imobile ºi
terenuri în Sinaia, cîteva cabane în zona
Azuga-Predeal. Fostul rege ar fi trebuit
sã-ºi elibereze conºtiinþa, mãrturisind
public abdicarea, „spovedania” fãcutã
lui Groza ºi negocierea cu acesta, la
ordinul lui Stalin. Sã prezinte scuze
urmaºilor soldaþilor-martiri, duºi de
Armata Roºie în minele din Donbas,
în Kazahstan sau în tundra siberianã,
unde le-au rãmas osemintele. Scuze
pentru asocierea cu condamnarea la
moarte (prin refuzul graþierii) a
Mareºalului Antonescu ºi a celorlalþi
trei colaboratori.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Bomba cu magistraþi sau ºpriþ rãcoritor pentru Dragnea
Liviu Dragnea vrea ºi el sã se
rãcoreascã ºi l-a prestat constant în
ultimele douã sãptãmâni pe ministrul
Justiþiei sã îi prepare un ºpriþ cu
magistraþi supravegheaþi de serviciul
din minister. Se spune cã va fi o
adevãratã bombã în plan mediatic ºi
lumea va vedea cine se ascunde în
spatele robelor.Adicã, unii magistraþi
ar putea fi lãsaþi în roba goalã. Alþii ar
putea fi chiar derobaþi, dacã
informaþiile respective vor ajunge la
urechile ºi în ochii publicului.
Magistraþii sunt niºte zei în România.
De la Valeriu Stoica încoace sau chiar
de la Imperiul Roman încoace au avut
un statut privilegiat. Cel puþin de la
fostul ministru al Justiþiei încoace,
Valeriu Stoica, magistraþii au fost aºezaþi

deasupra stratosferei ºi nimeni nu a mai
reuºit sã îi atingã. Nici mãcar atunci când
au greºit în mod flagrant în deciziile pe
care le-au luat. Am avut în ultimii ani
mari erori judiciare ºi tot statul este cel
care plãteºte oalele sparte. Magistratul
este ºi el supus greºelii ca orice muritor
de rând. Legea îl face însã pe magistrat
sã nu fie muritor de rând, ci un
privilegiat. Poate pe acelaºi scaun cu
Dumnezeu. Unii cred cã dincolo de
judecãtor nu mai este nimeni ºi practic
magistratul, în special cel care judecã,
este cel care dã sau ia viaþa sau dã sau
ia libertatea. Are practic drept de viaþã ºi
de moarte asupra celor care se supun
legii. Magistratul este aproape tot
timpul deasupra legii.
Sunt rare ºi flagrante cazurile în care

“Mesajul meu antidrog, ediþia a XIV-a”

În anul ºcolar 2016-2017,
Agenþia Naþionalã Antidrog a derulat la
nivel naþional, proiectul “Mesajul meu
antidrog, ediþia a XIV-a’’, implementat
la nivelul judeþului Mehedinþi de cãtre
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi, în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi.
În data de 10.05.2017, la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi, a avut loc evaluarea lucrãrilor
la etapa judeþeanã, în cadrul cãreia au
fost desemnaþi urmãtorii câºtigãtori:
- Paraschiv Denisa, ªcoala
Gimnazialã “Theodor Costescu” Secþiunea eseu literar - locul I –
categoria gimnaziu;
- Geamãnu Alexandra, Colegiul
Tehnic “Decebal’’ - Secþiunea eseu
literar - locul I –categoria liceu;
- Dragomir Alexia Nicolle, ªc. Gimnazialã
“Alice Voinescu” –Secþiunea arte vizuale
- locul I –categoria gimnaziu;

- Ghiþã Cristian, Liceul de Arte
“I.ªt. Paulian” –Secþiunea arte
vizuale - locul I –categoria liceu;
- Mema Constantin, Colegiul Tehnic
de Transporturi Auto–Secþiunea
spot - locul I –categoria liceu.
În conformitate cu regulamentul
concursului, lucrãrile distinse cu
premiul I la nivel judeþean au fost
transmise cãtre Agenþia Naþionalã
Antidrog, în vederea evaluãrii naþionale.
Relaþiile bune de cooperare cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi, concretizate în numeroase
acþiuni, desfãºurate în baza parteneriatelor existente la nivel local,urmare
fireascã a deschiderii cãtre societatea
civilã, promovate continuu la nivelul
Agenþiei Naþionale Antidrog,
implicarea elevilor ºi a cadrelor
didactice din judeþul Mehedinþi,
reafirmã succesul ediþiilor precedente.
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi

magistraþi au fost prinºi cu mâna în
ºpagã sau invers, cu damigeana sub
birou, cu o curcã sau cu alte foloase. ªi
judecãtorii au mai fost bãgaþi dupã gratii,
dupã ce au vândut legea pe zeci sau
sute de mii de euro. Au fost cazuri în
care dovezile erau zdrobitoare sau
ajunseserã de notorietate faptele
respective sau s-a mers pe noua metodã
a autodenunþului ºi dupã 15 ani vreun
inculpat sau vreun condamnat ºi-a adus
aminte cã a dat o ºpagã grasã ºi unui
magistrat, ca sã îi dea o suspendare în
vreun dosar sau sã îl scape de tot de un
dosar penal. Nici procurorii nu au avut
un alt statut, dar parcã judecãtorii sunt
cu o treaptã mai aproape de Dumnezeu.
Pentru cei care cred. Pentru cei care nu
cred, se aºeazã pe ultimul loc înaintea
cerului. Este ºi normal ca un judecãtor
sã se creadã nemuritor, intangibil,
zeificat, mumificat în statutul sãu de
nepãtruns. O platoºã impenetrabilã de
ochiul ºi timpanul lumii de rând sau al
plebei. Este ºi normal ca judecãtorii sã
dezvolte în majoritate un complex de
superioritate faþã de toate neamurile,
rasele ºi speciile de pe Terra.
Cum facem sã arãtãm cã sunt ºi ei
oameni, ca noi, stau pe wc ºi nu produc
diamante, ci tot dejecþii ºi aºa mai
departe, ar gândi unul ca Dragnea?
Condamnat ºi el, ca orice muritor de
rând. Se opereazã ºi ei, dau ºi ei ºpagã
la medic ºi poartã chiloþi. Alþii nu poartã
deloc. Fac ºi ei sex, au amante, poate
cã au afaceri prin interpuºi, merg ºi ei

în Toscana în vacanþã, poate alãturi de
ceva afaceriºti pe care i-au judecat. Dar,
dacã nu ºtie nimeni, nu se pune. Cine a
dat ordin sã înfiinþeze un serviciu secret
la Ministerul Justiþiei pentru a pãstra un
sanitar în instituþie nu a gândit prost.
Dar sunt tot timpul oameni de bunã
credinþã, dar ºi oameni care nu sunt de
bunã credinþã. Sanitarul sistemului a
fost la locul lui, ºi-a fãcut treaba, dar nu
s-a vãzut. ªi astfel au fost colectate ani
de zile date despre zeii din Justiþie. Se
spune cã unii ar fi profitat de sistemul
de colectare a datelor ºi le-ar fi folosit
pentru a apãsa pe anumite butoane ºi
pentru a trage anumite foloase.
Ministrul Justiþiei actual se executã ºi
promite cã am putea vedea ceva. Se
vorbeºte de tot felul de înregistrãri
compromiþãtoare ºi date necurate.
Problema nu e cã ele existã, ci de ce nu
ar fi fost valorificate de instituþiile
responsabile? De ce au fost puse la
pãstrare? De ce au mai fost strânse, dacã
nu au fost valorificate în cercetãri,
verificãri sau chiar anchete penale?
Condamnatul Dragnea vrea sã se
rãcoreascã ºi el cu un cocktail de
magistraþi, acum, la ceas de varã. Adicã
sunt ºi ei oameni plin de praf ºi pete, ca
politicienii. Bunã preluare a centrãrii de
la Dragnea a executat ministrul Justiþiei.
A sãrit perfect la centrare. Ca un
politician. S-a adaptat bine Toader.
Poartã în raniþã bastonul de politician,
în cazul arhivelor SIPA.
 ªtefan Bãeºiu
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MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2640/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de
conducere contractual vacantã de ªef serviciu grad
II/Economist Gr.IA din cadrul Serviciului Financiar
Contabil, Resurse - Umane Administrativ
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã
la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni,
specializarea ºtiinþe economice
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 6
ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului,
strada Mareºal Averescu, nr. 14 din Drobeta
Turnu Severin, proba scrisã va avea loc la
19.06.2017, ora 10 00 .
Do sar el e de concurs se d epu n p ân ã l a
09.06.2017 ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretaru l comi siei d e con curs d in cad rul
Muzeului et.2, cam. 8, tel 0252 –31 21 77
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2639/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei de execuþie contractual vacantã
de Inspector de Specialitate Specialitate - Relaþii
Publice - Administrativ Gr.III din cadrul Serviciului
Financiar Contabil, Resurse –Umane, Administraiv
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã
la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni.
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 6 luni
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Do sar el e de concurs se d epu n p ân ã l a
09.06.2017 ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretaru l comi siei d e con curs d in cad rul
Muzeului et.2, cam. 8, telefon 0252 31 21 77

anunþuri

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2638/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
contractual vacantã de Inspector de Specialitate
Achiziþii Publice Gr.II din cadrul Serviciului
Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã
la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 3
ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului ,
strada Mareºal Averescu, nr. 14 din Drobeta
Tur nu Severin, proba scrisã va avea loc l a
19.06.2017, ora 10 00
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secr etarul comisi ei de concurs din cadrul
Muzeului, et.2, cam. 8,, telefon 0252 31 21 77
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2637/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de
execuþie contractual vacantã de muncitor calificat
Tr.II din cadrul Serviciului Financiar Contabil,
Resurse - Umane Administrativ.
Condiþii
- studii medii absolvite cu diplomã de
bacalaureat sau studii ºcoala profesionalã absolvite
cu certificat de calificare
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor
necesarã ocupãrii funcþiei - 6 ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secr etarul comisi ei de concurs din cadrul
Muzeului,et.2, cam. 8,telefon 0252 –31 21 77.

Training la Cetatea Medievalã a Severinului
Pe data de 20 mai 2017, Cetatea Medievalã
a Severinului a gazduit training-ul regional al OLF
Anima (organizatia localã de femei), constituitã în
octombrie trecut, ce face parte din TON (The Open
Network Developement) - o organizaþie RomânoFlamanda cu sediul în Iaºi.

Training-ul a fost condus de doamna
Mihaela Dobre- Trainer naþional TON, temaDezvoltarea organizaþiilor locale de femeiVoluntari motivaþi ºi iniþiativã proprie.
Au participat doamne din ªimian ºi Drobeta
Turnu Severin
 continuare în pag. 12
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MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 2636/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de
execuþie contractual vacantã de muncitor calificat
Tr.I din cadrul Serviciului Financiar Contabil, Resurse
–Umane, Administrativ
Condiþii
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat sau
studii ºcoala profesionalã absolvite cu certificat de calificare
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor
necesarã ocupãrii funcþiei - 9 ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc în data de 19.06.2017, ora 10 00.
Dosarele de concurs se depun pânã în data de
09.06.2017 ora 16 30.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretaru l comi siei d e con curs d in cad rul
Muzeului,et.2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2634/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de
execuþie contractual vacantã de muzeograf debutant
din cadrul Secþiei ‘tiinþele Naturii –Acvariu
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã pânã la emiterea
diplomei, dar nu mai mult de 6 luni, specializarea biologie
/ ecologie / geologie / geografie / mediu ingineria mediului
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei nu este necesarã.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul
Muzeului, et.2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2635/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
contractual vacantã de muncitor necalificat Tr.I din
cadrul Secþiei ªtiinþele Naturii –Acvariu
Condiþii
- studii generale;
- vechimea în muncã necesarã ocupãrii funcþiei 9 ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 . Informaþii suplimentare se pot obþine
de la secretarul comisiei de concurs din cadrul
Muzeului et.2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.
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MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2633/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de
execuþie contractual vacantã de muzeograf Gr.II din
cadrul Secþiei Relaþii Publice, Marketing Cultural ºi
Pedagogie Muzealã
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã
la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni.
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 6 luni
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului
et. 2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2632/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
contractual vacantã de muzeograf Gr.IA din cadrul
Secþiei Secþiei Relaþii Publice, Marketing Cultural
ºi Pedagogie Muzealã
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã la
emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni.
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 6
ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarele de concurs se depun pânã la09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului
et. 2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2631/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de
execuþie contractual vacantã de muzeograf Gr.I din
cadrul Secþiei Muzeul de Artã
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã
la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni.
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 3
ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
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nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã va
avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului,
et.2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.

ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00.
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului,
et.2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2630/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
contractual vacantã de restaurator debutant din
cadrul Secþiei Laborator Conservare - Restaurare
Condiþii
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor
necesarã ocupãrii funcþiei - nu este necesarã.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului
et.2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2629/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
contractual vacantã de muzeograf Gr.I din cadrul
Secþiei Laborator Conservare - Restaurare
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã
la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni.
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 3
ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la de 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului
et.2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2627/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
contractual vacantã de muzeograf Gr.IA din cadrul
Secþiei Arheologie –Istorie
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã
la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni,
specializare in domeniile istorie - arheologie
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 6

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2626/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
contractual vacantã de muzeograf Gr.II din cadrul
Secþiei Etnografie ºi Artã Popularã
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã
la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni.
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarel e de concurs se d epun pânã la
09.06.2017 ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului
et.2, cam. 8,telefon 0252 –31 21 77.
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.2628/16.05.2017
ANUNÞ
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
contractual vacantã de Inspector de Specialitate
Relaþii Publice Gr.I din cadrul Filialei Orºova
Condiþii
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã pânã
la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni.
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în
specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 6
ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, proba scrisã
va avea loc la 19.06.2017, ora 10 00 .
Dosarele de concurs se depun pânã la 09.06.2017
ora 16 30 .
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului
et.2, cam. 8, telefon 0252 –31 21 77.
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Training la Cetatea...

informaþii

ªcoala Raionalã de Arte Plastice “Nicolae
Moisei” din Teleneºti, Republica Moldova,
Asociaþia Judeþeanã Iaºi “Moldova” a
Pensionarilor, România ºi
Asociaþia Cultural – ªtiinþificã “Pleiadis” din
Iaºi, România
vã invitã sã participaþi la:

Concursul Internaþional

având profesii diferite
însã animate de aceleaºi dorinþe de a ajuta prin acþiuni
voluntare oamenii din comunitate. În partea practicã
a acþiunii, doamna Seimeanu Victoria, le-a învãþat pe
doamne sã confecþioneze inele terapeutice din sârmã
de cupru. Mulþumim tuturor doamnelor participante
cât ºi celor ce s-au ocupat de partea organizatoricã.
Victoria Seimeanu
 urmare din pag. 10

“Cufãrul cu poveºtile
copilãriei”
din 3 - 10 iunie 2017
Tema: Aventurã ºi mister în vacanþa mare
Desfãºurarea spectacolelor:
- 03.06.2017 –Spectacol în Tabãra de odihnã din
satul Mîndreºti, raionul Teleneºti, Republica
Moldova,
- 10.06.2017 –Spectacol în Sala “Ana Aslan” de
la Asociaþia Judeþeanã Iaºi “Moldova” a
Pensionarilor, România.
Activitãþi propuse:
·Expoziþie de lucrãri artistico-plastice;
·Întâlniri cu autorii;
·Momente artistice;
·Concursuri literare.
Concursul este structurat pe trei secþiuni:
Secþiunea I: Creaþii literare
Secþiunea a II-a: Desen, picturã ºi colaj
Secþiunea a III-a: Fotografie ºi colaj foto
Regulamentul concursului:
La concurs pot participa preºcolari, elevi, studenþi, cadre
didactice ºi orice alte persoane interesate de activitate.
Fiecare participant se poate înscrie la concurs la o
singurã secþiune cu o singurã lucrare. Mai multe detalii
gãsiþi pe documentele ataºate pe link-ul de mai jos.
Participarea poate fi: directã sau indirectã.
Toate lucrãrile înscrise la concurs sunt incluse întrun sistem de premiere pe secþiuni ºi categorii de
vârstã. Se vor acorda diplome pentru locurile I, II,
III, menþiuni ºi trofee de excelenþã.
Lucrãrile se trimit însoþite de fiºa de înscriere, în
format electronic - obligatoriu ºi prin poºtã cine
doreºte, pânã la data de 31 mai 2017 la adresa de
email: asociatia.pleiadis@gmail.com.
Vom confirma primirea lucrãrilor!
Opþional: se poate semna ºi acordul de parteneriat.
Detalii privind desfãºurarea concursului le gãsiþi
pe urmãtorul link:
https://drive.google.com/file/d/
0BwFw6nhA6a6tVEoyU0xLcENmRnc/view
(Executaþi: click pe link - se deschide o pagina nouã
cu documentele ataºate - apãsaþi pe sãgeta din colþ
sus (download) pentru descãrcarea zip-ului.)
Vã aºteptãm cu drag!
Cu consideraþie, prof. Dorin Elena - Daniela
Preºedinte al Asociaþiei Cultural –ªtiinþifice
“Pleiadis” Tel: 0753 024 580
E-mail: asociatia.pleiadis@gmail.com.

25 - 31.05. 2017

Horoscop
Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna începe în forþã, pentru cã eºti
dornic de a schimba totul în viaþa ta. Energia
astralã te susþine mult ºi bine, astfel cã ai ºanse
deosebite de progres. Finaciar se întrezãresc
îmbunãtãþiri, putând fi vorba atât de primirea
drepturilor salariale, cât ºi despre negocieri
fructuoase privind schimbarea condiþiilor de
muncã sau a activitãþii profesionale. Foarte
important este anturajul apropiat, deoarece se
deschide o nouã etapã. Relaþiile cu prietenii ºi
rudele apropiate se animã, astfel cã sunt
posibile dialoguri ºi întâlniri interesante.
Schimbãri de mentalitate, planuri de cãlãtorii
ºi de studii. Evitã luarea deciziilor în zilele
de 25 ºi 26 Mai.
Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Debutul sãptãmânii te îmbie la odihnã,
relaxare, detaºare de cotidian. Organismul
este obosit ºi chiar are nevoie de îngrijiri
speciale. Un dialog cu o prietenã, te poate
ajuta sã-þi lãmureºti multe ºi mãrunte aspecte
delicate din viaþa ta. Totul este sã accepþi ºi
alte faþete ale realitãþii înconjurãtoare. În
preajma datei de 25 Mai se întrezãresc noutãþi
în segmentul financiar. Se deschide un nou
capitol în care drepturile salariale vor fluctua
mult. Este posibil sã þi se propunã activitãþi
profesionale suplimentare din care sã obþii
venituri serioase pe termen lung. Însã apar
ºi cheltuieli majore. Tendinþa de a achiziþiona
bunuri de orice fel sau servicii personale este
mare ºi periculoasã în aceastã sãptãmânã.
Cumpãtare ºi discreþie!
Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti înconjurat de prieteni în prima parte a
sãptãmânii. Întâlniri, discuþii, proiecte comune
pe termen lung. Prietenia femeilor este foarte
importantã, deoarece primeºti susþinere realã,
sincerã ºi pe termen lung. Totul este sã nu
confunzi o relaþie de iubire cu una de prietenie
ºi invers. Deocamdatã în aceste zile este vorba
numai de relaþii de prietenie ºi susþinere socioprofesionalã. Foarte importantã este ziua de
25 Mai, deoarece energia sa te predispune la
înnoire pe toate planurile vieþii. Ai ºanse
deosebite de a-þi schimba radical viaþa ºi
proiectele personale. Alcãtuieºte un jurnal cu
tot ce îþi doreºti sã þi se îndeplineascã de acum
încolo. Asumã-þi responsabilitatea pentru tot
ce scrii ºi ai încredere cã vei primi ce îþi
doreºti la momentul potrivit.
CONTINUARE ÎN PAGINA 13
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Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã cu multe revelaþii! În urma unor
evenimente foarte interesante în care ai fost
implicat alãturi de colegi, ºefi de la serviciu sau
prieteni vei lua hotãrâri definitive privitor la
cariera ta profesionalã ºi la felul în care
relaþionezi cu ceilalþi. Eºti bine vãzut ºi susþinut
de multã lume, ai ºanse de a cunoaºte oameni
noi ºi valoroºi, însã ceva te reþine în a te apropia
cu inima deschisã de ei. Cu puþin efort,
bunãvoinþã ºi încredere în tine vei reuºi sã-þi
dizolvi emoþiile ºi temerile. Oboseala îºi va
spune cuvântul, deci fii prudent ºi îngrijeºte-te.
De evitat, pe cât posibil, consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale.
Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)

Eºti animat de gânduri nobile la începutul
sãptãmânii ºi îi poþi antrena ºi pe ceilalþi în discuþii
filozofice de anvergurã. Multe informaþii interesante
ºi utile vei primi în stãri meditative, aºa încât rezervã
momente pentru acestea ºi retrage-te în locuri
sfinte. Posibile cãlãtorii îndepãrtate, planuri de
studii sau implicare în studii ºi cercetãri diverse.
Relaþiile cu prietenii se schimbã, astfel cã vor apãrea
la orizont oameni noi ºi de bunã calitate. Totuºi
acum ar fi bine sã te gândeºti ºi la relaþiile ºi
proiectele în care eºti implicat alãturi de alþii.
Renunþã la ce nu þi se mai potriveºte. Vin spre tine
alte contexte socio-profesionale care te vor pune
în valoare la superlativ.
Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Este nevoie sã te ocupi de achitarea unor
facturi restante la începutul sãptãmânii. Pe de
altã parte este posibil sã primeºti susþinere
materialã de la partenerul de viaþã sau de la un
prieten drag. Prudenþã, deoarece existã riscul
sã te aventurezi în investiþii prea mari ºi sã le
duci cu greu la bun sfârºit. Evitã în aceastã
sãptãmânã sã achiziþionezi bunuri valoroase sau
sã te angrenezi într-un credit pe termen lung.
Sunt favorabile cãlãtoriilor, studiilor ºi
relaþionãrii cu persoanele aflate în strãinãtate.
Chiar dacã acum lucrurile nu se desfãºoarã aºa
cum þi-ai dori, ai încredere ºi rãbdare, pentru
cã se vor materializa la momentul potrivit.
Schimbãri profesionale de anvergurã,
resposabilitãþi noi, imagine socialã îmbunãtãþitã.

Direcþia Silvicã Mehedinþi
Organizeazã concurs
în data de 06.06.2017, orele 11.00,
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi:

Horoscop
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Horoscop
Zodia Balanþã

Zodia Capricorn

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile parteneriale îþi dau mult de furcã,
sunt posibile discuþii aprinse sau acþiuni
comune cu partenerul de viaþã sau cu cei
profesionali. Fii prudent ºi evitã escaladarea
conflictelor. Intervin cheltuieli diverse, dar ºi
discuþii referitoare la banii ºi bunurile comune
cu alþii. Posibilitãþi de câºtig din colaborãri, din
moºteniri sau partaje personale ºi profesionale.
A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã relaþiile
cu strãinãtatea, dar ºi filozofia ta de viaþã.
Sistemul valorilor morale ºi spirituale dupã care
te ghidezi acum necesitã îmbunãtãþiri
substanþiale. Sunt momente excelente de a te
delecta cu cãrþi filozofice, cu filme de top sau
cu planuri de cãlãtorii.

Dacã la începutul sãptãmânii eºti prins în
activitãþi domestice ºi relaþii familiale, spre
finele ei intervin chestiuni socio-profesionale
de anvergurã. În primul rând este bine sã-þi
pui ordine în casã ºi familie, sã trasezi planuri
alãturi de cei dragi ºi abia apoi sã te implici
ceva mai mult în sarcinile de lucru de la locul
de muncã. ªanse deosebite de a îmbunãtãþi
ambientul familial, dar nu forþa nota. Relaþiile
amoroase intervin în forþã pe 24 ºi 25 Mai, fiind
momente bune pentru dialog eficient. Activitãþi
recreative, planuri de cãlãtorie, hobby-uri. La
serviciu se contureazã o etapã nouã, fie prin
schimbarea condiþiilor de muncã, fie prin
reconversia activitãþii profesionale.

Zodia Scorpion

Zodia Vãrsãtor

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este multã forfotã la serviciu, astfel cã vei
avea de rezolvat diverse. Ambientul profesional
este tensionat, deci fii prudent ºi îndeplineºteþi sarcinile de lucru cât mai corect ºi la timp. Pe
de altã parte, sãnãtatea este vulnerabilã pe
segmentele capului ºi pe segmentele sistemului
renal. Prudenþã, dozarea eforturilor ºi la nevoie
apeleazã la îngrijiri de specialitate. Relaþiile
parteneriale se animã, existând posibilitatea
dialogului constructiv pe teme comune. Totuºi
pot apãrea niscai neplãceri, dar sunt trecãtoare.
Financiar se deschide o variantã nouã de a
obþine venituri din colaborãri, moºteniri sau
partaje. Evitã cheltuielile extravagante!

Este rost de multe întâlniri ºi dialoguri cu
persoanele din anturajul apropiat la începutul
sãptãmânii. Schimbul de informaþii este util
pentru toatã lumea, aºa încât implicã-te fãrã
rezerve în a relaþiona cu oricine îþi iese în cale.
Totuºi evitã sã-þi divulgi intenþiile sau
slãbiciunile. Unii profitã mult de pe urma
altruismului tãu nefondat în anumite situaþii.
Acasã în familie îþi sunt solicitate prezenþa ºi
sprijinul. Fii alãturi de membrii familiei ºi
implicã-te serios în treburile domestice.
Relaþiile amoroase sunt dinamice, conturânduse la orizont o nouã etapã. Discuþii aprinse,
rãsturnãri de situaþie spectaculoase, fiind
posibile atât finalul, cât ºi debutul unei relaþii
de acest fel.

Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Cheful de a petrece mai mult timp alãturi de
persoana iubitã ºi de copii este mare în primele
zile ale sãptãmânii ºi uºor de îndeplinit. Totul
este sã nu exagerezi cu declaraþiile amoroase
sau cu atenþiile oferitã celor mici. Acceptã-le
refuzul sau ideile! Ei se vor bucura mai mult aºa,
decât dacã le impui tu gusturile tale. La serviciu
ai multe ºi mãrunte de fãcut, dar sunt ºanse sã
primeºti sprijinul colegilor. Se pot evidenþia
niscai probleme de sãnãtate legate de
segmentele gâtului ºi secundar de segmentele
sistemului uro-genital. În plan partenerial apar
noutãþi, fie prin dizolvarea unui parteneriat vechi,
fie prin apariþia unuia nou la orizont.
- 1 post ºef district silvic, studii medii,
Ocolul Silvic ªimian.
Relaþii la telefon: 0252-317970.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

Cheltuieli, dar ºi bonusuri financiare dinspre
locul de muncã apar la începutul acestei
sãptãmâni. Sunt ºanse de a-þi creºte veniturile
din munca proprie, astfel cã apare ºi tentaþia
investiþiilor de orice fel. Prudenþã, pentru cã
erorile pot fi frecvente. Pe 24 ºi 25 Mai se pare
cã vei avea de rezolvat documente personale
sau profesionale care necesitã deplasãri ºi
comunicare intensã cu persoanele din
anturajul apropiat. Unii vor dori discret sã-þi
afle secretele reuºitelor tale. Fii prudent ºi evitã
sã povesteºti despre tine. Planuri de excursii
ºi de întâlniri cu prietenii ºi rudele. În plan
domestic apar noutãþi, fie prin schimbarea
condiþiilor de locuit, fie printr-o altã abordare
a familiei în general.
Autor: AstroCafe.ro
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Dolarul nu mai gãseºte
Rezultate obþinute de elevii Liceului Teoretic
pista de aterizare
“ªerban Cioculescu” în anul ºcolar 2016 - 2017

De circa douã sãptãmâni dolarul american a
intrat într-un adevãrat picaj faþã de principalele valute,
cãdere provocatã de înmulþirea scandalurilor din jurul
preºedintelui Trump.
Posibilitatea ca preºedintele SUA sã fie suspendat, dupã
ce acesta l-a demis pe James Comey, directorul FBI, care
ancheta legãturile dintre staff-ul prezidenþial ºi Rusia, iar
la scurt timp a fãcut ”confidenþe” top secret unor oficiali
de la Moscova a provocat deprecierea rapidã a dolarului.
Moneda americanã a început anul cu o medie de 4,3408
lei dar a scãzut la finalul perioadei la 4,0489 lei. Un curs
mai mic a fost atins în 11 octombrie trecut, iar cotaþiile din
piaþã au coborât la 4,046 –4,064 lei.
Tendinþa care s-a manifestat de la începutul anului, de
creºtere a raportului euro/leu, a devenit o constantã, avansul
economic bazat pe consum provocând adâncirea deficitului
comercial. Neîncrezãtori în modul în care guvernul PSDALDE gestioneazã economia, prin politici fiscale ºi salariale
populiste, investitori preferã sã se þinã departe de leu, chiar
dacã PIB-ul a crescut în primul trimestru, conform datelor
preliminare ale INS, cu 5,7%, iar cererea de titluri de stat
româneºti, implicit intrãrile de valutã, este mare.
De altfel, la finalul perioadei analizate Trezoreria a atras
500 milioane lei, la un randament mediu de 1,36%/an în
scãdere faþã de licitaþia precedentã cu aceeaºi scadenþã,
în 25 februarie 2019. Oferta de cumpãrare a bãncilor s-a
ridicat la 1,42 miliarde lei, semn cã statul român este
considerat un bun platnic.
Pe de altã parte, se pare cã jumãtatea de miliard de euro
care a fost eliberatã de BNR prin micºorarea rezervelor în
valutã ale bãncilor va fi returnatã bãncilor-mamã, în
condiþiile în care volumul creditelor în valutã s-a restrâns
în favoarea celor în lei.
Însã evoluþia leului poate fi influenþatã de atenþionarea
fãcutã de Comisia Europeanã, o recomandare-avertisment
care cere Bucureºtiului sã-ºi corecteze decalajele dintre
cheltuieli ºi investiþii. Aceasta afecteazã încrederea celor
care investesc în economia româneascã, ei fiind interesaþi
de stabilitate ºi predictibilitate, dar ºi ca autoritãþile sã îºi
respecte angajamentele internaþionale.
Investitorii au în vedere ºi afirmaþia guvernatorului Mugur
Isãresc, fãcutã de mai multe ori de la începutul acestui an,
cã leul nu are un spaþiu mare de apreciere.
Cursul euro a crescut în 18 mai la 4,5729 lei, maxim care
nu a mai fost atins din 24 octombrie 2012, atunci când scena
politicã era tulburatã de apropiatele alegeri parlamentare ºi
ultima suspendare a preºedintelui Bãsescu.
Euro a testat pragul de 4,58 lei, însã la finalul intervalului
tranzacþiile s-au realizat între 4,554 ºi 4,562 lei, astfel cã
BNR a anunþat o medie de 4,5583 lei.
Dupã ce s-a apropiat de pragul de 1,10 franci/euro,
moneda elveþianã a încheiat intervalul la 1,09 –1,095,
astfel cã media ei a fluctuat între 4,1712 ºi 4,1971 lei.
Perechea euro/dolar a urcat de la 1,0923 la 1,1267 dolari,
nivel care nu a mai fost atins din 9 noiembrie, imediat
dupã anunþarea victoriei lui Donald Trump.
Scãderea precipitatã a monedei americane a fost însoþitã de
creºterea preþului unicei de aur pe piaþa specializatã de la Londra
la 1.260 dolari. Analiza cuprinde perioada 17–23 mai.
 Radu Georgescu

În anul ºcolar 2016-2017 elevii
Liceului Teoretic “ªerban Cioculescu”
administrat de prof. Ion Nãnuþi au
participat la numeroase concursuri ºcolare
ºi extraºcolare obþinând rezultate
semnificative:
Concursul cu tematica de protecþie civilã
”Cu viaþa mea apãr viaþa” etapa localã
desfãºurat în colaborare cu Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã Mehedinþi în data
de 22.03.2017 unde elevii liceului
coordonaþi de prof. Bãbãþ Andrei-Florin
au obþinut Menþiune.
La concursul judeþean “Drumul spre
succes - Micul antreprenor” desfãºurat în
parteneriat cu Colegiul
Naþional Economic Theodor
Costescu în data de
15.05.2017 elevele Szaniszlo
Alina ºi Vâlvoi Anda au obþinut
locul III respectiv Menþiune,
fiind coordonate de prof.
Andriþoiu Leontina Codruþa.
În urma participãrii la
concursul naþional “Din
virtual în real” ediþia a VI-a
2017 organizat de Colegiul
Economic din Buzãu,
secþiunea “Slogan”, firma de
exerciþiu Farmexim Srl
înfiinþatã de elevii de clasa a
XII-a A coordonaþi de prof.
Andriþoiu Leontina Codruþa a
fost clasatã pe locul II.
Elevii liceului au participat
de asemenea la concursul
naþional “Scrisoare pentru
prietenul meu” din cadrul

Strategiei Naþionale de Acþiune Comunitarã
unde au obþinut:
- Vîlvoi Anda- locul I coordonatã de prof.
Bãbãþ Andrei- Florin
- Leahu Mãdãlina- Menþiune coordonatã
de prof. Andriþoiu Leontina Codruþa
- Cafadaru Gabriela- Menþiune coordonatã
de prof. Andriþoiu Leontina Codruþa
- Viþel Fabian- Menþiune coordonat de prof.
Nistor Valeria
- Creþescu Roxana –Menþiune coordonatã
de prof. Bobic Maria
- Alexandrescu Daria- Menþiune
coordonatã de prof. Bobic Maria.
Prof. Andrei Bãbãþ
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CSS Orºova n-a mai fost principalul furnizor de medalii

Gãzduit în 2017 de oraºul
german Krefeld, Campionatul
European de Canotaj pentru Juniori a
adus României patru medalii de aur,
douã de argint ºi una de bronz, iar
sportivii legitimaþi la CSS Orºova sau regãsit doar în trei dintre
ambarcaþiunile premiate. Rezultatele
au plasat delegaþia þãrii noastre pe locul
secund în clasamentul general pe
naþiuni, cu un total de ºapte medalii.
Printre campionii continentali s-au
regãsit ºi doi sportivi de la CSS
Orºova, ªtefan Berariu ºi Florin Lehaci,
care au format ambarcaþiunea de dublu
rame masculin. Pe primul loc s-a
clasat ºi barca de 8+1 feminin, unde
CSS Orºova a fost reprezentatã de
suceveanca Mãdãlina Moroºan, iar
CSM Drobeta de gorjeanca Raluca
Dinulescu. La 8+1 masculin, unde

Dunãrea,
favoritã la titlu

orºoveanul Andrei
Maliº a fost cârmaci,
România a obþinut
argintul.
Anul trecut, la
Europenele de juniori de
la Trakai (Lituania),
delegaþia þãrii noastre
cucerea doar 3 medalii
de argint ºi 3 de bronz,
dar sportivii de la CSS
Orºova se regãseau în
toate ambarcaþiunile
premiate. Aºadar, un
pas înainte pentru România, dar unul
înapoi pentru CSS Orºova, care, la
ediþiile precedente, era principalul
furnizor de medalii pentru lotul
naþional de juniori. Per ansamblu,
rezultatele sunt dãtãtoare de speranþe,
în perspectiva Jocurilor Olimpice din

2020. “Sunt foarte bucuroasã de
performanþele obþinute de juniorii
români la Europenele din Germania.
Aceste rezultate ne dau speranþe pentru
competiþiile viitoare. A fost primul test
major al anului. Dacã privim din
perspectiva ciclului olimpic, îmi doresc

cât mai mulþi dintre aceºti juniori sã
îºi câºtige dreptul de a reprezenta cu
cinste România la Jocurile Olimpice
de la Tokio, din 2020” a declarat
Elisabeta Lipa, preºedintele Federaþiei
Române de Canotaj.
 M. O.

Pandurii îºi joacã salvarea
pe “Municipalul” severinean

În Liga a V-a Mehedinþi, AS
Dunãrea Hinova a fãcut un pas
important spre titlul de
campioanã, dupã ce s-a impus,
în penultima rundã a sezonului,
cu scorul de 3-0, în deplasarea
Rezultatele etapei a XXI-a
Unirea Gârla Mare - Dunãrea Hinova 0-3 (0-0)
Real Vânju Mare - ªtiinþa Broºteni
4-0 (2-0)
Inter Salcia - Inter Crãguieºti
1-1 (0-0)
Viitorul Floreºti - Voinþa Opriºor
3-1 (0-0)
AS Ghiciulescu Hinova - Voinþa Vrata 2-2 (1-1)
AS Corlãþel - AS Obârºia de Câmp
5-1 (3-1)
Clasament
1. D. Hinova
21 18 1 2 73-17 55
2. Vânju Mare
21 17 2 2 69-21 53
3. Crãguieºti
21 15 2 4 68-25 47
4. Vrata
21 10 4 7 62-53 34
5. Gârla Mare
21 10 2 9 61-43 32
6. Salcia
21 10 2 9 51-54 32
7. Floreºti
21 10 0 11 56-57 30
8. Opriºor
21 8 0 13 42-68 24
9. Corlãþel
21 7 0 14 46-54 21
10. Gh. Hinova
21 4 1 16 34-82 13
11. Broºteni
21 4 1 16 37-90 13
12. Obârºia de Câmp 21 3 3 15 33-74 12
Programul ultimei etape
Duminicã, 28 mai, ora 11:
Dunãrea Hinova - Viitorul Floreºti
Inter Crãguieºti - Real Vânju Mare
ªtiinþa Broºteni - Unirea Gârla Mare
Voinþa Opriºor - AS Ghiciulescu Hinova
Voinþa Vrata - AS Corlãþel
AS Obârºia de Câmp - Inter Salcia

de la Unirea Gârla Mare. Meciul a
fost unul echilibrat, iar oaspeþii au
marcat toate golurile în ultima
jumãtate de orã, prin Iulian
Stãiculescu (’62, ’80) ºi Virgil
Creþu (’71). La 2 puncte sub lider
a rãmas contracandidata Real
Vânju Mare, care a dispus cu 4-0
de ªtiinþa Broºteni, prin golurile lui
Eugen Lãtea (’14, ’81), Adi Stoia
(’21) ºi Adrian Poianã (’67).
Aºadar, titlul va fi decis dupã
ultima rundã, în care Dunãrea
Hinova va juca, pe propriul teren,
cu Viitorul Floreºti, iar Real Vânju
Mare se va deplasa la Crãguieºti.
Avantajatã ºi de rezultatele directe
cu ocupanta locului secund,
Dunãrea are nevoie de un punct
pentru a fi sigurã cã-ºi pãstreazã
prima poziþie ºi dupã ultima etapã.
Sezonul trecut, echipa din Hinova
a pierdut titlul tocmai în ultima
rundã, dupã ce a fost învinsã cu
3-1 la Crãguieºti, rezultat de care
a profitat chiar Real Vânju Mare.

Deºi pãrea condamnatã la retrogradare, CS Pandurii
Târgu Jiu a izbutit sã urce deasupra liniei care asigurã
menþinerea în Liga I, dupã ce, marþi seara, s-a impus cu 10 pe terenul contracandidatei ACS Poli Timiºoara. A fost a
treia victorie consecutivã pentru echipa antrenatã de Flavius
Stoican, care are acum un avans de 3 puncte faþã de
urmãritoarele ACS Poli Timiºoara ºi Concordia Chiajna.
Pentru Pandurii urmeazã meciul cu Gaz Metan Mediaº,
programat vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal
din Drobeta Turnu Severin. În cazul în care va repurta un
nou succes, echipa gorjeanã va face un pas decisiv pentru
salvarea de la retrogradare. “Dupã victoria de la Timiºoara,
am luat o opþiune serioasã pentru salvarea de la
retrogradare. Contrar tuturor previziunilor, avem ºanse mari
sã ne salvãm, dar, pentru a ne îndeplini obiectivul, trebuie
sã învingem ºi Mediaºul, în penultima etapã. Sper sã vinã
cât mai mulþi spectatori la acest meci, care e ultimul jucat
de noi la Severin, ºi sã ne susþinã”, a declarat Stoican.
În ultima etapã a sezonului, CS Pandurii Târgu Jiu va
juca la Botoºani.
 M. O.
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Sucã, paranghelia pe mulþi bani di la Strehaia, licitaþiile din instituþiile
mehedinþene ºi rãzgândeala lu nea Truºcã di la ªimian

Mã frate-miu, bag samã,
curge lapte ºi miere pin Mehedinþi,
de avem de dat ºi la alþii, ce mai
încoace ºi încolo. Pã da, curge lapte
ºi miere, cã la câþi bani sã aruncã pi
la paranghelii, zisã naºa Reta cã
puteam sã vopsim toate bãncile din
Strehaia, sã astupãm gropile ºi sã mai
ºi rãmânã ceva la buget. Pã bine, mã
fraþilor, stau strâmb ºi judec drept, în
condiþiie în care la Strehaia e ºomaju
cât casa, bugetu local e praf ºi
pulbere, localitatea stã într-un
supermarket, care ºi ãla trãieºte de
pe o zi pe alta, de alte buticuri ce sã
mai spunem, cã trãiesc pe caiete
dictando, în oraºu ãsta tranzitat de o
ºosea plinã de gropi, sã aruncarã o
groazã de bani pe zilele oraºului. O
groazã de bani, pe zilele oraºului, da,
aþi citit bine, dragi cetitori de Obiectiv
Mehedinþean. Sã întrecurã pe ei
strehãienii, de fapt nu ei, cã alþii
semnarã decontu’, da din bani lor ºi
ai tuturor mehedinþenilor, cã venirã
bani ºi di la judeþ, cã la cât de sãrac e
oraºu, abia îºi plãteºte apa potabilã.
Da musai sã facem paranghelie. Pe
bani mulþi. ªi acuma Sucã vrea sã sã
spunã cât au costat zilele oraºului

Strehaia, cine a
plãtit, cum s-a fãcut
licitaþia, cine a
câºtigat ºi de ce era
nevoie sã fie aruncaþi
atâþia bani, ca sã-i
dãm pe Smiley,
Holograf ºi alþii, care
cer bani cu nemiluita.
ªi nu stricã artiºtii,
cã ºtiþi cum e, fudul
nu e ãla care cere ...
La un calcul
simplu, numai
Holograf ºi Smiley
au scos fro 20.000
de euroi din
pozonarele mehedinþenilor, semn
cã are balta peºte de cheltuit. ªi,
dupã paranghelie, a rãmas sãrãcia.
Da, da a fost frumos, cum spun unii.
Mã nepoate, dacã vrea Sucã sã sã
spunã oficial cât au costat zilele
oraºului Strehaia ºi din ce bani s-au
fãcut cheltuielile, io zic sã începem
un serial, sã afle ºi mehedinþenii, cam
cum sã cheltuiesc banii publici, cine
câºtigã licitaþiile, de ce participã la
licitaþii tocmai ãia de trebe sã le
câºtige ºi sã vedeþi ce surprize gãsim.

ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DE STAT
DROBETA TURNU SEVERIN
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.

ªi ce incompatibilitãþi, ºi ce interese,
ºi cum sã scot chipurile la licitaþie
contractele cu dedicaþie.
Da apropo de interese, nea Truºcã
di la ªimian sã plictisi de haina de
parlamentar, semn cã nu e fro mare
ºmecherie, cã altfel i-ar fi plãcut ºi
acuma zisã cã vrea sã sã întoarcã la
primãrie. Cã aºa ar vrea locuitorii din
ªimian. Cã a stat de vorbã cu
‘mnealor, pi la poartã, de pe o parte
pe alta ºi plângeau oamenii dupã nea
Truºcã. Bag samã cã e mai profitabil
la ªimian, ca la Palatu’ Parlamentului,
ceea ce nu e rãu. Pã nu era mai bine,
nea Truºcã, sã faci ºi matale neºte
economii, sã nu mai risipim bãnet ºi
sã nu dezamãgeºti matale oamenii
care te-au votat sã le fii parlamentar?!
Ce zîci nea Costele?! ªi când te
gândeºti cã acu fro douã sãptãmâni,
nea Truºcã promitea cã dã din coate
pi la Bucureºti sã facã turism pe Insula
ªimian. Ce þi-e ºi cu politichia asta
de ºmecheraº!? ªi dacã nu-l mai

voteazã ºimienenii, sau o fi vreun
blat cu opoziþia, a lu’ nea Costel?!
Da las, cã economii face nea Daea,
care sã preocupã mai nou de normele
de aplicare a Legii risipei. Cicã vrea
sã opreascã risipa ºi cu ce adunã sã
sã facã un festival la ªiºeºti, de sã-l
pomeneascã mehedinþenii ca fiind
creatorul filosofiei agriculturii
moderne. Dupã Gheorghe Ionescuªiºeºti. Bine, ‘mnealui oricum este
un creator, fie vorba între noi.
Da apropos de risipã, mai risipã ca
pin instituþiile publice nu sã existã,
cã sunt câte unii directori care
semneazã condica la opt, pi la zece
fug cicã pe terenu de amor pe bani
publici ºi pi la 12 revin roºii la faþã,
da fãrã chef de muncã. ªi, da, poate
face ºi nea Drãghiea neºte verificãri.
Pi la neºte deconcentrate, pe teren.
Cã s-au adunat cam multe
rãclãmaþii. Se ºtie!
Hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti, pãnã
data viitoare!
 nea Mãrin

