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1 Iunie – ziua dedicatã copiilor din lumea întreagã,
a fost sãrbãtoritã ºi la Drobeta Turnu Severin!

Agenda
culturalã
severineanã

Un început de lunã iunie
plin! Cu activitãþi care mai
de care mai interesante ºi
mai cãutate. Mai ales de
cei mici, dar ºi de adulþi.
1 Iunie –ziua dedicatã
copiilor din lumea
întreagã, a fost sãrbãtoritã
ºi la Drobeta Turnu
Severin! Cu cântece, dans,
picturã pe faþã, costume
impresionante ºi
personaje de poveste! ªi
chiar magie! Pentru cã,
aºa cum ºtim toþi,
copilãria însãºi, este o
lume magicã! Zona de
promenadã de pe strada
Teodor Costescu (lângã
Fântâna Cineticã) a fost
neîncãpãtoare!

CITIÞI ÎN PAGINA

Ziua Copilului - la Kava

1 Iunie, Ziua Internaþionalã a Copilului, a fost încã o
ocazie pentru conducerea Marketului “Kava” din
Drobeta Turnu Severin de a-i avea alãturi pe câþiva elevi
ai ªcolii Speciale subordonatã Direcþiei Generale pentru
Protecþia Copilului Mehedinþi. Sãrbãtoriþii au primit
cadouri, ei oferind, la rândul lor, desenele realizate în
timpul ºederii lor în incinta marketului.
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Primarul
Marius
Screciu,
la un an
de
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de Sorin Vidan

Motoare ºi motoraºe

Toatã lumea se uitã la legea
salarizãrii ca la soluþia soluþiilor,
mama rezolvãrilor ºi tatãl liniºtii ºi
prosperitãþii sociale, în condiþiile în
care nu e deloc cazul sã gândim în
aceºti termeni o lege ce se aratã
necesarã dar dificil de aplicat unei
realitãþi bugetare complicate. A fost
deajuns sã iese Lia Olguþa
Vasilescu la televizor ºi sã anunþe
cã nu vor mai avea loc creºterile
salariale care trebuiau sã fie aplicate
de la 1 iulie în acest an, cã opoziþia
atât a aºteptat. Opoziþia era de multã
vreme în aºteptarea unei mari teme
antipesediste, ºi iatã cã tema a

venit, servitã. Aºa ceva nu se putea
rata, e adevãrat. Printre primii care
au sãrit la gâtul guvernanþilor au
fost cei din USR, formaþiune
politicã gãlãgioasã dar încã neclarã:
„Avem practic o lege fãcutã pe
genunchi care a reuºit sã
nemulþumeascã pe toatã lumea. Nu
suntem împotriva majorãrilor
salariale, însã acestea trebuie
realizate într-un mod care sã nu
destabilizeze bugetul þãrii ºi sã aibã
coerenþã. Orice lege a salarizãrii
unitare trebuie sã þinã cont de
resursele bugetare. Este pãcat
pentru speranþele create
milioanelor de români cã PSD ºi
ALDE aflã abia acum acest adevãr.
Pentru un proiect atât de important,
ne aºteptãm la alte rãzgândiri ale
coaliþiei de guvernare pânã la
adoptarea legii ºi la cine ºtie câte
ordonanþe de urgenþã de modificare
a ei, ulterior adoptãrii”, a declarat
Cristian Seidler, un deputat al USR.
E adevãrat cã legea respectivã,
deºi aºteptatã ºi necesarã, a creat

destule nemulþumiri. Tocmai de
aceea, pasul înapoi al PSD în
aceastã chestiune poate e de bun
augur. Mai bine sã cântãreºti de zece
ori ºi sã tai odatã. În replicã,
preºedintele Camerei Deputaþilor,
Liviu Dragnea, actualul lider al PSD,
a declarat cã aplicarea legii salarizãrii
este complicatã, însã nu se amânã
ºi, mai mult, culmea, cã vor fi creºteri
mai mari decât s-a anunþat iniþial,
dând exemplul unui spor de
suprasolicitare neuropsihicã de
10% ce va fi aplicat în Educaþie.
Bine, adevãrul e cã acest spor de
suprasolicitare neuropsihicã ar
trebui sã revinã ºi altor categorii
profesionale, nu doar cadrelor
didactice, poate cã întregii populaþii
de votanþi ºi plãtitori de taxe. Mã
rog, revenind la Liviu Dragnea:
„Este o lege destul de complicatã,
cu foarte multe cifre. Noi nu am
spus nici în campanie, nici dupã
alegeri cã toatã legea va intra în
vigoare de la 1 iulie. Asta este o
greºealã. Noi nu am spus aºa ceva

În judeþul lui Buºoi, PNL Mehedinþi merge
pe mâna lui Orban la Congres

PNL Mehedinþi îl susþine pe
Ludovic Orban în lupta pentru ºefia
naþionalã a partidului. Liberalii au
analizat cele trei moþiuni ale
candidaþilor, iar rezultatul votului a
fost zdrobitor în favoarea lui Orban.
Chiar dacã unul din pretendenþii
la ºefia PNL, Cristian Buºoi, este
din Drobeta Turnu Severin,

liberalii mehedinþeni au decis sãl susþinã pe Ludovic Orban la
ºefia partidului, la congresul din
iunie, în favoarea sa votând 47 de
membri din 51 prezenþi la ºedinþa
Biroului Politic Judeþean.
Anunþul a fost fãcut sâmbãtã,
3 iunie, de preºedintele PNL
Me hed inþi , Virg il Dani el

Popescu, în cadrul
ºedinþei Comitetului
Director Judeþean,
la care a fost prezent
ºi Ludovic Orban,
împreunã cu echipa
de liberali care îl
susþine.
“Este nevoie de o
realã democraþie în
partid, este nevoie de
respectarea statului,
este nevoie de respect
faþã de fiecare membru
al Partidului Naþional
Liberal”, a spus la Drobeta Turnu
Severin, Ludovic Orban, unul din
cei trei candidaþi la ºefia PNL.
Dupã încheierea ºedinþei
Ludovic Orban s-a deplasat la
ªimian, acolo unde ºi PNL are
un candidat pentru funcþia de
primar a comunei, la alegerile din
11 iunie 2017.  Alexia M.

niciodatã, nici nu se poate lucrul
ãsta. Am explicat, dimpotrivã, foarte
clar cã va fi o aplicare etapizatã pânã în 2020 o etapã ºi pânã în
2022 altã etapã”. Pânã în 2022?
Naºpa. Pânã atunci vom avea
creºteri graduale, unele
„spectaculoase”, cu vouchere
de vacanþã ºi norme de hranã.
Toate pentru „fericitul” sector
bugetar, evident.
De sectorul privat nimeni nu mai
spune nimic, sãracul. Totul depinde
de cum desþelenim motoarele ºi
motoraºele economiei, vorba lui
Liviu Dragnea când ºi-a amintit de
programul de guvernare socialdemocrat: „Este un program de
guvernare care scoate din þãrânã, ãsta
e cuvântul, pentru cã au fost acoperite
cu þãrânã, motoare ºi motoraºe de
creºtere economicã. (...)
Dupã fiecare motor de pe care se
dã þãrâna la o parte, de acolo apare
o creºtere economicã care
înseamnã creºtere la buget. (...)
Existã resurse cu condiþia ca
programul nostru sã fie
implementat 100%, la virgulã.
Altfel nu merge”. Asta cu motoarele
ºi motoraºele economiei meritã toþi
banii. Parcã ai imaginea unui parc
de maºini scoase din uz, casate, ºi
a unor cetãþeni ce cautã prin fiarele
vechi, piese valabile.
Este ºi aceasta o posibilã
metaforã a contemporaneitãþii în
care ne bãlãcim.
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

Obiectiv

mehedinþean
EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

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

www obiectiv-mehedintean.ro
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com.
TELEFAX: 0252 - 326.143
Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

ABONAMENTE - prin Oficiile Poºtale.
Poziþie de catalog: 12203
Cost abonament lunar: 4,00 lei + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII
PARTICULARI

interviu

OBIECTIV mehedinþean

08 - 14.06. 2017

pag. 3

Românii vor avea un trai mai bun,
iar atunci când ne vom prezenta
din nou în faþa lor pentru a le cere
votul, o vom face cu conºtiinþa
promisiunilor onorate

le cere votul, o vom face cu
conºtiinþa promisiunilor
onorate.
Reporter: Observ un ton critic
Reporter: Domnule senator Ionuþ atunci când vorbiþi de „unii
Sibinescu, în aceste zile Parlamentul miniºtri”. Vor fi remanieri, se
va vota legea salarizãrii, iar în presã va schimba Guvernul?
au apãrut acuzaþii la adresa coaliþiei Ionuþ Sibinescu:
PSD –ALDE, de nerespectarea Preºedintele Cãlin Popescu
promisiunii de a majora salariile Tãriceanu a rãspuns, în
românilor?
numele ALDE, acestor întrebãri, de
Ionuþ Sibinescu: Coaliþia îºi respectã altfel legitime. Se va face o
promisiunile ºi acest lucru se va evaluare, în raport cu programul de
vedea în nivelul de trai al românilor, guvernare pe care Coaliþia l-a
indiferent de critica pe care unii sau propus, românii l-au votat iar
alþii se grãbesc sã o aducã. Programul Parlamentul l-a asumat, la rândul
de guvernare pentru perioada 2016- sãu, prin vot pentru urmãtorii patru
2020 prevede o creºtere progresivã ani. Când anume va avea loc
a salariului cu 56% pânã în 2020. aceastã evaluare nu s-a stabilit în
Asta am spus, asta se va face, chiar acest moment, dar s-au împlinit de
dacã unele termene anunþate iniþial curând 5 luni de când cabinetul
de cãtre unii miniºtri pentru acest an Grindeanu a fost investit ºi este
ar urma sã fie prorogate pânã la 1 necesarã, în mod cert, o analizã a
ianuarie 2018. Cu toþii –sau aproape etapei parcurse. Atunci când vor fi
cu toþii, exceptând pe cei care îºi formulate concluzii, vã asigur pe
doresc sã câºtige capital politic în dumneavoastrã ºi pe mehedinþeni
detrimentul bunãstãrii românilor – cã le voi comunica imediat.
am vrea ca majorãrile tuturor Reporter: Sunteþi preºedinte al
salariilor sã aibã loc de mâine, însã Comisiei de constituþionalitate din
trebuie sã facem lucrurile la timpul Senat. Mai existã sau nu abuzul în
lor. Banca Mondialã a estimat, în serviciu ca infracþiune?
Raportul privind Perspectivele Ionuþ Sibinescu: Desigur cã existã,
Economiei Globale publicat zilele ºi este definitã de cãtre art. 297 Cod
trecute, o creºtere de 4,4 % a penal ca fiind fapta unui funcþionar
economiei româneºti. Acest fapt de a nu îndeplini un act sau de a-l
înseamnã investiþii, atragere de îndeplini în mod defectuos, unde
capital ºi dezvoltare durabilã, adicã „defectuos” înseamnã cu încãlcarea
îndeplinirea obiectivului asumat de legii, aºa cum a statuat Curtea
PSD ºi ALDE: românii vor avea un Constituþionalã prin Decizia nr.
trai mai bun, iar atunci când ne vom 405/2016. Marþi, sãptãmâna
prezenta din nou în faþa lor pentru a aceasta, Curtea s-a pronunþat din

Interviu cu senatorul
Ionuþ Sibinescu

nou asupra acestui subiect ºi a
stabilit fãrã echivoc cã legiuitorul
are obligaþia de a introduce în
legislaþie un prag valoric de la care
fapta devine abuz. Sub acesta,
poate fi vorba, de la caz la caz, de
alte infracþiuni sau alte forme de
rãspundere juridicã. Subiectul este
însã pe cât de larg, pe atât de tehnic
ºi, cu toate cã l-am abordat pe larg
în ºedinþele Comisiei pentru
constituþionalitate, în cele ale
Comisiei juridice, precum ºi în
numeroase dezbateri ºi întâlniri cu
specialiºti la care am luat ºi eu
parte, nu vreau sã intru în detalii
mai mult decât este necesar aici ºi
acum. Cert este cã ultima decizie a
Curþii obligã –acesta este cuvântul,
conform articolului 147 din
Constituþie –obligã Parlamentul sã
introducã acest prag. Fie printr-o
propunere legislativã, fie printr-un
proiect iniþiat de Guvern. Sper ca
de aceastã datã, persoane publice
ºi instituþii ale statului care în
trecutul recent au manipulat în mod
direct opinia publicã, ºi mã refer aici
în primul rând la Preºedintele
României, sã înceteze sã mai
foloseascã aceastã temã în propria

Filiala de Cruce Roºie Mehedinþi organizeazã faza
judeþeanã a concursului “Sanitarii Pricepuþi”, ediþia 2017
Filiala de Cruce Roºie
Mehedinþi, în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar Mehedinþi,
DSP Mehedinþi, ISU Drobeta al
judeþului Mehedinþi, IJJ Mehedinþi,
IPF Mehedinþi, IPJ Mehedinþi, SJA
Mehedinþi organizeazã faza

judeþeanã a concursului “Sanitarii
Pricepuþi”, ediþia 2017, dupã cum
urmeazã:
- Pentru echipajele din ciclul liceal
în data de 08 iunie 2017, ora 09,00
la ªcoala Gimnazialã nr. 15 –sala
de sport din Municipiul Drobeta

Turnu Severin;
- Pentru echipajele din ciclul
gimnazial în data de 09 iunie 2017,
ora 09,00 la ªcoala Gimnazialã
“Regele Mihai I” din Municipiul
Drobeta Turnu Severin.
Vã aºteptãm alãturi de noi!

campanie electoralã, începutã
înainte de termen ºi derulatã pe
bani publici.
Reporter: Credeþi cã e un moment
potrivit sã îl „atacaþi” politic pe
Preºedintele Iohannis tocmai acum,
când a fost primit la Casa Albã?
Ionuþ Sibinescu: Eu nu îl atac
politic,
cum
spuneþi
dumneavoastrã, pe dl. Iohannis ci,
aºa cum am mai spus-o,
accentuez faptul cã domnia sa a
încãlcat atribuþiile constituþionale
ale funcþiei pe care o deþine,
manipulând opinia publicã,
devenind din mediator –incitator.
S-a trecut poate prea uºor peste
acest fapt, grav pe cât de gravã
este orice încãlcare a Constituþiei
þãrii, iar eu personal consider cã
nicio justificare ulterioarã nu este
acceptabilã. Am susþinut acest
lucru chiar la Palatul Cotroceni,
în discursul susþinut la reuniunea
Comisiei de la Veneþia din luna
aprilie a acestui an. Cu privire la
vizita de la Washington,
ocazionatã atât de întâlnirea
oficialã cu administraþia Trump cât
ºi de primirea unei distincþii
importante de la Comitetul
Evreiesc American, nu pot decât
sã sper cã aceste demersuri vor fi
benefice dezvoltãrii României ºi
cooperãrii pe termen mediu ºi
lung cu partenerul strategic de
peste ocean.
Reporter: Vã mulþumesc.
Ionuþ Sibinescu: Eu vã mulþumesc,
dumneavoastrã ºi cititorilor ziarului
Obiectiv Mehedinþean.
 Reporter
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Pierde la referendum familia
dintr-un singur pãrinte cu copii?

Am observat cu toþii în
ultimele zile reluarea atacurilor
împotriva iniþiativei susþinute de cei
aproape 3 milioane de români
printre care ºi 55.000 cetãþeni din
judeþul nostru, atacuri declanºate de
votul recent din Camera Deputaþilor
acordat legii de revizuire a art. 48
din Constituþie. Facem precizarea cã
pentru organizarea referendumului
de revizuire a Constituþiei mai este
necesar ºi votul a 2/3 din
membrii Senatului.
Familia dintr-un pãrinte ºi copil/
copii va mai fi ocrotitã de stat dupã
referendum? Rãspunsul la întrebare
este DA, familia formatã dintr-un
singur pãrinte ºi copii va fi ocrotitã
în continuare de cãtre stat! Aceastã
formã de familie nu va fi afectatã
în niciun fel de înlocuirea în art. 48
alin. 1 din Constituþia României, a
sintagmei între soþi cu un bãrbat
ºi o femeie, înlocuire susþinutã de
Coaliþia pentru Familie. De fapt nu
se solicitã altceva decât simpla
copiere a unei definiþii existente deja
de doi ani în Codul Civil al României.
Din partea Coaliþiei pentru Familie,
avocata Ana-Corina Sãcrieru
precizeazã cã „Nu este nevoie sã fii
jurist sã observi cã teza finalã a art.
48 alin 1 din Constituþie, respectiv
aceea care trimite la familie ca raport
juridic izvorât din calitatea de
pãrinte, nu face obiectul revizuirii.
La fel cum nu fac obiectul acestei
revizuiri nici dispoziþiile art. 48 alin.
3 din Constituþie, respectiv acelea
care consacrã drepturile tuturor
copiilor –indiferent dacã sunt
crescuþi de un singur pãrinte, de doi
pãrinþi necãsãtoriþi sau de orice altã
rudã având astfel de drepturi –ca
fiind egale cu cele dintr-o familie

compusã din mamã ºi tatã ºi în
egalã mãsurã ocrotite. În mod
similar ºi tot în interesul copiilor
este consacratã legislativ ºi
ocrotirea pãrintelui singular care
creºte ºi îngrijeºte copii”.
Cu alte cuvinte, în Constituþia
României se va revizuinumai teza care
se referã la cãsãtorie, fãrã a fi modificate
drepturile pãrinteºti menþionate în teza
din finalul alineatului 1, iar alineatul 3
din art. 48 care precizeazã „Copiii din
afara cãsãtoriei sunt egali în faþa legii
cu cei din cãsãtorie” rãmâne
deasemenea nemodificat.
Este drept cã ne putem întreba carei motivul pentru care în presa centralã
se vorbeºte cu atâta patos despre o
încercare de redefinire a familiei, în
sensul restrângerii unor drepturi ale
familiilor cunoscute –monoparentalã,
extinsã sau lãrgitã sau formatã dintrun bãrbat ºi femeie necãsãtoriþi dar cu
copii. Aºa cum s-a arãtat, nu este vorba
de o redefinire a familiei ci numai de o
clarificare în Constituþie a modului
cum se pot încheia cãsãtoriile. În
plus, prin Decizia 580/20.07.2016
Curtea Constituþionalã a României a
declarat constituþionalã aceastã
iniþiativã susþinutã de milioane de
români ºi a apreciat-o ca fiind un
demers democratic.
Iniþiativa susþinutã de Coaliþia
pentru Familie este singura care a
strâns un numãr atât de mare de
susþinãtori ºi este singura iniþiativã
civicã de revizuire a Constituþiei care
a ajuns atât de aproape de atingerea
obiectivului final. Reprezentanþii
Coaliþiei se aºteaptã ca referendumul
sã fie organizat în toamnã ºi de
asemenea se aºteaptã la o prezenþã
masivã a cetãþenilor României la
votul final.
Cosmin E. P.
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Expoziþie cu aromã de
cafea la Castelul Artelor
Natalia Boceanu
surprinde din nou publicul
severinean cu o expoziþie
ineditã gãzduitã de Castelul
Artelor din Drobeta Turnu
Severin. Vernisajul a avut loc
marþi dupã-amiazã, iar lucrãrile
sale au primit aprecierea
criticilor de artã ºi a artiºtilor
plastici prezenþi la eveniment.
Expoziþia artistului plastic
Natalia Boceanu este gãzduitã
de Castelul Artelor din Drobeta
Turnu Severin ºi cuprinde lucrãri
care surprind nu doar prin
originalitate, ci ºi prin aroma de
cafea impregnatã în pânza de bumbac
folositã la realizarea pieselor sale.
Artista mãrturiseºte cã întotdeauna
obiºnuieºte sã scrie câteva rânduri la
cafeaua de dimineaþã, iar de aici s-a
nãscut ideea lucrãrilor sale:
„Este vorba despre cafeaua de
dimineaþã, de timpul petrecut la
aceastã cafea. Întotdeauna
obiºnuiesc sã scriu câteva rânduri,
sunt gândurile mele transpuse pe
o pânzã croitã în semicercuri”.
Criticul de artã Maria Bãlãceanu a fost

prezentã la vernisajul expoziþiei, care a
avut loc marþi, 6 iunie, ºi a avut cuvinte
de laudã la adresa lucrãrilor expuse:
„Artista este o vizionarã, deºi foarte
timidã ca fire, întotdeauna a gãsit
modalitãþi de expresie plasticã foarte
îndrãzneþe ºi la fiecare expoziþie a
venit cu ceva nou, atât de nou încât
a ºocat de fiecare datã. Locul a fost
întotdeauna benefic pentru cã de
fiecare datã ea a dat ce este mai bun
în personalitatea sa ºi este o
personalitate bunã prin excelenþã”.

Comunicat de presã
În luna mai 2017 Inspectoratul
Teritorial de Muncã Mehedinþi a
desfãºurat un numãr de 151 acþiuni
de control în urma cãrora s-au
aplicat amenzi în valoare totalã de
91.000 de lei. Au fost depistate 3
persoane care lucrau „la negru”.
În domeniul relaþiilor de muncã, au
fost verificaþi 73 de angajatori, ºi s-au
constatat 16 încãlcãri ale actelor
normative din domeniu pentru care sau aplicat 16 sancþiuni din care o
amenda în valoare de 30.000 lei (pentru
depistarea a 3 persoane care desfãºurau
activitate fãrã forme legale).
În aceeaºi perioadã, în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã au
fost efectuate 78 de acþiuni de
control, ocazie cu care, la 50
angajatori, s-au constatat 64
deficienþe pentru care s-au aplicat
64 sancþiuni dintre care 8 amenzi
în valoare totalã de 61.000 lei.
Angajatorii au comunicat cãtre
inspectoratele teritoriale de muncã
3 evenimente care, în urma
cercetãrilor efectuate de inspectorii

de muncã, vor fi încadrate sau nu
ca fiind accidente de muncã.
Pe timpul verii, foarte multe societãþi
cu activitate în construcþii, alimentaþie
publicã ºi turism fac angajãri de
personal. Avertizãm angajatorii cu
privire la modul de întocmire a
actelor de angajare, în sensul cã este
obligatorie încheierea unui contract
individual de muncã în formã scrisã,
atât pe durata nedeterminatã cât ºi
pe duratã determinatã, cu
respectarea prevederilor Legii 53/
2003- Codul Muncii.
Totodatã, atragem atenþia asupra
atitudinii în ceea ce priveºte
instructajul la locul de muncã ºi
respectarea normelor de securitate ºi
sãnãtate a muncii, în domeniile sus
menþionate. Trebuie luate toate
mãsurile de protecþie, astfel încât sã
nu mai existe evenimente în care,
sãparea unui ºanþ de 3-4 metri
adâncime sã producã victime umane.
Nicea MERGEANI, Inspector ºef
Mãdãlina Aurora GÎRLEA,
Compartiment CRP
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A fost dezvelitã crucea Cuviosului Sfânt Petru în altarul
megalitic de la Gura Vãii
Localnicii din Gura Vãii au
petrecut la sfârºitul sãptãmânii
trecute la nedeia care se
organizeazã în fiecare an de
Sãrbãtoarea Rusaliilor. Nume mare
din folclorul naþional, precum ºi alte
personalitãþi din diverse domenii au
fost prezente la sãrbãtoarea satului,
la invitaþia Societãþii Rãchitanilor
GV (organizatorul manifestãrilor),
înfiinþatã la iniþiativa celebrului
medic naturopat Cristian Rãchitan.
Manifestãrile au debutat sâmbãtã,
3 iunie, cu dezvelirea Crucii
Cuviosului Sfântul Petru, situatã pe
dealul Crucii, deasupra Gura-Vãiului.
Asociaþia „Rãchitan Gura Vãii” a fãcut
eforturi uriaºe pentru a redeschide
publicului larg vechiul traseu cãtre
Crucea Sfântului Cuvios Petru. Pe
acest drum, locuitorii din ºase sate
învecinate veneau în pelerinaj cu
carele, aveau loc slujbe religioase, iar
la sfârºit participanþii întindeau
ºtergare cu bucate ºi pomeneau
memoria înaintaºilor.
Dupã datina creºtinã, pãrintele Mihai
Zorilã de la Episcopia Severinului ºi
Strehaiei a þinut o slujbã pentru
pomenirea celor trecuþi în nefiinþã.
„Am fost invitat ca sã facem o
slujbã pe aceste locuri în urmã cu
25 de ani ºi nu am putut ajunge
atunci ºi iatã acum, la invitaþia
familiei Rãchitan, astãzi suntem
aici, cu binecuvântarea Prea

Sfinþitului Pãrinte Episcop ºi
din dragostea ºi purtarea de
grijã a celor care s-au ostenit
sã reînnoade o tradiþie care
era pe vremuri cu farmecul ºi
frumuseþea ei, cu încãrcarea
de sfinþenie a timpului aceluia
ºi a strãmoºilor pe care i-am
pomenit aici”, a spus
pãrintele Zorilã.
Ca un semn divin, dupã
terminarea slujbei o ploaie de
varã a udat pentru câteva
minute acest loc sfânt.
O aºezare cu un uriaº
potenþial turistic
Societatea Rãchitanilor GV încearcã
de mai mulþi ani sã punã în valoare
localitatea Gura Vãii, o aºezare cu un
uriaº potenþial turistic, arondatã în
cartierul de vest al oraºului Drobeta
Turnu- Severin, fiind poarta de intrare
dinspre vest a municipiului.
Pe Dealul Crucii din Gura Vãii se
gãseºte un altar creºtin, care se vede
din Satelit ca o piramidã în trei trepte.
Pe acest platou, se gãseºte crucea
Sfântului Cuvios Petru, care ar fi
sihãstrit ºi ar fi murit în aceste locuri.
Se presupune cã ar fi un altar
megalitic dedicat lui Saturn, apoi lui
Zamolxes ºi a altor divinitãþi pelasge
din epoca neoliticului timpuriu al
civilizaþiei Danubiana (6.400 –3.300
i.Hr.). La est, pe Valea Ogrãnic se
gãseºte stânca megaliticã “Ogrãnic”

(cca. 3.000 Î.Ch.), identificatã ca un
Sfinx, ce vine din sanscrita veche (“cel
cu faþa cãtre zei”), iar la vest zona
este marcatã de Muntele Sacru,
identificat prin realizãrile megalitice
“Moºul” ºi consoarta sa “Baba”, a
cãror mesaje s-au pierdut de-a
lungul timpului, de la civilizaþia
pelasgã la cca 9.000 Î.Ch.
„Ne aflãm în acest loc cu bogatã
încãrcãturã istoricã, care ne duce cu
sute de ani în urmã, pornind de la
valoarea milenarã a acestei zone. În
spate avem legendele ºi mãrturia vie
a Coloanei lui Hercule de la
Lepenski Vir (Serbia), în stânga
avem Piatra Ogrãnicului sau Sfântul
Petru, care în epoca creºtinã a
pustnicit dupã cum e mãrturie
aceastã cruce Cuviosul Sfântul
Petru care ºi-a tras seva ºi rãdãcinile
din Gura Vãii, poate ºi din neamul
nostru”, a spus inginerul Stancu-

ªtefan Rãchitan, preºedintele
Societãþii Rãchitanilor GV.
Dupã ceremonia de dezvelire a
Crucii, manifestãrile au continuat
cu un frumos program artistic
susþinut în vatra satului de artiºti
consacraþi ai muzicii populare
româneºti. Nedeia din Gura-Vãii a
fost onoratã de prezenþa uneia
dintre personalitãþile de frunte ale
ºtiinþei
româneºti
–
vicepreºedintele Academiei
Române, doctor în filosofie ºi
preºedinte al Secþiei de Filosofie,
Psihologie, Teologie ºi Pedagogie
al Academiei Române –
academicianul Alexandru Surdu.
Un alt invitat special al nedeii este
doamna Elise Stan, doctor în
Etnografie ºi Folclor. Ambasada
Americanã este prezentã la Nedeia
din Gura-Vãii prin unul dintre
 Alexia M.
oficialii sãi.

Aplicaþie tacticã de cooperare la Sistemul Hidroenergetic ºi de
Navigaþie Porþile de Fier II
Vineri, 9 iunie a.c., începând cu ora 12.00, la S. H. N. Porþile
de Fier II, se va desfãºura Aplicaþia tacticã de cooperare cu tema:
‹‹Acþiunea structurilor specializate de intervenþie din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi, Grupãrii de
Jandarmi Mobile “Fraþii Buzeºti” Craiova, Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi, Inspectoratului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al Judeþului Mehedinþi, Sectorului
Poliþiei de Frontierã Porþile de Fier II ºi Direcþiei Judeþene de
Informaþii Mehedinþi pentru capturarea sau nimicirea unui grup
infracþional înarmat, care a atacat elementele de dispozitiv de la
Sistemul Hidroenergetic ºi de Navigaþie Porþile de Fier II ºi a
pãtruns în forþã în obiectiv››.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’
* Mare tam-tam, mare, la
vestea cã Dulapul Sãsesc uitat la
Cotroceaua veselã va traversa
Oceanul sã se întâlneascã, auziþi ºi
dumneavoastrã, cu noul numãr
unu mondial, Donald Trump. Mãi,
mãi, mãi –ce dezbateri furtunoase
prin televizii, de parcã am avea dea face cu un eveniment care ar
urma sã zguduie Planeta ºi nu cu
un fel de ºuºã, ca atâtea ºi atâtea
altele, încheiate cu o strângere de
mânã între douã uºi, obligatoriu
imortalizatã fotografic, spre a sã
arãta celor de acasã (mam’mare,
mamiþica, tanti Miþa ºi nepoata
purie Carmencita) ce bãiat de
ispravã eºti ºi pe alte meridiane, nu
doar pe cel de pe Cibin!... Sau pe
nepoþicã o va lua, vorba cuiva, ca
„soþie însoþitoare”?! Cine ºtie?
Comicãraia din jurul acestui
subiect capatã dimensiuni aproape
apocaliptice când marii analiºti
aduc în discuþie rolul geostrategic
de mediator al României ºi al
efemerului ei preºedinte în zona de
interferenþã euro-asiaticã ºi alte
asemenea grozãvii. Cine, Doamne
iartã-ne, ne mai bagã în seamã în
materie de politicã internaþionalã,
în afarã de cei animaþi de interese
majore diverse (militare, financiare
etc.) ºi care ºtiu cu ce cârpe de
politicieni au de-a face? Ei, cine?
Mai staþi o mânã, prieteni, un bob
zãbavã, cum ar veni, ºi o sã vã
lãmuriþi definitiv ce a mai fost ºi cu
aceastã „vizitã istoricã”. Apropo, ce
cautã Dulapul Sãsesc sã se
întâlneascã mai întâi cu ºeful CIA

Cu ochii -n cer dupã o nouã stea...
ºi dupã aia cu preºedintele SUA?
E un demers personal, rod al unui
efort propriu de voinþã? Este un...
orden? Este un necesar instructaj?
Cine ºtie?! Dar, oricum, sã te vezi
cu ºeful CIA înainte de a trece pe la
Casa Albã, apare, oricum am luao, cel puþin ca o bizarerie, ca o
excentricitate prosteascã, tipicã
unora cu practica politicii fãcutã
pe la Porþile Orientului...
* Agitaþia liberalilor de a-ºi alege
noul preºedinte al partidului a intrat
pe ultima turnantã. Candidaþii la
ºefia PNL –Cristian Buºoi, Ludovic
Orban ºi Viorel Cataramã (trei,
Doamne, ºi toþi trei!)- au luat Þara la
arat (prãºit, grãpit), preocupaþi de a–
ºi atrage un electorat cât mai
substanþial. Fiecare, cu mijloacele
sale, inspirate sau mai puþin. Mã rog,
problemele interne, de laborator, ale
partidului, în care nu intrãm. Din
principiu. Dar, fiindcã nevoia de
Opoziþie serioasã este realã, parcã
am zice cã ne intereseazã ºi pe noi
cine ar urma sã fie preºedintele celui
de-al doilea partid ca mãrime al
Þãrii. Nu-i aºa? Ei, acum ar veni
marea problemã. Pentru cine sã
optezi? Pentru Orban sau pentru
Buºoi? Fiindcã meºterul mobilei,
Vio Cataramã, am înþeles cã nu prea
conteazã. Greu de ales, dar, chiar ºi
în aceste condiþii, intervin,
surprinzãtor, elemente de
departajare. Iatã-l pe Ludovic Orban,
dupã unii –speranþa liberalismului
autentic în România! Oh, Doamne!
Cetãþeanul cu pricina a fost,la

sfârºitul sãptãmânii trecute,
oaspetele Severinului. Mai exact, al
liberalilor severineni. Aceºtia ar fi
votat moþiunea lui Orban, în Biroul
judeþean, cu 47 –3. Mã rog,
chestiune de opþiune, nu-i aºa,
doctrinarã! Ignorând, însã, oferta
conjudeþeanului lor, Cristian Buºoi.
O ofertã care nu ºtiu cât de valabilã
e, însã aparþinea, repet, unui
conjudeþean, care, teoretic vorbind,
era mai aproape de mehedinþeni ºi
de nevoile lor. În sfârºit, din nou e
vorba despre o problemã de opþiune.
Dar Ludovic Orban a apãrut ºi la un
post local de televiziune (GALAXY
TV), ocazie cu care, tot teoretic
vorbind, ar fi trebuit sã-ºi prezinte,
fie ºi succint, moþiunea. Din
nefericire, la amintita emisiune, el
nu a reuºit decât sã-ºi etaleze
aspectul gãunos al personalitãþii
(aroganþã nemotivatã, nesusþinutã
de un fond intelectual adecvat,
dispreþ faþã de ideea de preopinent,
obosealã cronicã, inconsistenþã
ideaticã, iar lista ar putea continua).
Cu toatã bunãvoinþa moderatorului
(care i-a taxat elegant, totuºi,
necuviinþele) Orban nu a putut evita,
finalmente, impresia de penibil,
refuzând –culmea! –cu obstinaþie,
sã-ºi prezinte elementele definitorii
ale moþiunii sale, deºi,
esenþialmente, pentru asta venise
într-un studiou de televiziune. Voci
care doresc sã-ºi pãstreze
anonimatul cred cã oboseala
manifesta de pe chipul politicianului
din timpul emisiunii avea la bazã o

noapte de pominã, încheiatã de
respectivul dimineaþa la ora 6, la o
cârciumã din Pãdurea Crihala, în
compania unor camarazi de
convingeri politice. Noi nu ºtim
dacã e aºa, dar nici nu avem prea
mare curaj sã negãm niºte evidenþe.
În asemenea condiþii, chiar dacã nu
ne topim nici de dragul lui Cristian
Buºoi, în mod normal alegerea între
cei doi la ºefia partidului nu ar trebui
sã fie una dificilã. Cu tot ceea ce i se
poate imputa, Cristian Buºoi este,
totuºi, un tip civilizat, bine crescut,
nu lipsit de o anumitã inteligenþã,
de o anumitã abilitate politicã, în fine,
e posesor al unor însuºiri care, la
rigoare, îl salveazã. Morala mai
severã a unor astfel de întâmplãri e
aceea cã Partidul Naþional Liberal
pare sã fie în crizã de personalitãþi
veritabile, în stare sã-i gireze
conducerea. Iar asta, orice s-ar
spune, este ºi problema societãþii
româneºti, cea care, oricând, are
nevoie de o alternativã la
guvernarea þãrii, nu doar a PNL.
* O minimã politeþe l-ar fi obligat
pe deputatul Virgil Popescu, care
l-a însoþit pe Ludovic Orban la
GALAXY TV, sã schiþeze, mãcar,
un gest de salut cãtre moderatorul
emisiunii „Ediþie specialã”. În locul
unui astfel de gest, d-sa a întors
un spate oarecum indecent ºi a
preferat sã priveascã spre... cer.
Probabil, în speranþa cã va rãsãri o
stea veritabilã pe bolta
liberalismului românesc! Bravo!
Bibicul (p. cf. Eugen Mãicãneanu)
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Primarul Marius Screciu, la un an de mandat

În urmã cu un an de zile, la
alegerile locale din data de 5
iunie 2016, Marius Screciu,
candidatul Alianþei PSD+UNPR
Mehedinþi, a câºtigat funcþia de
primar al municipiului Drobeta
Turnu Severin. Competiþia a
fost una foarte strânsã, însã în
cele din urmã Marius Screciu a
câºtigat în faþa principalului sãu
contracandidat, liberalul Daniel
Cîrjan, la o diferenþã de puþin
peste 1000 de voturi. Mai
exact, Marius Screciu a obþinut
un numãr de 13. 478 de voturi,
în vreme ce candidatul clasat
pe locul doi, Daniel Cîrjan,
12.440 voturi.
În perioada de exact un an
de zile de când îºi exercitã
mandatul, Marius Screciu, primarul

municipiului Drobeta Turnu
Severin, a demonstrat abilitãþi
administrative, încercând sã
rezolve probleme stringente ale
municipiului.
Marius Screciu a fost ales întrun moment când oraºul se
confrunta cu o problemã majorã.
Perspectiva incertã a furnizãrii
agentului termic în municipiul
Drobeta Turnu Severin în iarna
trecutã a fost prima ºi cea mai
importantã dintre sarcinile
proaspãtului primar ales. Datã
fiind situaþia extrem de dificilã a
RAAN, în condiþiile în care noua
centralã termicã nu era finalizatã,
problema agentului termic a creat
mari probleme administraþiei
publice locale. Întregul efort al
noului primar s-a concentrat
exclusiv pe gãsirea unei soluþii
imediate pentru încãlzirea oraºului.
Marius Screciu, în calitatea lui de
primar, s-a implicat cu maximã
resposabilitate ºi a avut un rol
hotãrâtor, fãcând toate demersurile
pe linie administrativã pentru ca
severinenii sã nu tremure de frig.
Dacã în aceastã iarnã s-a reuºit
gãsirea unei soluþii de moment,
pentru anul 2017 trebuie rezolvatã
definitiv aceastã problemã, astfel
încât iarna care vine sã nu mai stea
sub semnul incertitudinii.
Un alt aspect al activitãþii
administrative desfãºuratã de

Marius Screciu în ultimul an a fost
acela al reabilitãrii unor artere
importante ale municipiului,
precum Splai Mihai Viteazul. Pe
lângã necesitatea reabilitãrii
acestor artere, noutatea o constituie
faptul cã la efectuarea lucrãrilor de
asfaltare se realizeazã ºi racordarea
la reþeaua de gaze naturale. În felul
acesta locuitorii din zonele
respective pot beneficia de
facilitãþile oferite de alimentarea
cu gaze naturale.
Un alt aspect important pe care
primarul Marius Screciu l-a avut în
vedere pe parcursul primului an de
mandat a fost dezvoltarea culturalã
a oraºului. Municipiul Drobeta
Turnu Severin are un mare potenþial
cultural, care, dacã este valorificat,
va dezvolta foarte mult oraºul,
inclusiv din punct de vedere
economic. Reabilitarea Palatului
Cultural “Teodor Costescu” ºi a
“Cetãþii Medievale a Severinului”
oferã suficiente oportunitãþi
culturale cu un impact major
asupra dezvoltãrii municipiului
Drobeta Turnu Severin. O primã
materializare s-a produs anul
trecut, când a fost înfiinþat
Festivalul Medieval al Cetãþii
Severinului, un eveniment cultural
care se doreºte a fi unul de
anvergurã naþionalã, însã au existat
ºi alte evenimente la fel de
importante. Practic, în ultimul an

Drobeta Turnu Severin a devenit
un important oraº cultural, prin
desfãºurarea mai multor
evenimente culturale de anvergurã
naþionalã ºi localã, manifestãri la
care primarul Marius Screciu nu
doar cã a participat, dar le-a ºi
sprijinit cu toatã forþa.
În concluzie, primul an de primar
al municipiului Drobeta Turnu
Severin pentru Marius Screciu a
fost unul fast. Însã mai important
decât acest aspect este faptul cã
Marius Screciu ºi-a asumat pe
deplin calitatea de primar,
dovedindu-se un edil implicat,
responsabil ºi cu iniþiativã, un ales
local care îºi cunoaºte foarte bine
atribuþiile ºi care este permanent
interesat de dezvoltarea
municipiului Drobeta Turnu
Severin, unde încearcã ºi reuºeºte
sã gãseascã soluþii la probleme
punctuale. Totodatã, primarul
Marius Screciu este într-un contact
permanent ºi cu locuitorii
municipiului care vin în audienþã.
De la preluarea funcþie de primar,
Marius Screciu a stat de vorbã cu
foarte mulþi locuitori ai oraºului la
cabinetul sãu fie pentru a-i ajuta în
problemele cu care aceºtia se
confruntã personal, fie pentru a
prelua de la aceºtia propuneri
ºi sugestii care privesc aspecte
ale anumitor zone ale oraºului.
 Mircea Popescu

Etapa interjudeþeanã a concursului
“Cu viaþa mea apãr viaþa”
Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã „Drobeta”al
judeþului Mehedinþi, în colaborare
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean,
va organiza, în data de 08 iunie
a.c.,începând cu ora 09.00, etapa
interjudeþeanã a concursului cu
cercurile de elevi “Cu viaþa mea
apãr viaþa”, ce se va desfãºura pe
stadionul Angelescu din municipiul
Drobeta Turnu Severin.
În cadrul competiþiei, pentru
disputarea primului loc pe podium
si calificarea la etapa naþionalã, se
vor
întrece
echipajele

reprezentative ale judeþelor:
Mehedinþi, Dolj ºi Vâlcea.
Etapele interjudeþene ale
concursurilor se organizeazã din
doi în doi ani, anul acesta judeþul
nostru fiind gazda etapei.
Concursul cu tematicã de
protecþie civilã „Cu viaþa mea apãr
viaþa” îºi va desemna câºtigãtorii,
atât din învãþãmântul gimnazial, cât
ºi din cel liceal. Echipajele de
concurs vor fi formate din patru
elevi (bãieþi/mixte sau de fete), cu
vârste cuprinse între 10 ºi 15 ani,
pentru clasele V - VIII, respectiv

între 15 ºi 18 ani, pentru clasele IX
- XI, împliniþi în anul calendaristic
al desfãºurãrii concursului. Opt
echipaje vor trebui sã-ºi
dovedeascã cunoºtinþele în
domeniul protecþiei civile prin
susþinerea unei probe teoretice, dar
ºi îndemânarea prin parcurgerea a
douã probe practice: “Transportul
asistat al unui accidentat aºezat pe
targã pe distanþa de 50 m” ºi
„Deplasarea cu masca pe figurã
într-un raion cu obstacole
contaminat”.
Concursul îºi propune cultivarea

în rândul elevilor a percepþiei de
protecþie civilã ca un ansamblu de
activitãþi cu caracter exclusiv
umanitar, cunoaºterea ºi
aprecierea factorilor de risc
potenþial generatori de situaþii de
urgenþã sau dezastre la care este
expusã comunitatea din care fac
parte, precum ºi dezvoltarea
atitudinii de solidaritate ºi de
implicare voluntarã în acþiunile de
prevenire ºi intervenþie în situaþii
de urgenþã sau dezastre.
COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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Corona regalã e o piesã de muzeu!
România este Republicã!(3)

Europenii nemulþumiþi de casele
regale din þãrile lor
Cu o impertinenþã rar întîlnitã,
adulatorii fostului rege vor sã impunã,
în Republica România, o casã regalã
ilegalã, în condiþiile unei reale trãdãri
istorice a Þãrii. Rãmãºiþele monarhiilor
care mai supravieþuiesc în Europa sînt
niºte decoruri extrem de scumpe, greu
de suportat de popoare, niºte
exemplare opulente, niºte colonizatori
care au adunat uriaºe bogãþii,
subjugînd ºi taxînd popoare ºi state,
unele dintre ele ºi astãzi, colonii,
imaginea acestor capete regeºti fiind
continuu alimentatã de un întreg aparat
propagandistic. Anual, familiile regale
europene primesc sume uriaºe de la
bugetele naþionale, iar averile lor
umflate sînt pãstrate la secret. În sînul
acestor familii nobile, luxul, distracþia
ºi lenevia sînt la mare cãutare, fapt
pentru care, acuzele ºi criticile cu
adresã directã s-au înmulþit în Europa,
pe fondul nemulþumirilor sociale.
Membrii caselor regale din Anglia,
Belgia, Olanda, Luxemburg, Norvegia,
Spania, Suedia ºi Danemarca au fost
acuzaþi cã „aruncã banii pe fereastrã”.

În timp ce oamenii de rînd sînt puternic
afectaþi de criza fãrã sfîrºit, familiile
aºa-zis nobile au zeci de palate ºi
reºedinþe în care locuiesc în funcþie de
anotimpuri, au trupe speciale,
servitori, gãrzi, bucãtari, grãjdari,
cameriste ºi toate armatele de
trepãduºi de la curþile capetelor
încoronate, pardon, încornorate,
aceºti trîntori cheltuind de fapt
ceea ce ei nu cîºtigã.
Dublu trãdãtor de þarã !
Românii sînt prea sãraci ca sã mai
finanþeze de la buget armatele de
servitori ºi luxul unei false familii
regale, vinovatã de trãdarea Þãrii. La
muzeu cu regii ºi regalitatea! Poporul
român, sãrãcit de penalii politici ºi
de stat postdecembriºti, n-are de
unde sã întreþinã aceste pãsãri de
pradã, sã finanþeze o aºa-zisã casã
regalã cu suma de 45 de milioane de
euro pe an, în realitate, ei fiind urmaºi
ai unui dublu trãdãtor de Þarã: la 23
august 1944 ºi în 1989, cînd a semnat
infama Declaraþie de la Budapesta,
care stipula cã Ardealul nu e pãmînt
românesc. Un trãdãtor cu atîtea morþi
pe conºtiinþã, ce nu a catadicsit o
singurã datã sã prezinte scuze
poporului român! Margareta nu poate
fi principesã moºtenitoare decît la
reºedinþa privatã din Elveþia, de la
Aubonne, pentru cã, dupã ce ºi-au
vãzut sacii în cãruþã, ºtiuta locuinþã
din Versoix a devenit neîncãpãtoare
pentru „paraziþii” regali. În România,
aceºtia nu au de moºtenit decît
pãcatele senectuþii sale. România nu
este regat, iar coroana nu-i decît piesã

de muzeu. România este Republicã,
iar Republica nu-i un brevet al
comunismului, ci o formã de
guvernare precizatã ca atare în
Constituþia României! Dragi români,
nu uitaþi cã fostul rege Mihai are
mîinile pãtate cu suferinþele ºi
sîngele celor 175.000 de militari
români, luaþi prizonieri de ruºi dupã
catastrofala „Proclamaþie” cititã - dar
nu fãcutã de el, la 23 august 1944!
Nu uitaþi cã, alãturi de Ana Pauker,
fostul rege a numit ºi girat personal
guvernul comunist Petru Groza ºi nea aruncat sub talpa comunismului
bolºevic. Avem destui regi de teapa
lor în þarã: regii manelelor, regii lumii
interlope, regii ºoselelor, regii
asfaltului, regii Cioabã, regii justiþiei,
regele fotbalului, regii deneaului,
regii sereiului, regii imobiliarelor,
regii morþilor secrete (de la Tinu
pînã la Condrea), regii corupþiei,
ba chiar ºi un împãrat. Ce-ar fi ca
ºi ei sã cearã, în plus, finanþãri ºi
coroane de la stat?
„Mihai a conlucrat cu comuniºtii
pînã la abdicare”.
Verdict: „Vinovat”!
În concluzie, regele fãrã regat, se face
vinovat de cei 45 de ani de
comunism, de arestarea ºi asasinarea
mareºalului Antonescu la comanda lui
Stalin, de trimiterea la moarte ºi
deportarea a 175.000 de soldaþi
români, luaþi prizonieri de ruºi prin
ordinului fostului rege, de
condamnarea unor intelectuali,
responsabil de genocidul unor
strãlucite personalitãþi politice ºi
culturale, a unor jurnaliºti ºi patrioþi,
care au ales sã moarã, decît sã trãdeze
Þara, aºa cum a procedat fostul rege.
Dacã ar fi avut un minim respect faþã
de poporul român, nu se întorcea sã
trãiascã din nou din mila ºi naivitatea
unora, revendicînd proprietãþi din
patrimoniul naþional. Dacã iubea
poporul român nu semna infama
declaraþie de la Budapesta din 1989,

prin care cereau, printre altele ºi
independenþa Transilvaniei. Cel ce a
predat România ruºilor ºi a plîns dupã
noi în exil cu lacrimi de crocodil, nu a
fost decît un rege necopt ºi laº, „un
nevoiaº al minþii”, cum l-a etichetat
marele jurnalist Pamfil ªeicaru. „Mihai
a conlucrat cu comuniºtii pînã la
abdicare. Le-a fãcut jocul ºi aceºtia lau lãsat sã plece nevãtãmat ºi cu averea
din România. Ba l-au mai ºi decorat!
Deºi putea sã refuze, fostul rege Mihai
a aprobat legea pentru confiscarea
aurului ºi valutei în 1947, lege care a
bãgat mii de români la temniþã. În
Arhivele Naþionale existã documentul
care atestã cã fostul rege Mihai s-a
înþeles cu comuniºtii sã abdice ºi nu a
fost forþat. Fostul rege Mihai a mai
contribuit la lichidarea ziariºtilor ºi
intelectualitãþii româneºti”, scrie
„Curentul”. „Sã ceri într-o instanþã din
România (care îºi desfãºoarã activitatea
pe baza legilor aflate sub autoritatea
suprema a Constituþiei României din
1991/revizuitã în 2003 ºi aprobatã prin
referendum) anularea efectelor actului
de abdicare din 1947 ºi revenirea la
monarhie este o gogomãnie, un demers
stupid a unor aºa-zise elite prãfuite
intelectual. În primul rând,
descendentul lui Carol al II-lea, Mihai,
a fost rege ilegal ºi ilegitim numit de
Antonescu în prezenþa Patriarhului.
Antonescu a fost numit Conducãtor
suprem al statului de Carol al II-lea,
care a anulat în 1938 Constituþia din
1923 prin votul Parlamentului ºi
Plebicist....ºi tot aºa putem spune cã,
la fel, Constituþiile din 1923 ºi 1866
au fost ilegale, deoarece au avut la bazã
lovitura de stat din 11.02.1866, prin
care a fost detronat Prea Slãvitul Domn
Patriot al Românilor, Alexandru Ioan
Cuza”, scrie George Florea. Dacã
veþi deschide link-urile de mai jos,
veþi afla informaþii extrem de
importante despre casa regalã.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale

http://www.art-emis.ro/editoriale/1262-care-rege-care-print.html
http://www.art-emis.ro/editoriale/1692-mihai-viteza-urmarit-cu-pobeda-si-doua-avioane.html
http://www.art-emis.ro/editoriale/695-vocea-poporului.html
http://www.art-emis.ro/editoriale/713-vocea-poporului-2.html
http://www.art-emis.ro/editoriale/491-monarhia-din-import.html
http://www.art-emis.ro/editoriale/3609-ce-doreste-fiica-unui-tradator.html
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Pentru cine trage clopotul de
sfoarã madame Firea?
Madame Firea, de la Primãria
Capitalei, a ajuns sã fie un capãt de
þarã în politica româneascã. Duduia
care se maimuþãrea la tv a primit un
sceptru mare în PSD ºi conduce cel
mai mare oraº din þarã. Prin
promovarea madamei Firea se vede
faptul cã în România nu conteazã
capacitatea, performanþa, inteligenþa,
onestitatea, ci sondajul de opinie.
Dacã pui un pechinez în sondaj ºi este
pe primul loc, probabil cã ºefii
partidului politic îl vor desemna
candidat pentru prezindenþiale sau
pentru primãrie, sau pentru Consiliul
Judeþean. Sondajul decide orice întro democraþie sau poate doar în
democraþia româneascã. Astea ar fi
riscurile democraþiei, ar spune unii
specialiºti. ªi trebuie sã ni le asumãm
ºi noi, în românica noastrã.
Gabi Firea a fost adunatã de pe ecranul
tv, a avut ºansã cã ºi-a tras un culoar
care sã o ridice în politicã ºi a avansat
în PSD, pânã când a ajuns ºefã de
primãrie. ªi nu orice primãrie, ci cea
mai importantã primãrie din þarã. Sigur
cã ne uitãm ºi la celelalte partide nu
numai la PSD. De parcã nu aproape
peste tot nu sunt plagiate, falsuri,
îmbogãþiri suspecte, politicieni ºi
afaceriºti de carton. Mulþi afaceriºti care
au prosperat doar pentru cã au avut un
culoar favorabil în politicã. ªi au întors

ei în campanii electorale ceea ce
primiserã de la administraþiile locale. ªi
jocul s-a tot repetat, indiferent de cine a
fost la putere. Uite aºa, administraþiile
locale au lucrat pentru prosperitatea
celor puþini ºi pentru mizeria celor
puþini. S-a întâmplat lucrul acesta în
multe comune ºi oraºe, în care nu se
simte prea mult cã a venit democraþia.
Primarii au pus mâna pe putere cu
ajutorul unor oameni de afaceri.
Imediat dupã aegeri au fost uitate
promisiunile faþã de populaþie ºi au
fost onorate în procent de sutã la sutã
ºi chiar mai mult decât atât
promisiunile faþã de afaceristul care a
pompat bani în partid. La alb sau la
negru. Nu este nicio surprizã pentru
nimeni dacã în România sunt zone
extrem de sãrace, ghetouri ale foametei
oaze de bogãþie verde.
Preocupaþi de soarta prea bogaþilor
pentru a-i face ºi mai bogaþi, primarii ºi
boºii din politicã au ºi acum restanþe la
canalizare ºi la apã ºi la energie electricã.
Încã avem jumãtate din þarã fãrã
drumuri, apã curentã, canalizare ºi
destule gospodãrii fãrã energie electricã.
Legea este ºi ea parcã mai mult de partea
celor privilegiaþi. De ce a rãmas în
continuare România sãracã dupã 27 de
ani de democraþie, de ce doar cei cu
bani au ºansã la viaþã ºi în justiþie. Cine
a construit în felul acesta România: o

þarã slabã ºi sãracã.
Cu siguranþã cã a
fost vorba de o
conspiraþie ºi de o
conjuraþie
a
strãinilor care au
vãzut în þara noastrã
o piaþã foarte bunã de desfacere pentru
produsele lor de o calitate îndoielnicã.
Nu a fost nimeni interesat pentru a avea
o Românie puternicã, nici cei de afarã,
nici cei din þarã. România se spune cã a
dat ºpagã Petrom pentru a intra în UE.
Oare a meritat? Rezervele de combustibil
ale þãrii cu totul au ajuns pe mâna OMW.
Austriecii ºi germanii sunt cinstiþi când
vine vorba de mãrunþiºuri. Cine poate
sã le mai tragã vreuna germanilor când
vine vorba de furtul la scarã planetarã
al falsificãrii testelor de poluare. Nimeni.
Deja, când jaful e planetar, se dã o lege
ºi nu mai pune nimeni întrebãri. Doar
americanii au avut curajul sã le cearã
bani germanilor pentru cã le-au vândut
maºini falsificate.
Pe o piaþã plinã de falsuri ce mai

conteazã câteva ºi în România. Cele
mai multe falsuri sunt însã în politicã.
Sunt niºte paiaþe care au stãpâni
undeva în decor ºi nu îi vede nimeni,
de cele mai multe ori. Politicienii au
ajuns sã nu mai fie decât niºte afiºe ºi
angajaþi ai unor grupãri de interese. Nu
mai este nimeni în slujba cetãþeanului.
Trist este cã nici aºa nu par sã se
rezolve problemele, chiar dacã se furã
ºi lucrãrile ajung în mâna clientelei.
Nici acelea nu sunt fãcute bine.
Funcþionarii au strâns averi cât pentru
3 -4 generaþii. Alegem doar niºte poze
în spatele cãrora sunt alþi pãpuºari.
Madame Firea nu a reuºit sã se ridice
peste stadiul de imagine. Poate ne va
fi propusã de preºedinte de stat.
 ªtefan Bãeºiu
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Proiectul “ªcoala Zero Waste”

“ªcoala Zero Waste” este un concurs
naþional de educaþie ecologicã ºi colectare
selectivã destinat tuturor ºcolilor din
învãþãmântul primar ºi gimnazial (clasele
I –VIII) din România.
Pe durata celor 9 sãptãmâni de concurs
(aprilie - mai 2017), ºcolile participante au
fost încurajate (ºi punctate pentru asta) sã
organizeze numeroase sesiuni de educaþie
ecologicã, proiecþii de materiale educative
ºi ateliere de reciclare creativã, atât pentru
ei, cât mai ales pentru ceilalþi elevi din ºcoalã
ºi pentru comunitatea localã.
Cei 20.517 elevi direct înscriºi în
competiþia SZW2017 din 36 judeþe ºi din
Bucureºti au realizat 93 de acþiuni de
curãþenie ºi 65 de acþiuni de plantare (cu
peste 10.000 de puieþi de arbori forestieri
ºi pomi fructiferi plantaþi). Au fost
recuperate 28 de tone de plastic, 100 de tone
de hârtie ºi carton, 2,8 tone aluminiu ºi 11,8
tone deºe-uri. „Bike to school”, „Ziua fãrã
hârtie la ºcoalã”, „Creºte-þi singur
mâncarea”, sunt doar câteva dintre
activitãþile implementate cu succes în ediþia
din acest an a competiþiei ªcoala Zero Waste.
Dorinþa de a trãi într-o Lume curatã, o
Lume cu Zero deºeuri i-a mobilizat pe

micii ecologiºti de la ªcoala Gimnazialã
“Petre Sergescu” sã participe la diferite
activitãþi despre importanþa protejãrii
mediului înconjurãtor, implicare ce le-a
adus bucuria de a se afla printre câºtigãtori.
Mulþumim SZW pentru implicare ºi
premiu.
Marii câºtigãtori ai ediþiei cu
numãrul 5 a concursului
ªcoala Zero Waste sunt:
1. Premiul I ºi Trofeul „Scoala Zero Waste”
2017 -Tablã interactivã ºi videoproiector
oferite de partenerul proiectului Continental
Anvelope Timiºoara -ªcoala Gimnazialã
“Ion I. Graure”, Bãlteni, Judeþul Olt
2. Premiul II -Calculator ºi imprimantã
multifuncþionalã - Liceul Tehnologic
Turceni, Judeþul Gorj
3. Premiul III - Videoproiector - ªcoala
Gimnazialã „Mihai Viteazul”, Craiova,
Judeþul Dolj
4. Menþiuni –
Imprimantã multifuncþionalã ªcoala Gimnazialã „Petre Sergescu”,
Drobeta Turnu Severin, Judeþul Mehedinþi,
Liceul Tehnologic Bîlteni, Structura ªcoala
Gimnazialã Nr. 1, Peºteana-Jiu Bîlteni, Gorj.
Prof. Vrãjitoru Oxana

08 - 14.06. 2017

Agenda culturalã severineanã
Un început de lunã iunie plin! Cu activitãþi care mai de
care mai interesante ºi mai cãutate. Mai ales de cei mici, dar ºi
de adulþi. 1 Iunie –ziua dedicatã copiilor din lumea întreagã, a
fost sãrbãtoritã ºi la Drobeta Turnu Severin! Cu cântece, dans,
picturã pe faþã, costume impresionante ºi personaje de poveste!
ªi chiar magie! Pentru cã, aºa cum ºtim toþi, copilãria însãºi,
este o lume magicã! Zona de promenadã de pe strada Teodor
Costescu (lângã Fântâna Cineticã) a fost neîncãpãtoare!
Iar strada Criºan a rãsunat ºi ea de glasurile bucuriei!
Tot pentru cei mici ºi dragi, în 3 iunie 2017, a fost organizat
concursul de muzicã uºoarã ºi popularã ”Cântecele Copiilor”,
concurs aflat la cea de a V-a ediþie. Timp de 9 ore, scena
Palatului Culturii Teodor Costescu a fost încãrcatã de emoþie,
bucurie, obosealã ºi aºteptare! Aºteptare care s-a încheiat cu
diplome ºi medalii! Pe mãsura talentului! Seara de 3 iunie a
culminat cu recitaluri extraordinare ale interpreþilor de muzicã
popularã din judeþul Mehedinþi ºi invitaþii lor, în cadrul Campaniei
“Susþin Viitorul”, campanie în care s-au implicat Consiliul Local
ºi Primãria municipiului Drobeta Turnu Severin, Palatul Culturii
“Teodor Costescu”, Consiliul Judeþean Mehedinþi, Prefectura
Mehedinþi, Palatul Copiilor, Episcopia Severinului ºi Strehaiei
ºi Asociaþia C.A.S.C.R.I. În 4 iunie 2017, începând cu ora 18.00
spectacolul organizat, cu ocazia campaniei “Susþin Viitorul” a
avut invitaþi de renume: Doiniþa ºi Ionuþ Dolãnescu, Maria
Ciobanu (emoþionatã de invitaþia de a participa la un astfel de
spectacol), grupul Izvoraºul, al Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, Domnica Trop (mama Domnica sau izvorul nesecat
al folclorului mehedinþean), Anica Ganþu, Irina Zoican, etc.
Între 1 ºi 3 iunie, sala Virgil Ogãºanu a gãzduit simpozionul
”Mehedinþi –Istorie, Culturã ºi Spiritualitate”, simpozion
organizat de Episcopia Severinului ºi Strehaiei în parteneriat cu
Facultatea de Teologie din Craiova. Au participat la acest
simpozion, nume sonore ale culturii româneºti contemporane ºi
personalitãþi cu experienþã în diverse domenii ºtiinþifice: cadre
universitare, profesori ºi cercetãtori, dar ºi vieþuitori, credincioºi
ºi preoþi! Suntem bucuroºi, cã acest edificiu, care este Palatul
Culturii ”Teodor Costescu” poate fi gazdã sau organizator al
evenimentelor deosebite care se întâmplã în frumoasa urbe de
pe malul Dunãrii. Fiþi mereu obiectivi ºi mehedinþeni! Iar noi,
vã þinem la curent cu toate cele câte se întâmplã!
M.V.

Ziua de miercuri,
7 iunie a.c., a început
cu o veste tristã, venitã
de la Strehaia.
Am aflat cã distinsul
profesor
Dumitru BÃDESCU
ne-a pãrãsit, înainte de
a termina cartea la
care lucra ºi pe care
Societatea SECOM SA îºi propune asigurarea transparenþei cãtre consumatori dar ºi
ºi-ar fi dorit-o pusã
rezolvarea cât mai promptã a problemelor care se ivesc, fiind unicul distribuitor de
alãturi de celelalte
apã canal din judeþul Mehedinþi.
scrise de Domnia Sa.
Astfel, dorim sã aducem la cunoºtinþa consumatorilor cã se pot înscrie în audienþã la
Cei ce l-au cunoscut - prietenii, colegii, dar mai
executivul societãþii, în fiecare zi de miercuri, între orele 15:30-17:30. Înscrierea se va
ales foºtii elevii ai Liceului din Strehaia - îi vor pãstra
face pe baza unei cereri în care se prezintã motivul pentru care este necesarã.
o veºnicã amintire.
Cererea va fi depusã la secretariatul instituþiei SECOM de pe bulevardul CAROL I nr.
Sincere regrete ºi condoleanþe pentru
53, pânã marþi la ora 15:30.(nr. tel secretariat 0352401330).
familia îndureratã!
De asemenea, menþionãm faptul cã nu vor avea loc audienþe în zilele de miercuri,
declarate libere prin Codul Muncii.
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Percepþia mediului de afaceri asupra economiei

În cadrul unei conferinþe de
presã, Vicepreºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie a României,
Nicolae Tudorescu, care este ºi
Preºedintele CCIA Mehedinþi, a
prezentat Raportul de analizã
“Percepþiile mediului de afaceri asupra
economiei” realizat de KANTAR TNS
pentru Camera de Comerþ ºi Industrie
a României în luna mai 2017.
Într-o introducere scurtã despre
economia româneascã, Domnul
Nicolae Tudorescu remarca faptul
cã aceasta a înregistrat în
ansamblu o creºtere de 4,8 % în
2016, potrivit datelor INS.
Produsul intern brut al României a
fost în anul 2016 de 169,6 miliarde

euro, adicã 8.600 euro/locuitor.
Între judeþe au existat diferenþe
mari în ceea ce priveºte evoluþia
PIB, astfel judeþele Maramureº,
Cluj, Alba au cele mai mari rate
de creºtere economicã, de
6,2%, 6%, respectiv 5,8% în
2016. La polul opus, în 5 judeþe
din þarã s-a înregistrat, în 2016,
o creºtere PIB de sub 2,5%,
comparativ cu anul precedent:
Cãlãraºi 1,6%, Brãila 2,2%,
Gorj ºi Sãlaj 2,3%, Dolj 2,4%.
Cele mai dezvoltate zone din þarã
erau anul trecut capitala, cu un
nivel al PIB/locuitor de 22.878
euro, Constanþa 12.319 euro/
locuitor, Cluj 11.089 euro/locuitor.
Cele mai sãrace judeþe din România
sunt Vaslui, Botoºani, Teleorman.
Pentru întreaga economie Comisia
Naþionalã de Prognozã estimeazã
un avans de 5,2 % în 2017.
Din Raportul de analizã
prezentat de Domnul Preºedinte
Nicolae Tudorescu remarcãm cã
principalele probleme ale
mediului de afaceri românesc
sunt: disponibilitatea de personal
calificat, fiscalitatea ridicatã,
concurenþa de pe piaþã, lipsa
clienþilor, legislaþia, accesul la
finanþare, costurile de producþie
pe forþa de muncã.

35 % dintre companii s-au lovit
de problema plecãrii în strãinãtate a
angajaþilor, iar 77 % declara cã
personalul calificat a fost principala
categorie afectatã, valorile fiind
similare cu cele înregistrate în 2016.
Mãsurile de stimulare a activitãþii
economice 2017 (procente):
Reducerea impozitelor (profit/
CAS)/facilitãþi fiscale –16%
Reducerea fiscalitãþii –9%
Simplificarea/clarificarea legislaþiei –9%
Stabilitate fiscalã ºi legislativã –8%
Reducerea birocraþiei/obþinerea
documentelor mai repede –6%
Colaborare mai bunã cu
instituþiile statului (ANAF, Camera
de Comerþ, RAR) –6%
Facilitarea obþinerii de fonduri UE –5%
Forþã de muncã bine pregãtitã –5%
Costurile materiale au înregistrat
o creºtere semnificativã faþã de anul
precedent +7%. Cheltuielile cu
dobânzile au scãzut sau au rãmas
neschimbate, pe când cifra de
afaceri a scãzut, în principal la
companiile cu cifra de afaceri de
pânã într-un milion de euro.
În 2017 firmele considerã cã a scãzut
dorinþa bãncilor de a acorda credite.
Pentru 2018 aºteptãrile firmelor
sunt ca cifra de afaceri sã rãmânã
aceeaºi precum în anul precedent,
iar numãrul de angajaþi sã

descreascã. Se observã un trend
descrescãtor în ceea ce priveºte
neîncrederea firmelor în instituþiile
din România. Instituþiile care
beneficiazã de cea mai mare
creºtere a încrederii sunt Bãncile
din România (+4%).
Accesarea fondurilor europene
ºi
deblocarea/ridicarea
popririlor conturilor bancare
sunt cele mai dificile interacþiuni
cu instituþiile statului.
Peste 50% dintre companii
considerã cã interacþiunea cu
instituþiile publice se desfãºoarã întrun timp util ºi creºte de asemenea
procentul celor care sunt de pãrere
cã relaþionarea cu instituþiile necesitã
puþin timp (+4%).
47% dintre cei intervievaþi
apreciazã cã activitatea organelor de
control care verificã activitatea
firmelor este corectã ºi profesionistã.
Jumãtate dintre companii (52%)
sunt foarte nemulþumite sau
nemulþumite de modul în care
statul promoveazã afacerile
româneºti în strãinãtate.
În 2017 a crescut cu peste
jumãtate (+23%) procentul celor
care considerã cã mãrirea
salariului minim pe economie a
avut efecte negative.
34% dintre agenþii economici
intervievaþi au participat la
licitaþiile publice. Dintre cei care
au participat, 43% considerã
Caietul de sarcini ca fiind în
avantajul anumitor companii.
Majoritatea respondenþilor
oferã angajaþilor cursuri de
dezvoltare profesionalã ºi
personalã ºi considerã cã
acestea sunt ºi cele mai bune
investiþii în angajaþi.
Cu toate acestea, firmele mici,
cu cifra de afaceri de pânã la un
milion de euro, nu oferã astfel
de beneficii angajaþilor.
Peste 50% dintre companii
considerã cã actualul Guvern nu
este preocupat de niciuna dintre
activitãþile listate în chestionar.
Cea mai mare scãdere se
observã la activitatea de
atragere a investiþiilor strãine
(+13%).  Biroul de presã
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UNTRR condamnã acþiunile concertate ale autoritãþilor belgiene împotriva camioanelor
româneºti ºi solicitã autoritãþilor din România sã reprezinte activ interesele ºi drepturile
COMUNICAT DE PRESÃ
operatorilor de transport rutier români
Uniunea
Naþionalã
a
Transportatorilor Rutieri din România
– UNTRR condamnã acþiunile
autoritãþilor belgiene din zona portuarã
Zeebrugge din data de 05.06.2017,
când, în aceiaºi zi, au controlat sute de
ºoferi români care se odihneau în cabinã
conform reglementãrilor europene în
vigoare, aplicând amenzi substanþiale
operatorilor de transport români ºi
sechestrând camioane româneºti pe
baza unei legi protecþioniste adoptate
de Belgia în 2014, prin care interzice
ºoferilor
efectuarea
odihnei
sãptãmânale normale în cabina
camionului, contrar prevederilor
europene. Reamintim cã în data de 21
iunie 2014 a intrat în vigoare în Belgia
decretul regal prin care se interzice
efectuarea perioadei de repaus
sãptãmânal normalã în cabina
vehiculului. Sancþiunea pentru
nerespectarea acestei prevederi poate
ajunge la 1.800 euro. Franþa (2014) ºi
recent ºi Germania (2017) au adoptat
legi similare prin care interzic ºoferilor
profesioniºti efectuarea odihnei
sãptãmânale normale în cabina
vehiculului. Aceste legi sunt
protecþioniste, fiind îndreptate împotriva
transportatorilor români ºi estici ºi nu
a celor belgieni, francezi sau germani
care în mod evident îºi vor efectua
odihna acasã ºi nu în cabinã.
Începând din 2014 ºi pânã în prezent,
UNTRR a realizat numeroase intervenþii
ºi acþiuni de protest adresate instituþiilor
europene ºi internaþionale, autoritãþilor
vest-europene precum ºi autoritãþilor
române, solicitând mãsuri urgente de

anulare a legilor protecþioniste adoptate
de Belgia, Franþa ºi Germania, orientate
împotriva firmelor de transport din alte
State Membre ºi cu impact direct asupra
celor din Europa de Est. Belgia, Franþa,
Germania: Intervenþii ºi Comunicate de
presã UNTRR referitoare la interzicerea
ºoferilor profesioniºti sã îºi efectueze
odihna sãptãmânalã normalã în cabina
vehiculelor comerciale de transport,
detalii aici –www.untrr.ro UNTRR a
semnalat faptul cã aceste interpretãri
naþionale sunt abuzive ºi contrare
Regulamentului European nr. 561/2006
privind timpii de conducere ºi de
odihnã ai ºoferilor profesioniºti, al cãrui
scop este, de fapt, armonizarea anumitor
dispoziþii ale legislaþiei sociale în
domeniul transporturilor rutiere.
Belgia, alãturi de Franþa ºi Germania
solicitã ºoferilor strãini sã doarmã la
hotel, deºi este bine cunoscut faptul cã
în aceste þãri, dar ºi în întreaga UE, existã
o lipsã acutã de locuri de parcare
securizate, care sã poatã oferi cazare
ºoferilor strãini în condiþii de siguranþã
pentru aceºtia, vehiculele lor ºi marfa
transportatã. Astfel, semnalãm cã
mãsura de a interzice ºoferilor
profesioniºti sã îºi efectueze odihna
sãptãmânalã normalã în cabinã nu
afecteazã numai operatorii de transport
rutier ºi conducãtorii auto, ci pune în
pericol ºi bunurile de miliarde de euro
pe care aceºtia le transportã în fiecare
zi. În ultimii ani, membri ai asociaþiei
noastre, precum ºi alþi transportatori esteuropeni, au raportat de mai multe ori
incidente în parcãrile din vestul UE
precum Franþa sau Belgia, în care le-au

fost vandalizate vehiculele, în timp ce
ºoferii efectuau perioada de repaus
sãptãmânal normalã la hotel.
Recenta acþiune concertatã a
autoritãþilor belgiene împotriva
transportatorilor români vine la numai
câteva zile dupã publicarea propunerilor
Comisiei europene de modificare a
legislaþiei europene în domeniul
transporturilor rutiere, propuneri care
vizeazã ºi interzicerea efectuãrii
perioadei de odihnã sãptãmânalã
normalã în cabinã, în sensul dorit de þãri
precum Belgia, Franþa ºi Germania –în
ciuda numeroaselor intervenþii ºi acþiuni
de protest UNTRR, alãturi de alte asociaþii
profesionale central ºi est-europene:
http://www.stopneoprotectionism.eu/ .
UNTRR considerã inacceptabil faptul cã
interpretãrile protecþioniste ale legislaþiei
UE adoptate în Vestul UE în ultimii ani,
în loc sã fie anulate prin intervenþia ferma
a instituþiilor europene, sunt, de fapt,
integrate în noua legislaþie propusã de
Comisia Europeanã pe 31.05.2017.
Cu toate acestea, atenþionãm cã aceste
propuneri ale CE, pe care le considerãm
abuzive, nu sunt încã în vigoare,
putând fi modificate pe parcursul
complexului proces legislativ
european – motiv pentru care
considerãm abuzive sancþiunile
aplicate de autoritãþile vest-europene
precum cele belgiene, care în prezent
acþioneazã împotriva prevederilor
actualei legislaþii europene –
respectiv
ale Regulamentului 561/2006 care nu
interzice ºoferilor efectuarea odihnei
sãptãmânale în cabinã!
Uniunea Naþionalã a Transportatorilor
Rutieri din România
este revoltatã de aceste
mãsuri protecþioniste,
care afecteazã valorile
fundamentale ale pieþei
unice UE, precum libera
circulaþie a serviciilor ºi
Societatea SECOM SA informeazã cetãþenii severineni, riverani strãzii Walter a mãrfurilor.
Mãrãcineanu, sã nu mai utilizeze noua reþea de canalizare de pe strada Walter
UNTRR solicitã
Mãrãcineanu între Splai Mihai Viteazu ºi centura ocolitoare a Severinului, aceasta fiind Preºedintelui
ºi
Guvernului României –
executatã doar parþial ºi pe cale de consecinþã, nefiind proprie utilizãrii.
Aºadar, rugãm cetãþenii care locuiesc în aceastã zonã, sã utilizeze în continuare vechea Primului Ministru,
reþea de canalizare existentã pe strada Walter Mãrãcineanu, astfel încât sã fie evitate M i n i s t r u l u i
ºi
orice tip de incidente care pot produce pe de o parte, un disconfort urban cauzat de Transporturilor
Ministrului
Afacerilor
apele menajere care, nefiind finalizatã reþeaua, se deverseazã în stradã, cât ºi un risc
Externe sã reprezinte
major de poluare a mediului înconjurãtor.
activ interesele ºi
SECOM SA anunþã totodatã cã va interveni urgent pentru a restabili confortul drepturile operatorilor
severinenilor care locuiesc în aceastã zonã unde, din cauza racordãrilor la noua reþea, de transport rutier
apele menajere s-au deversat în stradã, pe lângã casele consumatorilor.
români astfel încât
Mulþumim pentru înþelegere!
aceºtia sã nu fie

sancþionaþi în mod abuziv, bazat pe
legislaþii naþionale ale unor State
Membre contrare actualei legislaþii
europene, care prevãd amenzi extrem
de mari, disproporþionate ºi
nejustificate.
În vederea asigurãrii reciprocitãþii,
solicitãm aplicarea aceloraºi condiþii de
control ºi proceduri de sancþionare din
partea autoritãþilor române –ISCTR ºi
Poliþia Rutierã prin intensificarea
controalelor transportatorilor strãini ºi
mãsuri concrete în care camioanele
strãine sã fie blocate în parcare pânã la
plata amenzilor.
Solicitãm de urgenþã Ministerului
Muncii, Ministerului Transporturilor,
Ministerului Afacerilor Interne ºi
organismelor naþionale responsabile,
sã controleze transportatorii vesteuropeni privind respectarea legilor
naþionale introduse de þãrile din care
provin, precum ºi respectarea
actualelor prevederi ale legislaþiei
româneºti ºi europene privind
detaºarea, respectiv sã le solicite
transportatorilor strãini care opereazã
pe teritoriul României:
- prezentarea formularului A1 pentru
ºoferii angajaþi
- notificarea ºoferilor strãini care vor
opera pe teritoriul României,
documentaþia privind detaºarea
acestora pe teritoriul României ºi
dovada desemnãrii reprezentantului
transportatorului strãin în România,
conform prevederilor legii nr. 16/2017
care transpune prevederile Directivelor
europene privind detaºarea lucrãtorilor
- dovezi prin care ºoferii vest-europeni
care opereazã pe teritoriul României sã
demonstreze cã respectã legile
naþionale din þãrile lor de origine Belgia, Franþa, Germania privind
interzicerea efectuãrii odihnei
sãptãmânale normale în camion, pe
teritoriul României dar ºi pe perioada
celor 28 de zile anterioare.
Uniunea Naþionalã a Transportatorilor
Rutieri din România (UNTRR) este o
organizaþie profesionalã ºi patronalã,
neguvernamentalã, independentã,
apoliticã, fondatã în 1990 pe principii
democratice, care promoveazã ºi apãrã
interesele transportatorilor rutieri pe
plan intern ºi internaþional, înregistrând
de la înfiinþare pânã în prezent peste
14.000 membri - operatori care
efectueazã transporturi interne ºi
internaþionale de marfã ºi persoane.
 Biroul de presã
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Horoscop
Zodia Berbec

Horoscop
( 08 - 14 iunie 2017)

Zodia Leu

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

Sub influenþa contextului astral îþi este destul
de greu sã faci diferenþa dintre ficþiune ºi
realitate. Imaginaþia ta este debordantã ºi te
poþi simþi învãluit în ceaþã. Trãieºti emoþii foarte
intense ºi paradoxale ºi poþi alege sã te retragi
în intimitate, izolat de ochii lumii. Poþi fi absorbit
de studiul domeniilor oculte, de meditaþie sau
de sãnãtate.

Luna se aflã în Scorpion ºi îþi întreþine starea
de emoþie ºi sensibilitate. Poþi manifesta
agresivitate verbalã sub incitarea unor
suspiciuni stârnite de cineva din familie.
Încearcã sã îþi conºtientizezi pe cât posibil trãirile
interioare, tempereazã-þi pornirea spre
impulsivitate, nu lua lucrurile personal ºi nu te
pripi sã tragi concluzii.

Zodia Taur

Zodia Fecioarã

(21 Aprilie - 20 Mai)

(23 August - 22 Septembrie)

Luna în Scorpion activeazã zona relaþiilor ºi a
parteneriatelor. Prin prisma experienþei de viaþã
pe care ai acumulat-o, eºti dispus sã renunþi la
unele convingeri limitatoare, sã îþi lãrgeºti
viziunea ºi sã ai relaþii împlinite. Totuºi o discuþie
cu cineva apropiat, poate chiar un pãrinte îþi
poate arãta cã mai este ceva în trecutul tãu care
se cere a fi iertat ºi vindecat.

Cauþi armonia, pacea ºi ai nevoie de dreptate
ºi egalitate. Viaþa socialã este foarte importantã
pentru tine ºi improvizezi pentru a fi pe placul
celorlalþi. Eºti optimist ºi intuitiv ºi simþi acut
nevoia de a-þi exprima iubirea ºi compasiunea.
Poþi fi în cãutarea adevãrului absolut, eºti
sensibil, romantic ºi visãtor. Ai grijã sã nu pici
în mreaja iluziilor.

Zodia Gemeni

Zodia Balanþã

(21 Mai - 22 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sub influenþa Lunii în Scorpion îþi este dificil
sã dispui de raþiunea ta purã ºi percepi prin
intermediul emoþiilor evenimentele din viaþa ta.
Mentalitatea ºi modul în care comunici sunt în
proces de reconfigurare. Unele erori de
comunicare din trecut pot fi acum conºtientizate
ºi corectate. Comunicarea cu colegii ºi
subalternii necesitã atenþie, calm ºi înþelegere.

Tu poþi constata cã veniturile tale financiare
din muncã proprie îþi sunt insuficiente ºi ar fi
bine sã fii cumpãtat la cumpãrãturi. La serviciu
se anunþã o stare tensionatã. Nu prea ºtii cine
este de partea ta ºi pe cine te poþi baza.
Îngrijeºte-te de sãnãtate, consumã hranã
proaspãtã, verificatã ºi cu mãsurã. Evitã pe cât
posibil alcoolul sau substanþele stupefiante.

Zodia Rac

Zodia Scorpion

(23 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Þie gândirea ºi comunicarea îþi pot fi
obstrucþionate de rãbufniri emoþionale în special
în relaþia cu persoana iubitã sau cu copiii. Unele
resurse financiare provenite din munca proprie
se lasã aºteptate ºi nu stai chiar pe roze cu banii.
Poate fi un moment propice sã cauþi în tine
talente ºi calitãþi care pot fi exploatate ºi astfel
sã îþi poþi creºte ºi veniturile.

Tu eºti hipersensibil, foarte intuitiv ºi
aproape cã visezi cu ochii deschiºi. Emoþiile tale
sunt intense ºi paradoxale. Relaþia cu partenerul
de viaþã este departe de a fi grozavã întrucât eºti
suspicios ºi posesiv. Poþi avea tendinþa de a
cheltui exagerat, sume mari de bani pe lucruri
scumpe. Nu este un moment favorabil pentru
investiþii sau speculaþii.

Euro se apropie tot mai mult de 4,6 lei

Cu paºi mici, dar hotãrâþi, cursul euro se apropie de pragul 4,6 lei, semn
cã ar putea atinge un nou maxim istoric.
O primã intenþie s-a manifestat în seara de 2 iunie, înainte de intrarea în
minivacanþa de Rusalii. Cotaþiile euro au þâºnit pânã la 4,591 lei, dar la redeschiderea
pieþei valutare locale ele au revenit la 4,56 –4,57. Astfel, cursul a fost stabilit la
4,5655 lei, faþã de 4,5702 lei, la sfârºitul lui mai, când s-a înregistrat o apreciere
lunarã a euro de 3,69 bani.
Chiar dacã BNR a eliberat circa 500 milioane de euro, prin reducerea rezervelor
minime obligatorii ale bãncilor, sumã care ar fi trebuit sã reducã presiunile asupra
leului, se pare cã investitorii se tem tot mai mult de derapajele fiscale ºi salariale
ale guvernului Grindeanu condus de la sediul PSD de Liviu Dragnea, aka
„Daddy”, aºa cum singur se autointituleazã.  Continuare în pag. 14
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Poþi manifesta nevoia abandonului de sine,
a alienãrii. Pot apãrea semne ale unor
probleme mai vechi de sãnãtate. Evitã sã câºtigi
atenþie jucând rolul victimei. Atmosfera în casã
este destul de încordatã, ºi nu îþi este accesibil
sentimentul de siguranþã, de acasã. În relaþia
cu familia ai tendinþa de a exagera ºi se pot
isca conflicte fãrã vreo bazã realã.
Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti individualist, centrat pe propriile-þi
nevoi ºi interese. La locul de muncã ai nevoie
de disciplinã ºi te poþi confrunta cu situaþii
care îþi solicitã spiritul de “fair play”. Chiar dacã
tu în realitate încerci sã tragi foloase ºi câºtiguri
poate nemeritate, fii atent la modul în care
comunici ºi negociezi pentru a nu te înºela
sau a nu-i înºela pe ceilalþi.
Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþia cu superiorii ierarhici îþi poate genera
frustrãri ºi sunt de evitat întâlnirile sau discuþiile
cu aceºtia. Poate fi dificil pentru tine sã evaluezi
corect resursele financiare de care dispui ºi
tranzacþiile, motiv pentru care astãzi nu sunt
recomandate investiþiile. Fã tot posibilul pentru
a þine cheltuielile sub control.
Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

Te poþi face remarcat pentru aroganþã,
înverºunarea ºi fanatismul cu care îþi
susþii principiile de viaþã. Permite ºi celor
din jurul tãu sã îºi exprime opiniile ºi
renunþã la nevoia de a avea dreptate
pentru a avea relaþii armonioase. Te poþi
manifesta visãtor, idealist iar cineva din
familie poate încerca sã te tempereze ºi
sã te readucã la realitate.
Autor: AstroCafe.ro
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Douã weekend-uri de foc pentru
judoka de la Palatul Copiilor-Filiala
Strehaia

Judoka Strehãieni ºi-au petrecut ultimele
douã wekend-uri participând la douã competiþii
de anvergurã, acestea însemnând o verificare
înaintea campionatelor naþionale U13,12,11,10
ce se vor desfãºura la Timiºoara ºi Baia-Mare,
de unde sperã cã vor mai aduce câteva medalii
pentru Mehedinþi. Astfel dacã la Memorialul
“Constantin Gavrilescu”, organizat la Strehaia, în
compania a 10 cluburi din þarã ºi un total de 162
de sportivi strehãieni au arãtat cã la Strehaia se
practicã un Judo de calitate ºi cã nu sunt mai
prejos faþã de judoka de la celelalte cluburi, la

Euro se apropie ...
 Urmare din pag. 13

Acum cinci ani euro atingea o cotaþie maximã
de 4,6460 lei. Scena politicã localã era fierbinte,
pregãtindu-se suspendarea fostului preºedinte
Bãsescu iar pe plan extern Grecia era cu un
picior în prãpastia intrãrii finanþelor sale publice
în incapacitate de platã.
În prezent, atât Comisia Europeanã cât ºi FMI
atenþioneazã constant asupra faptului cã
deficitul bugetar va depãºi pragul critic de 3%,
ceea ce va aduce sancþiuni din partea CE.
Parcursul leului din urmãtoarele zile va fi dominat
de evenimentele externe, precum anticipatele
parlamentare din Marea Britanie, ºedinþa de politicã
monetarã a BCE, depoziþia din Senat a fostului director
al FBI sau tensiunile politice ºi strategice din zona
Orientului Mijlociu, având în prim plan Qatarul care
este acuzat cã „sponsorizeazã” grupãrile teroriste.
Conform prognozei de primãvarã a Comisiei
Naþionale de Prognozã, media anualã a euro din
acest an este de 4,49 lei, aceeaºi valoare fiind
estimatã ºi pentru 2018, în timp ce pentru dolar ea
se ridicã la 4,24 lei, respectiv la 4,20 lei, anul viitor.
Însã, analiºtii reuniþi în CFA România se aºteaptã la
o creºtere a cursului euro, pe termen lung, de la 4,5 la
4,6 lei, o tendinþã asemãnãtoare urmând a fi preluatã

Sibiu lotul de cinci sportivi care au participat la
Concursul Internaþional de Judo Cupa
Speranþelor (560 de Judoka din 8 þãri ºi 50 de
cluburi), au reuºit o bunã clasare urcând de cinci
ori pe podium prin: Gîrniþa Maria (+52 kg-U 11)
- medalie de argint, Ceauca Maria Liliana (36kgU10)-medalie de bronz, Witt Fiona (44kg-U12)medalie de bronz, Rãducan Ana-Maria (+57 kgU12)-medalie de bronz, Crãcanã Alex (27kgU11)-medalie de bronz.
Îi felicitãm ºi le urãm în continuare noi succese
la urmãtoarele competiþii!
 I.G.M.
ºi de dobânzile la lei, atât pe termen scurt sau lung.
Cursul dolarului american a scãzut în mai,
comparativ cu ultima medie din aprilie, cu 6,1
bani. În perioada analizatã, cursul a coborât de la
4,0844, la finalul lunii trecute, la 4,0591 lei, când
cotaþiile din piaþã au fost de 4,047 –4,063 lei.
Media monedei elveþiene a urcat de la 4,1858
la 4,2084 lei, în prima ºedinþã din iunie, în timp
ce cotaþiile de pe pieþele internaþionale au fost
de 1,084 –1,092 franci/euro.
Perechea euro/dolar a crescut de la 1,1165 la
1,1284 dolari, maxim care nu a mai fost atins
de la alegerea drept preºedinte a lui Donald
Trump. La finalul perioadei tranzacþiile se
realizau între 1,1246 ºi 1,1282 dolari.
Atingerea unui nou maxim al ultimelor ºapte luni a
fost provocatã pe de o parte de faptul cã preºedintele
Trump a decis ieºirea Statelor Unite din acordul de la
Paris, care reglementeazã mãsurile pentru combaterea
încãlzirii globale, iar pe de alta de nivelul redus al
creãrii de noi locuri de muncã în economia americanã.
Chiar dacã ºomajul a coborât luna trecutã la 4,3%,
minimul ultimilor 16 ani, în economia SUA au fost
create doar 138.000 noi slujbe, faþã 174.000 în aprilie,
în timp ce prognozele indicau un salt de 185.000.
Analiza cuprinde perioada 31 mai - 6 iunie.
 Radu Georgescu

08 - 14.06. 2017

COMUNICAT PRESÃ
DSVSA Mehedinþi a realizat în luna mai
2017 acþiuni de supraveghere ºi control precum
ºi controale tematice în unitãþile supuse
autorizãrii/înregistrãrii sanitare veterinare ºi
pentru siguranþa alimentelor în baza legislaþiei
sanitare veterinare în vigoare.
Acþiunile de supraveghere ºi control desfãºurate
de inspectorii Direcþiei Sanitar-Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi în perioada
01.05.2017 –31.05.2017, s-au materializat prin
verificãri la 159 obiective: 4 unitãþi procesare carne,
1 centru ambalare ouã, 8 mãcelãrii, 10 carmangerii,
12 centre prelucrare lapte integrate exploataþiei, 1
automat vânzare lapte, 3 pescãrii, 15 depozite
alimentare, 49 magazine alimentare, 27 unitãþi de
alimentaþie publicã, 2 unitãþi de catering, 6 super/
hipermarket –uri, 10 laboratoare cofetãrie/patiserie,
5 unitãþi fabricare pâine ºi specialitãþi de panificaþie,
1 unitate de morãrit, 1 unitate fabricare sucuri,1
sifonãrie, 2 unitãþi fabricare îngheþatã,1 depozit
seminþe de consum.
Controalele au vizat aspecte privind igiena
spaþiilor de producþie, prelucrare ºi depozitare
a produselor alimentare, manipularea,
controlul dãunãtorilor, documentele prevãzute
de legislaþie ºi a informaþiilor privind sistemul
HACCP, condiþiile de funcþionare a unitãþilor.
În cadrul controalelor au fost efectuate ºi prelevãri
de probe conform procedurilor urmãrindu-se
respectarea criteriilor microbiologice aplicabile
produselor alimentare, a cerinþelor de calitate
precum ºi încadrarea în valorile maxime admise a
contaminanþilor, reziduuri, aditivilor ºi altor
substanþe interzise, teste pentru verificarea eficienþei
acþiunilor de igienizare.
În urma controalelor s-au constatat
neconformitãþi cu privire la:
- depozitarea necorespunzãtoare a produselor
alimentare;
- nerespectarea normelor privind întreþinerea
spaþiilor de producþie, comercializare ºi
depozitare;
- comercializarea produselor alimentare fãrã
respectarea condiþiilor de igienã, sau în spaþii
neînregistrate sanitar veterinar;
- nerespectarea în totalitate a programului de
autocontrol;
- etichetare incompletã;
- monitorizãri incomplete HACCP;
- neefectuare acþiuni DDD;
- analize stare de sãnãtate la personalul lucrãtor
neactualizate.
Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate
5 sancþiuni contravenþionale în valoare totalã de
6.200 lei, 32 avertismente ºi au fost acordate 41
termene de remediere pentru deficienþe minore.
Director Executiv, Dr. Jianu Sorin
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Strehaia a ratat eventul

Campioanã judeþeanã, dupã
o pauzã de 27 de ani, CS Strehaia
n-a reuºit sã-ºi adjudece ºi Cupa
României, ratând astfel realizarea
eventului. În finala disputatã,
sâmbãta trecutã, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin, echipa antrenatã de Mircea
Danciu a fost învinsã, cu scorul de
2-0, de Recolta Dãnceu.
Reprezentanta Mehedinþiului la
meciul de baraj pentru promovarea

în Liga a III-a a avut o
prestaþie modestã în
finala Cupei, rareori fiind
capabilã sã punã în real
pericol poarta adversã.
Mai bine organizatã în
teren, Recolta Dãnceu a
deschis scorul în
minutul 20, prin Marian
Pavel, care a fructificat
centrarea lui Cristian
Boboescu. La scurt timp,
Constantin Negrescu
Finelele Cupei României – Mehedinþi,
putea majora avantajul,
din acest deceniu
2010: CS Termo Severin - CS Strehaia 4-0 dar ºutul acestuia a lovit
(Stadion Termo, Drobeta Turnu Severin)
transver-sala. Negrescu
2011: Recolta Dãnceu - CS Strehaia 3-3, 5-4 n-a mai ratat þinta în
pen. (Stadion Termo, Drobeta Turnu Severin) minutul 71, când a
2012: CS Strehaia - Dunãrea Pristol 3-2 stabilit scorul final ºi a
(Stadion Termo, Drobeta Turnu Severin)
pus capãt seriei de 4
2013: AS Baia de Aramã - Recolta Dãnceu 1-0
(Stadion Municipal, Drobeta Turnu Severin) finale consecutive
2014: Minerul Mehedinþi - Recolta Dãnceu 4-2 pierdute de echipa sa.
Recolta Dãnceu cucerise
(Stadion Dunãrea, Gruia)
2015: Pandurii Cerneþi - Recolta Dãnceu 3-2 precedentul trofeu în
2011, dupã ce trecuse în
(Stadion Termo, Drobeta Turnu Severin)
2016: Pandurii Cerneþi - Recolta Dãnceu 3-1 ultimul act al Cupei
(Stadion Termo, Drobeta Turnu Severin
României - faza
2017: Recolta Dãnceu –CS Strehaia 2-0 judeþeanã Mehedinþi, tot
(Stadion Municipal, Drobeta Turnu Severin) de CS Strehaia, scor 5-

4, dupã loviturile de departajare pe
Stadionul Termo. În meciul câºtigat
cu 2-0, pe Stadionul Municipal, AS
Recolta (foto) a mizat pe: Cosmin Ilie
–Ciprian Pitulicu, Mihai Pavel,
Florin Piciorgros, Aurelian Ghiþoiaca
(‘46 Marian Calea-Friþ) –Marian
Pavel (‘65 Laurenþiu ªtefan), Ionuþ
Mãrii (cpt) (‘46 Cãtãlin Truºcã),
Lucian Brucã, Alin Dumitru (‘81
Alexandru Crãiaºu) –Cristian
Boboescu, Constantin Negrescu.
Pregãtitã de Mircea Danciu,
Strehaia a replicat prin Flavius
Dinicicã –Ionuþ Tiribentea, Florin
Dobrescu (cpt), Cristi Gomoi,
Costinel ªotea –Adrian Balaci (‘76

Lucian Vîrºog), Claudiu Topalã,
Alexandru Balaci (‘72 Alexandru
ªiºu), Mihai Vîrºog –Cãtãlin
Mãtuºoiu, Costel Pontu (‘46 Eduard
Tiþa). Partida a fost arbitratã de
severinenii Alin Sorescu –Zoran
Ancuþa ºi Marinicã Rãdoi, iar Louis
Moisescu a fost observator.
Dacã Recolta Dãnceu va juca luna
viitoare în primul tur al Cupei României
–faza naþionalã, CS Strehaia va
disputa, pe 17 iunie (turul), respectiv
24 iunie (returul), barajul pentru
promovarea în Liga a III-a, împotriva
campioanei Ligii a IV-a Teleorman,
Voinþa Sãcelele. Echipa mehedinþeanã
va fi gazda primului joc.  M. O.

la etapa zonalã a Campionatului
Naþional U19 - Judeþean.
Viitorul Calafat a reprezentat ºi în
2016 Doljul la etapa interjudeþeanã,
unde a întâlnit campioana
Mehedinþiului de la vremea
respectivã, CS Strehaia. Dupã ce a
pierdut primul meci la masa verde,
deoarece jucãtorii n-au avut vizã
medicalã de la Policlinica Sportivã
pe carnetele de legitimare, Viitorul
Calafat a remediat problema pentru
jocul-retur, de pe propriul teren, pe
care l-a câºtigat cu 2-1. Astfel, CS

Strehaia a acces la etapa
zonalã, care a avut loc la
Piteºti. Mehedinþenii au
fost învinºi de FC
Bãbeni, dar vâlcenii au
pierdut ulterior meciul
decisiv cu CSS Caracal,
care a acces astfel la
turneul final.
La turneul zonal sperã
sã acceadã ºi antrenorul severinean
Relu Þurai. Acesta nu e la prima
experienþã de acest gen, dupã ce,
în urmã cu 2 ani, elevii sãi de la
Liceul ªerban Cioculescu, care au
jucat la vremea respectivã pentru
AS Turnu Severin, au fost învinºi,
la etapa interjudeþeanã, de doljeanii
de la Unirea Leamna (2-3, 0-3).
“Am câºtigat fãrã înfrângere
campionatul judeþean din
Mehedinþi ºi sper sã accedem la
etapa zonalã. E un examen al
maturitãþii pentru elevii mei de la

Liceul ªerban Cioculescu. În urmã
cu 2 ani, am fost învinºi la etapa
interjudeþeanã de Unirea Leamna,
reprezentanta Doljului. Acum jucãm
cu Viitorul Calafat ºi sper sã ne
impunem în primul meci, de joi
(n.r.- astãzi) pentru a lua o opþiune
serioasã de calificare. Am încredere
în aceºti bãieþi, fiindcã o parte
dintre ei au jucat ºi la echipa de
seniori, pentru ACS Drobeta, în
sezonul recent încheiat al Ligii a IVa”, a declarat profesorul Relu Þurai.
Lotul echipei sale e format din:
Eduard Lupu - Costin Albici, Florin
Brezoi, Marius Crãc, Adelin
Ciocionoiu, Marian Bratie, Elvis
Roman, Marius Lãcustã, Laurenþiu
Þãrineanu, Andrei Lazãr, Norocel
Gogonea, Andrei Moraru, Marian
Moraru, Rãzvan ªunei, Alexandru
Boulescu, Andrei Bleoncã, Gianin
ªchiopescu ºi Adrian Nistoroiu.

Câºtigãtoare
a
campionatului judeþean din
Mehedinþi la nivelul Juniorilor A1
(U19), ACS Drobeta va întâlni
astãzi, de la ora 17:30,
reprezentanta Doljului, Viitorul
Calafat. Manºa-tur a barajului
interjudeþean va avea loc pe
Stadionul Termo, returul urmând sã
se joace sâmbãtã dupã-amiaza, la
Calafat. Este pentru al treilea an
consecutiv când Mehedinþiul ºi
Doljul se întâlnesc în faza
eliminatorie, miza fiind calificarea

Elevii lui Þurai, în faþa
unui nou examen

 M. O.
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Pãþaniile lu’ nea Dunãrinþu, aburelile lu’ nea Costel
di la ªimian ºi rezerviºtii lu’ nea Drãghiea

Mã nepoate, o cam bãgã pe
mânecã nea Dunãrinþu. Acuma,
vorba lu Tanþa lu’ Pecingine, care

ºtiþi cã le cam ºtie pe toate, pãnã
nu se adevereºte, nu poþi sã acuzi
omu. Cã poate nici ustuori n-a
mâncat la cumetria aia... Una
peste alta, cicã nea Dunãrinþu ar fi
fugãrit o fatã, copila a intrat în
panicã, a luat maºina, a dat în stâlp
ºi s-a terminat prost. Dacã are
vreo treabã sau nu ºi nea
Dunãrinþu nu stabilim noi, cã nu
e treaba noastrã. Da ºi în cazu ãsta,
da ºi în altele, sã ridicã neºte
semene de întrebare: nea primarii
ãºtia, care sunt în foncþie de când
lumea, n-ar trebui sã mai facã o
pauzã, cã parcã prea li s-a urcat
la cap. Ori au vãzut prea multe

filme cu Don Juani ºi nu prea mai
au altã ocupaþie, cã fetele le ocupã
tot timpu?! Întreabã ºi Sucã, nu de
alta. Poate mai pun
mâna ºi mai fac ºi ceva
pentru comunitate, cã
timpu’ trece repede ºi
mulþi tot pe pãcãlealã
se bazeazã.
Mã fraþilor, duminicã
nu e 1 aprilie, da la
ªimian s-ar putea sã
fie. Pã dacã nea
Costel, cu haina peste
umãr ºmechereºte, îi
abureºte pe ãi din
ªimian cu candidature
ºi sã întoarce dupã
alegeri în Parlament,
numai ca sã fie sigur
cã nu scapã din mâini
primãria, nu e bine. ªi
nu e bine nu numai
pentru el, da ºi pentru
imaginea organizaþiei
judeþene din care face parte. Pã nu
e bine, cã ulcioru’ nu merge de
multe ori la apã ºi nici alegerile nu
sunt la fel, de fiecare datã. ªi sã
adunã, picãturã cu picãturã, pãnã
dã peste. Acuma, nu zic, da dacã
cetãþenii ªimianului ar vrea altceva,
ar pune vot de la vot ºi n-ar mai
conta decât votu’ lor. Aºa s-ar putea
sã conteze doar nea Costel ºi
promisiunile. Da om vedea de
duminicã înainte pe ce drum
rãmâne ªimianul. Pe E70, sigur!
Veni al lu Zbanghiu zilele trecute
la nerodu de nepotu-miu, cu faþa
umflatã de bãºici.
–Ce ai, mã nerodule, ce ai pãþit?!

–Pã ce sã am, mã nea Mãrine, e
din cauza þânþarilor, cã n-au dat o
stropealã, o stropealã n-au dat
peste Severin, mai rãu ca pe
vremea fostului edil! Mã fraþilor,
dacã nu-l vedeam cât sã chinuie,
mã pufnea râsu, aºa era de
caraghios al lu Zbanghiu. Da
poate între timp sã dã cu stropealã
de anti-insecte ºi scapã ºi el. Pãnã
atuncea stã îmbrãcat pãnã la gât,
de nu i sã vede pielea. De parcã
s-ar fi apucat de albinãrit, ce mai!
Da veni Sucã la mine în fugã, ca
sã-mi zicã de nea Drãghiea, cã sã
retrage. Mã frecai la ochi, fãcui
urechile mari ºi detei un telefon, cã
mi sã pãru de la început cusutã cu

rezerviºtilor ºi þie îþi ziserã cã
intrã în rezervã, adicã sã retrage.
Pã cum sã sã retragã nea
Drãghiea, când ‘mnealui e acolo
de când s-a inventat
prefectura?! Pã nu sã poate.
Ba sã poate, cã iote au reapãrut
câinii bagabonzi pe strãzile
Severinului ºi, n-o sã vã vinã a
crede, sã pregãteºte schimbarea
mobilierului din parcuri. Da, vor
fi înlocuite bãncile aduse de fostu’
edil, de don Titel, de pin
strãinãtãþi, ºi vor fi aduse de
actualii din judeþu’ vecin,
confecþionate din... hârtie. Ce mai,
datorie din campanie!
Aia e, mã fraþilor, cetitori de

aþã neagrã chestia asta. Când
închisei telefonu, jap îi aplicai
metoda a doua lu Sucã, pentru
zvonuri false.
–Di ce dai, mã nea Mãrine, di ce
dai?!
- Ete de aia, ca sã nu mai vii cu de
astea, cã omu sã dusã la Ziua

Obiectiv Mehedinþean, veni
canicula ºi trecu un an di la
alegeri. De v-o fi mai bine, de v-o
fi mai puþin, rãmâne sã ne spuneþi
dumneavoastrã.
Noi zicem sã fiþi optimiºti ºi,
pãnã data vitoare, sã auzim
numai de bine!  nea Mãrin

