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mehedinþean
Au fost premiaþi elevii merituoºi la disciplina religie
Director, Teodor Abagiu

Episcopia Severinului ºi Strehaiei i-a
Începând cu ora 16.00, la Catedrala Episcopalã
premiat, în data de 12 iunie, pe elevii care au din Drobeta Turnu Severin, reprezentanþii
obþinut rezultate deosebite la concursurile Sectorului Cultural ºi Învãþãmânt din cadrul
ºcolare desfãºurate în cadrul disciplinei Episcopiei Severinului ºi Strehaiei, precum ºi
Religie –cult ortodox.
reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean
Prioritatea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat
de a încuraja întreprinzãtorii germani sã realizeze investiþii în þara noastrã

Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat a continuat la
Bucureºti, discuþiile aplicate pe implementarea
în sistemul românesc a modelului german de
învãþãmânt dual ºi intesificarea colaborãrii
româno-germane în domeniul IT ºi în cadrul
platformei Industrie 4.0, cu Stanislav Tillich, primministrul Landului Saxonia, demarate cu ocazia
vizitei efectuate în luna aprilie a.c. în Germania.
În cadrul întâlnirii a fost reiteratã prioritatea
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi

Antreprenoriat de a încuraja
întreprinzãtorii germani sã
realizeze investiþii în þara
noastrã, sã intensifice
schimburile comerciale ºi
sã încerce identificarea de
noi proiecte comune, care
sã contribuie la transformarea României în hub
economic regional.
“Delegaþia numeroasã
de oameni de afaceri, care se aflã astãzi în
România, este un semnal puternic pentru
succesul intensificãrii prezenþei investiþionale
germane în domenii importante, cum ar fi:
transporturi, agriculturã, dezvoltarea regionalã,
cercetare-inovare, turism, mediu. Educaþia dualã
în România a crescut în importanþã datoritã
companiilor gemane, care au tradiþie în acest
domeniu ºi asigurã un flux constant de forþã de
muncã pentru activitatea proprie.

Mehedinþi au oferit diplome ºi premii celor 200 de
elevi care au obþinut rezultate bune la Olimpiada
de Religie ºi la concursurile “Culturã ºi spiritualitate
româneascã” ºi “Ucenicii credinþei”, desfãºurate
în anul ºcolar 2016 - 2017.
La eveniment a fost prezent ºi Întâistãtãtorul
Eparhiei, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim care i-a
felicitat pe tinerii ºcolari ºi le-a înmânat personal
diplomele de recunoaºtere a meritelor ºi premiile.
“Observãm cu bucurie cã dintre elevii de la ºcolile
din judeþul Mehedinþi se remarcã unii cu multã
dorinþã de a cunoaºte religia, de a afla lucruri noi,
de a studia. Dorim sã felicitãm pe pãrinþi pentru
copiii lor cu rezultate frumoase la învãþãturã,
felicitãm pe profesorii care cu multã dãruire se
implicã, participã la diferite activitãþi extraºcolare
ºi îºi împlinesc misiunea de profesori de religie”
a spus Preasfinþia sa.
Premiile oferite elevilor constau în cãrþi, reviste,
iconiþe ºi alte obiecte de cult ºi au fost acordate din
partea Eparhiei, ca mulþumire pentru dragostea ºi
interesul arãtat de elevi pentru studiul disciplinei
religie, dar ºi pentru încurajarea pe mai departe
spre un progres ºcolar ºi duhovnicesc.
“Dupã emoþiile ºi munca pe care au depus-o
de-a lungul anului ºcolar 2016 - 2017, astãzi este
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de Sorin Vidan

Comunitate ºi solidaritate

E foarte plãcut ºi
reconfortant sã observi faptul cã, în
ciuda atâtor aspecte negative ce
greveazã realitatea noastrã de zi cu
zi, mai existã oaze de remarcabilã

ºi exemplarã solidaritate umanã.
Dacã în toþi aceºti ani, mulþi ºi grei,
am tot vãzut ºi trãit o Românie
dimensionatã de concurenþialitate,
neajunsuri, ºomaj ºi dezbinare,
teamã ºi furie socialã, de ceea ce
jurnaliºtii numesc, fãrã ocoliºuri,
„lacrimi ºi sânge”, tot atât de adevãratã
rãmâne ºi cealaltã Românie pe care
o trãim, o Românie a bunei credinþe,
încrederii, muncii ºi datoriei, a
bunului simþ ºi solidaritãþii.
Îmi place sã cred, deºi opinia
poate fi uºor susceptibilã de
idealism ºi naivitate, cã aceasta din
urmã e România viitorului. Sigur,

sunã uºor tezist, ecourile ce vin din
realitatea imediatã par a ne
contrazice viguros.
Tocmai de aceea, tocmai în lumina
acestei actualitãþi adeseori întunecatã
devine, cu valoare de exemplaritate,
un reper de normalitate felul în care
oamenii s-au solidarizat în cazul
tânãrului severinean de 23 de ani,
afectat de o maladie necruþãtoare. O
situaþie absolut îngrozitoare,
disperatã. Slavã Domnului cã s-au
gãsit oameni care sã înþeleagã ºi sã
ajute. Cinste lor. Deschiderea ºi
umanismul acestor oameni de aleasã
condiþie sufleteascã ne dã tuturor

speranþã ºi încredere. Înseamnã cã
avem o comunitate solidarã, care
poate sã se uneascã la greu, în faþa
greutãþilor. O comunitate frumoasã ºi
puternicã.
Dincolo de acest caz tulburãtor,
care ne dorim ºi ne rugãm sã-ºi
gãseascã o rezolvare grabnicã ºi
pozitivã, sunt, desigur, o mulþime
de alte cazuri similare, chiar dacã
poate nu la fel de grave. ªi e foarte
plãcut sã ºtii cã existã în spatele
oricãrui caz personal, individual, o
comunitate care ºtie sã-ºi apere ºi
sã-ºi sprijine membrii, atunci când
e neapãrat nevoie sã o facã.

În aceastã perioadã
Primãria Drobeta Turnu Severin
desfãºoarã aplicarea tratamentelor
de combatere a þânþarilor atât în
zona de locuinþe, cât ºi în parcuri
ºi alte spaþii verzi.
Tratamentele de bazã de

combatere a þânþarilor, au început
de câteva zile ºi vor fi repetate peste
aproximativ trei sãptãmâni.
”Primãria Drobeta Turnu Severin
avertizeazã locuitorii municipiului cã
în perioada 13.06.2017 –
20.06.2017 se vor executa tratamente

aviochimice de dezinsecþie ºi
combatere a dãunatorilor (þânþari,
omizi defoliatoare, gândaci, aphidae
etc.) pe aliniamente ºi în parcuri cu
substanþe biocide autorizate de
Ministerul Sãnãtãþii.
Tratamentele aviochimice se vor

executa dimineata, pânã la ora
10.30", se aratã pe site-ul Primãriei.
Primãria Turnu Severin va efectua
tratamente de combatere a þânþarilor
ºi în parcurile ºi pe spaþiile verzi
aflate în grija instituþiei, iar
substanþele chimice sunt împrãºtiate
atât din aer, cât ºi la sol.
„Din punct de vedere tehnic
tratamentul dureazã trei zile,
urmeazã ca în decurs de trei
sãptãmâni –o lunã sã repetãm
acest tratament. Sperãm cã vom
reuºi sã rezolvãm aceastã
problemã a þânþarilor, mai mult
decât atât în acest moment cu
echipe separate, speciale am intrat
în parcuri ºi în zonele cu vegetaþie
mai mare”, a declarat primarul
Severinului, Marius Screciu.

Primãria Turnu Severin a început tratamentul de combatere a þânþarilor

Rezultatele la alegerile locale parþiale în Mehedinþi.
Candidaþii PSD au primit cele mai multe voturi
În cele douã comune din
judeþul Mehedinþi, Godeanu ºi
ªimian, unde au fost organizate
alegeri locale parþiale, ambele
posturi de primari au fost
câºtigate de PSD.
Doar trei formaþiuni politice, PSD,
PNL ºi PMP, ºi-au aruncat în luptã
candidaþi, iar la ªimian ºi-a încercat
norocul ºi un independent.
Primãria Godeanu, o comunã micã
din Mehedinþi unde sunt doar 482
de alegãtori, a rãmas fãrã primar
chiar la începutul acestui an, dupã
ce fostul primar, Ionicã Gheorgheci
(PSD), a fost condamnat de Curtea
de Apel Craiova la doi ani ºi 10 luni
de închisoare pentru obþinere
ilegalã de fonduri nerambursabile,
cu suspendarea executãrii
pedepsei sub supraveghere.
Totodatã, Gheorgheci are interdicþie
de a mai ocupa funcþia de primar
pentru cinci ani.
La ªimian, primãria a rãmas
descoperitã fiindcã fostul primar
Constantin Traºcã a obþinut un
mandat pe listele PSD pentru

Camera Deputaþilor.
La Godeanu, numãrul total de voturi
valabil exprimate a fost de 456, iar
rezultatele pe fiecare candidat în parte
sunt urmãtoarele:
Adrian Nicolãescu (PSD) –229 de
voturi (50,2 %) (foto)

Romicã Achimescu (PMP) –120
de voturi (26,3 %)
Viorel Dragomirescu (PNL) –107
voturi (23,5 %)
La ªimian, Constantin Truºcã a
câºtigat Primãria ªimian cu un scor
zdrobitor, previzibil de altfel având
în vedere popularitatea de care se
bucurã în rândul cetãþenilor din

comunã. La polul opus, candidatul
independent Severin Viºan obþine
un scor ruºinos, de doar 19 voturi.
Numãrul total de voturi valabil
exprimate a fost de 4.150, iar
rezultatele pe fiecare candidat în parte
sunt urmãtoarele:
Constantin Truºcã (PSD) –3.759
voturi (90,6 %)
Dumitru Sevastian Drãghici (PMP)
–52 voturi (1,25)
Cornel Emilian Vîlcu (PNL) –320
voturi (7,7 %)
Severin Viºan – candidat
independent - 19 voturi (0,5 %)
În judeþul Mehedinþi au fost
deschise pentru alegerile locale
parþiale 10 secþii de votare în cele
douã comune, Godeanu ºi ªimian.
Pe liste au fost 8.794 de votanþi, din
care pe liste permanente –3.608
votanþi, pe listele suplimentare –160
votanþi, iar urna mobilã a fost solicitatã
doar de 5 persoane. În România, au
avut loc duminicã, 11 iunie, alegeri
locale parþiale pentru funcþia de
primar, în 49 de unitãþi administrativteritoriale din 32 de judeþe.
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„Gala” prefecþilor mehedinþeni
O iniþiativã deopotrivã lãudabilã ºi
emoþionantã a avut actualul prefect al judeþului
Mehedinþi, Nicolae Drãghiea. La împlinirea a 25 de
ani de la înfiinþarea în România a Instituþiei Prefectului,
Drãghiea a organizat o întâlnire de suflet cu toþi prefecþii
ºi subprefecþii acestui judeþ, care au primit diplome
de excelenþã ºi plachete omagiale. Nu toþi
foºtii reprezentanþi ai Guvernului în judeþul
nostru au dat curs invitaþiei, unii din motive
obiective, alþii fãrã niciun motiv. Doi dintre
foºtii prefecþi, Sevastian Bîzoi ºi Constantin
Bulicã, nu mai sunt printre noi, în memoria
lor pãstrându-se un moment de reculegere.
La întâlnire s-au depãnat amintiri, s-au
devoalat mici elemente de culise ale unor
jocuri politice ºi s-au trãit momente
emoþionante.
Nicolae Drãghiea, prefectul de
Mehedinþi a spus cã au fost ani în care sa scris istorie ºi în care s-au fãcut multe
progrese, chiar dacã în toþi aceºti ani s-a
trecut ºi prin momente dificile. Totodatã, prefectul a
dat citire primului ordin de prefect din istoria instituþiei
din Mehedinþi, semnat de Constantin Bulugiu, ordin
pãstrat cu sfinþenie în arhivã.
Toþi cei 14 foºti prefecþi care au activat în ultimul
sfert de veac la Mehedinþi au fost invitaþi la
evenimentul emoþionant, dar unii nu au putut , iar
alþii, pur ºi simplu, nu au vrut sã onoreze invitaþia.
Este vorba de Lazãr Madaras, Ion Marin Garici,
Constantin Bulugiu ºi Marius Bãlu. Constantin
Bulugiu, care promisese cã va fi prezent, nu a mai
ajuns, din motive personale, Lazar Madaras era
plecat în Ungaria la o conferinþã, Ion Marin Garici
era, de asemenea, departe ºi nu putea ajunge, în
timp ce singurul fost prefect care a lipsit fãrã sã
dea vreo explicaþie a fost Marius Bãlu.
Primul prefect din istoria Instituþiei Prefectului
Mehedinþi a fost Constantin Bulugiu, care nu a
putut fi prezent la întâlnire. Lui i-a succedat cel
ce se poate lãuda cu cea mai lungã experienþã
în administraþia publicã localã din Mehedinþi,
Constantin Sârbulescu, dupã care unul dintre
cei mai contestaþi prefecþi, Mihai Viziru. Acesta
chiar a povestit cum ºi-a lãsat, la vremea

Au fost momente emoþionante la Prefectura Mehedinþi, sâmbãtã, 10 iunie 2017. La 25 de ani de la
înfiinþarea structurii numite astãzi Instituþia Prefectului, actualul reprezentant al Guvernului în judeþul
Mehedinþi, Nicolae Drãghiea, a organizat o întâlnire la care au fost invitaþi sã participe toþi cei care în
ultimul sfert de veac au ocupat funcþiile importante de prefecþi ºi subprefecþi ai acestui judeþ.
În aceastã perioadã, judeþul Mehedinþi a avut nu mai puþin de 15 prefecþi. Din pãcate, doi dintre
foºtii demnitari guvernamentali nu se mai aflã printre noi, fiind vorba de Sevastian Bîzoi ºi
Constantin Bulicã. O culoare aparte este datã de faptul cã Mehedinþiul a avut ºi un prefect UDMR.

respectivã postul de deputat PSM pentru a veni
la Mehedinþi, ca prefect: „Am venit aici cu gândul
sã îl schimbãm din funcþie pe Sârbulescu!”.
Cel mai tânãr prefect
A fost cel mai tânãr dintre prefecþii de
Mehedinþi ºi a traversat o perioadã delicatã, din
care ne amintim cele mai catastrofale inundaþii
din istoria judeþului ºi rãzboiul din fosta
Iugoslavie. Viorel Palaºcã ºi-a început cariera
de înalt demnitar al statului român în 1996, ca
prefect al judeþului Mehedinþi.
Un prefect de sacrificiu
Un alt prefect care a constituit o patã de
culoare în istoria judeþului Mehedinþi este
ºi Dan Trancotã, cel care ºi-a sacrificat
postul de primar al Oraºului Vînju Mare
pentru a deveni prefect ºi pentru ca mai
apoi sã fie schimbat din aceastã funcþie.
Subprefectul de ieri, preºedintele de azi
Nici foºtii subprefecþi ai judeþului
Mehedinþi nu au fost uitaþi, iar unul
dintre ei îºi aminteºte cã aceastã funcþie
a fost o rampã de lansare în cariera sa
politicã ºi administrativã. Este vorba de
actualul preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.
15 prefecþi, în 25 de ani
În 25 de ani, judeþul Mehedinþi a
avut 15 prefecþi, reprezentânt tot
spectrul politic din România. Primul
prefect s-a numit Constantin
Bulugiu. Doi dintre foºtii prefecþi,
Constantin Bulicã ºi Sevastian
Bîzoi, au trecut în nefiinþã. În anul
2004, judeþul a consemnat ºi o

ciudãþenie absolutã, aici instalându-se un prefect
maghiar, în condiþiile în care UDMR era aproape
inexistent pe aceste meleaguri.
Cei 15 prefecþi ai judeþului Mehedinþi, din ultimul
sfert de veac au fost: Constantin Bulugiu,
Constantin Sîrbulescu, Mihai Viziru, Ion Marin
Garici, Viorel Palaºcã, Mirel Rãdulescu, Constantin
Bulicã, Dan Trancotã, Constantin Zimþea, Lazãr
Madaras, Marius Bãlu, Sevastian Bîzoi, Ion Mîþu,
Nicolae Drãghiea, Cristinel Pavel. Dupã mandatul
lui Cristinel Pavel, în anul 2017, Nicolae Drãghiea
a revenit în funcþia de prefect.
 R. C.
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Aplicaþie tacticã de cooperare la Sistemul Hidroenergetic ºi de
Navigaþie Porþile de Fier II

Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi a desfãºurat
vineri, 9 iunie a.c., o aplicaþie
tacticã de cooperare privind modul
de intervenþie în cazul pãtrunderii
în forþã ºi atacul armat asupra unui
obiectiv aflat în responsabilitatea
Jandarmeriei Mehedinþi.
Potrivit scenariului, un grup de
infractori a încercat sã introducã

fraudulos în þarã, armament, muniþie
ºi produse de contrabandã, prin zone
aferente Sistemului Hidroenergetic ºi
de Navigaþie de la Porþile de Fier II.
Obiectivul strategic vizat de infractori
a fost ecluza Porþile de Fier II, infractorii
reuºind sã se baricadeze în turnul de
comandã de unde au deschis foc
asupra personalului de pazã, reuºind
astfel sã preia controlul traficului pe

fluviul Dunãrea. S-a solicitat sprijin
efectivelor din cadrul Detaºamentului
Mobil al Jandarmeriei Mehedinþi,
Grupãrii de Jandarmi Mobile “Fraþii
Buzeºti” Craiova, Sectorului Poliþiei de
Frontierã Porþile de Fier II, care au
realizat securizarea obiectivului ºi au
capturat infractorii.
Prin aceastã aplicaþie s-a urmãrit
perfecþionarea cunoºtinþelor
participanþilor privind formele ºi
procedeele de acþiune pentru
îndeplinirea misiunilor specifice,
dezvoltarea cooperãrii între forþele
participante ºi descurajarea
eventualelor acþiuni ilegale
sãvârºite în zona de dispunere a
Sistemului Hidroenergetic ºi de
Navigaþie Porþile de Fier II.
La acþiunea jandarmilor au
participat efective din cadrul
Inspectoratului Judeþean pentru

Câºtigãtorii etapei interjudeþene a
concursului “Cu viaþa mea apãr viaþa”

În data de 8 iunie a.c., a
avut loc etapa interjudeþeanã a
concursului cu cercurile de elevi
“Cu viaþa mea apãr viaþa”,
organizatã de Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã „Drobeta”al
judeþului Mehedinþi, în colaborare
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean.
În cadrul competiþiei, echipajele
reprezentative ale judeþelor Mehedinþi,
Dolj ºi Vâlcea s-au întrecut pentru
obþinerea calificãrii la etapa naþionalã.
ªase echipaje au dat dovadã de
pregãtire în domeniul protecþiei civile
prin susþinerea unei probe teoretice,
dar ºi 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”.
Câºtigãtorii concursului au fost
desemnaþi reprezentanþii judeþului
Dolj, atât la ciclul gimnazial, cât
ºi la cel liceal.
Clasamentul a fost urmãtorul:
Ciclul gimnazial:
- Locul I - Liceul Tehnologic “
Alexandru Macedonski”, judeþul Dolj;
- Locul II - Liceul “George Þãrnea”
Bãbeni, judeþul Vâlcea;
- Locul III –ªcoala Gimnazialã

Iloviþa, judeþul Mehedinþi
Ciclul liceal:
- Locul I –Colegiul Tehnic
Energetic, judeþul Dolj;
- Locul II - Liceul “George Þãrnea”
Bãbeni, judeþul Vâlcea;
- Locul III –Liceul Teoretic „Victor
Gomoiu” Vânju Mare, judeþul
Mehedinþi
Ocupanþii locului I se vor întâlni
la etapa naþionalã a concursului
cu tematicã de protecþie civilã
“Cu viaþa mea apãr viaþa” la o
datã stabilitã ulterior.
COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

Situaþii de Urgenþã “Drobeta”
Sectorul Poliþiei de Frontierã Porþile
de Fier II, Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Mehedinþi ºi Direcþiei
Judeþene de Informaþii Mehedinþi.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

Marþi 13, Ziua
informãrii preventive
Cu prilejul Zilei informãrii
preventive sãrbãtoritã sub sloganul
„Preveniþi ghinionul”, având ca
logo pisica neagrã, Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã
„DROBETA” al judeþului Mehedinþi
a organizat, marþi 13 iunie a.c., un
punct mobil de informare a
cetãþenilor într-unul din centrele
comerciale din municipiul Drobeta
Turnu Severin, dar ºi ZIUA
PORÞILOR DECHISE în toate
subunitãþile inspectoratului.
La acþiunile desfãºurate în centrul
comercial, personalul Inspecþiei de
Prevenire din cadrul ISU Mehedinþi
a împãrþit pliante cetãþenilor,
informându-i despre riscurile la
care se expun atunci când nu
respectã anumite mãsuri de
siguranþã, precum ºi modalitãþile
de prevenire a acestora. Totodatã,
li s-au fãcut recomandãri privind
prevenirea situaþiilor de urgenþã
specifice sezonului estival, iar
paramedicii SMURD le-au
prezentat exerciþii demonstrative
de acordare a primului ajutor
medical de urgenþã.
Specialiºtii Inspecþiei de Prevenire
au fost ºi în mijlocul elevilor din
localitãþile Cujmir ºi Ilovãþ, pentru a
susþine lecþii deschise ºi a desfãºura
exerciþii privind cunoaºterea
tipurilor de riscuri prezente la nivelul
comunitãþii, a regulilor ºi mãsurilor
adoptate pentru reducerea efectelor
manifestãrii lor, precum ºi modul de
comportare înainte, pe timpul ºi
dupã producerea acestora. Elevilor
le-a fost prezentatã câte o
autospecialã, dar ºi accesoriile cu
care pompierii militari intervin în
misiunile de salvare a semenilor, a
bunurilor acestora ºi a mediului.
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Buºoi sperã în susþinerea
liberalilor din Mehedinþi
Alegerile din PNL se apropie cu repeziciune, iar
candidaþii pentru funcþia de preºedinte al partidului istoric
aleargã pe ultima sutã de metri dupã voturi. A fost rândul lui
Cristian Buºoi sã se întâlneascã cu liberalii mehedinþeni,
pentru a-ºi prezenta moþiunea. Cristian Buºoi a vorbit despre
nevoia de stabilitate în PNL, despre schimbare ºi dorinþa de a
câºtiga alegerile prezidenþiale ºi parlamentare viitoare.

Cristian Buºoi a venit
în faþa liberalilor mehedinþeni
pentru a-ºi susþine moþiunea
cu care doreºte sã câºtige
funcþia de preºedinte al celui
mai mare partid de opoziþie din
România, PNL. Întâlnirea a avut
loc la Sala „Virgil Ogãºanu” a
Palatului Cultural “Teodor
Costescu”, unde Cristian
Buºoi a vorbit cu multã
determinare despre viziunea sa
liberalã. Revenirea PNL la
guvernare în 2020, câºtigarea
alegerilor prezidenþiale din anul
2019, scoaterea partidului din
situaþia complicatã în care se
aflã, sunt doar câteva din
obiectivele sale. Buºoi a mai
promis sã nu repete greºelile
trecutului ºi s-a disociat de
Guvernul Cioloº.
Cristian Buºoi recunoaºte
greºeala imensã pe care PNL a
fãcut-o în campania electoralã
pentru alegerile parlamentare,
atunci când PSD vorbea despre
pensii ºi salarii majorate,
despre programe economice,
iar PNL vorbea despre principii.
„Cea mai mare problemã pe care
a avut-o PNL este aceea cã la
alegerile parlamentare a lãsat
teren liber stângii sã vorbeascã
despre lucrurile care îi
intereseazã cu adevãrat pe

români: sã vorbeascã despre
salarii, despre creºterea
veniturilor, despre pensii,
despre investiþii, despre spitale
noi, despre sistemul de educaþie,
în timp ce noi am rãmas
cantonaþi în niºte mesaje care
erau importante ca principii”, a
precizat Cristian Buºoi.
PNL Mehedinþi susþine,
potrivit declaraþiilor oficiale ale
liderului judeþean, douã moþiuni:
pe cea a lui Cristian Buºoi ºi pe
cea a lui Ludovic Orban.
„PNL este astãzi într-o
situaþie complicatã. Dupã
alegerile parlamentare la care
PNL a obþinut un scor sub
potenþialul sãu, un scor care nu
ne-a fãcut sã fim deloc fericiþi
ºi care din pãcate a dus la
instaurarea unei guvernãri de
stânga. Ne imaginam cã cel
mai târziu în 2016 PNL va
ajunge la guvernare, pentru a
face un parteneriat cu
preºedintele. Din pãcate, 20 de
procente s-au evaporat în doi
ani de zile, 10 pânã la locale ºi
10 între locale ºi parlamentare.
Sunt multe de spus ºi multe care
nu au depins de noi. Nu a
depins de noi prestaþia
Guvernului tehnocrat”, a declarat
Cristian Buºoi, la Severin.
 Romeo Crîºmaru
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ªedinþã de îndatã la Consiliul
Local Turnu Severin

Consilierii locali s-au întrunit
miercuri, 14 iunie, în cadrul unei
ºedinþe de îndatã, pe ordinea de zi
figurând câteva proiecte de hotãrâri
privind rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli în cazul unor
instituþii din subordinea Primãriei
Drobeta Turnu Severin.
Cinci proiecte de hotãrâri au fost pe
ordinea de zi a ºedinþei Consiliului
Local Drobeta Turnu Severin,
majoritatea privind rectificãri ale
bugetului de venituri ºi cheltuieli.
„Sunt lucruri curente la nivelul
primãriei, am avut rectificãri la Direcþia
de Asistenþã Socialã, la unele ºcoli, am
sprijinit o echipã de juniori la fotbal care
are nevoie de ajutor în acest moment”, a
declarat primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.
Unul din proiecte a vizat aprobarea
criteriilor ºi procedurii de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru ocuparea
funcþiei contractuale de conducere a
Serviciului Public de Alimentare cu Energie

Termicã din subordinea Consiliului Local
al municipiului Drobeta Turnu Severin.
În aceastã ºedinþã, la propunerea
primarului Marius Screciu, consilierii locali
urmau sã aprobe ºi acordarea sumei de
10.000 de euro pentru operaþia de care are
nevoie jandarmul Cosmin Andrei, însã nu
s-a mai trecut la vot întrucât conducerea
Jandarmeriei Mehedinþi a informat Primãria
printr-o adresã cã nu mai este nevoie de
aceastã sumã, cel puþin momentan.
„Pentru acest tânãr jandarm, lucrurile
s-au rezolvat înainte de a interveni ºi
noi, dar banii care urma sã-i dãm sunt
disponibili în acest moment, sunt în
rezerva pe care o am ca primar, iar în
momentul în care va fi nevoie de aceºti
bani sau de o parte din ei, cu siguranþã
noi îi vom acorda. Este un lucru bun
pentru oraºul nostru, un moment
important pentru comunitate cã a reuºit
sã se mobilizeze ºi sperãm în acest sens
sã salvãm viaþa unui om”, a mai spus
edilul ºef al municipiului Drobeta
Turnu Severin.
 Alexia M.

Prioritatea Ministerului pentru Mediul de Afaceri...  urmare din pag. 1
Vã invit sã îi contactaþi pe experþii directiei InvestRomania, care vã vor pune la dispoziþie
permanent informaþii foarte utile privind diversele oportunitãþi investiþionale, facilitãþi ºi
stimulente”, a declarat ministrul Alexandru Petrescu.
Ministrul Petrescu a prezentat mãsurile adoptate de Guvernul Român pentru
îmbunãtãþirea climatului de afaceri, care se bucurã acum de o relaxare fiscalã, iniþiatã la
începutul acestui an, dar ºi de adoptarea unei serii de proiecte legislative cum ar fi Legea
prevenirii, Start-up Nation, Legea lobby-ului, Legea PPP etc., identificând în acelaºi timp,
zonele în care expertiza germanã poate fi implementatã cu succes în aplicarea unor
programe de promovare ºi sprijinire a IMM-urilor, inclusiv cu privire la noile ºanse oferite
de platforma Industria 4.0, dar ºi utilizarea clusterelor ca instrumente de promovare a
noilor tehnologii ºi inventicii în sectoarele economice importante.
Prim-ministrul Landului Saxonia a menþionat cã scopul principal al acestei vizite în România
este de a explora posibilitatea firmelor germane (majoritatea la prima deplasare în þara noastrã)
de a identifica parteneri români în dezvoltarea unor capacitaþi de producþie comune sau de a
prelua unele existente, aceasta fiind o modalitate de fructificare a unor parteneriate win-win.
La întâlnire au participat E.S. dl. Cord Meier-Klodt, Ambasadorul Republicii Federale Germania
în România ºi Sebastian Metz, Directorul General al Camerei de Comerþ Româno-Germane.
Biroul de presã al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Amintirile îi chinuiesc...
* A venit, în sfârºit, Dulapul
Sãsesc acasã din voiajul american,
satisfãcut, nevoie mare, cã pohta cea pohtit-o el i s-a înmdeplinit: mai
marele planetei i-a zis –e drept, aºa,
cam într-o dungã –cã lupta
anticorupþie trebuie sã continue! Zi-i
aºa, vere! Te-ai dus pânã în America
s-o salvezi „all’ ultimo minuto” pe
cumãtra dumitale, Kovesi Laura ºi
Codruþa, sau mãcar sã-i gãseºti vreo
sinecurã. Deci, zi-i aºa, cã vrei sã
isterizezi din nou populaþia României
cu marile succesuri ale gãligancei din
fruntea DNA, care nu s-a mai arãtat
la faþã de când s-a aflat de paranghelia
din sufrageria lui Gãbiþã Oprea din
fatidica noapte a alegerilor din 2009.
ªtiþi dumneavoastrã, noaptea când
ne-am culcat cu un preºedinte iubitor
de nevastã ºi ne-am trezit cu altul,
iubitor de metresã. Amintirile ne
chinuiesc. Jenant e cã toþi cãdelniþarii
din presa slujitoare de sistem s-au
crezut îndreptãþiþi sã-l ridice în slãvi
pe Marele Sãsãlãu care habar nu are
pe ce lume trãieºte. Cumplite vremuri
de batjocurã am ajuns sã trãim! Cred
cã pe noi, românii, nu ne mai poate
face bine nimeni, niciodatã. Cu atâtea
cozi de topor pe cap de locuitor este
chiar de-a dreptul imposibil.
* Inutile, dacã nu penibile de-a
dreptul, sunt audierile comisiei
parlamentare privind evenimentele
din noaptea alegerilor prezidenþiale
din 2009. Dupã ce madame Kovesi
nu a dorit (cât tupeu, câtã groasã
nesimþire!) sã dea curs convocãrii,
acum câteva zile, a rãspuns...

convocãrii (câtã responsabilitate! cât
spirit democratic!) maestrul George
Cristian Maior, fiul tatãlui sãu,
valorosul istoric Liviu Maior. Dar,
cum se ºtie, calitãþile pãrintelui nu se
transmit automat urmaºului direct, ba
dimpotrivã, s-ar putea ca acesta din
urmã sã fie depozitarul celor... ºapte
pãcate din tot atâtea neamuri ce au
conlucrat, prin forþa naturii, la ieºirea
sa la lumina zilei! Prin urmare,
George Maior a fãcut, în faþa comisiei
parlamentare de anchetã, o figurã
absolut penibilã, rãspunzând precum
ultimul Bulã la întrebãrile simple ca
lumina zilei ale membrilor comisiei:
A fost sau nu a fost madame Kovesi
Laura ºi Codruþa, în noaptea
alegerilor din 2009, în sufrageria lui
Gabriel Oprea, unde ai fost ºi
dumneata? Ei bine, la aceastã banalã
întrebare, musiu George Maior a dat
un rãspuns aiuritor, legat de faptul cã
a fost o vizitã privatã, ca ºi cum
calitatea de vizitã privatã te-ar fi...
privat de posibilitatea de a vedea cine
sunt ceilalþi oaspeþi!!!! Asemenea
cretinisme... preþioase nu se servesc
nici mãcar la clinicile de profil.
Oricum, dupã... prestaþia sa din faþa
comisiei parlamentare, musiu George
Maior ºi-ar putea da liniºtit demisia
din funcþia de ambasador al României
pe lângã cea mai înaltã poartã. Pentru
cã nu ne putem permite sã ne facem
de râs chiar ºi la acest nivel.
* Sub titlul „George Maior sau
despre logica unui mediocru care se
crede deºteptul pãmântului”, Ion
Spânu scrie, în Cotidianul.ro, printre

altele, urmãtoarele: „Chemat sã
rãspundã unor întrebãri simple despre
întâlnirea de tainã din sufrageria lui
Gabriel Oprea, a vrut sã facã neapãrat
pe deºteptul, ascunzând orice
rãspuns sub masca unei întâlniri
private. La fiecare întrebare a
parlamentarilor, George Maior lãsa
impresia cã el decide ce e de interes
public ºi ce nu, deºi scopul
investigaþiei parlamentare era tocmai
acela de a cerceta dacã nu cumva în
acea searã cei prezenþi au acþionat
pentru falsificarea alegerilor
prezidenþiale”. Da, observaþia
jurnalistului este de mare bun simþ
ºi nu îl vizeazã doar pe George Maior,
ci ºi pe toþi politicienii care au, vorba
aceea, antrenament în a ne aburi cu
tot felul de sofisme ºi de baliverne.
* Dar partea cea mai nostimã ºi de
plinã de suspans ºi de neînþelesuri
este starea de tensiune cu tente
sinucigaºe din PSD. Acolo unde
premierul ºi preºedintele partidului,
sau invers, nu mai au loc unul de
celãlalt ºi se contreazã cât pot ei pe
la tot felul de tembeliziuni, pe cele
mai teribile ºi ciudate teme.
Electoratul, care i-a votat masiv în
decembrie trecut, poate sã înþeleagã
exact ce vor muºchii lui. Noi, unii,

nu mai înþelegem nimic. Nici mãcar
dupã parþialele de duminicã, atunci
când social- democraþii, pe de o parte
au confirmat, iar pe de alta s-au fãcut
de râs. A se vedea rezultatele obþinute
de ei la Tg. Jiu (victorie liberalã!) ºi
Craiova, unde, deºi au câºtigat
primãria, au fãcut-o la un scor mult
mai anemic decât anul trecut la locale.
* Dupã lupte, nu-i aºa, troznitoare,
pentru supremaþia în partid, liberalii
se apropie, târâº –grãpiº, de finiº.
Peste doar douã zile, va avea loc
congresul lor, în care toatã lumea
sperã cã vor alege un preºedinte
reprezentativ pentru miºcarea liberalã.
Dar, trebuie sã recunoaºteþi, este greu
de ales între Ludovic Orban ºi
Cristian Buºoi. Care au de-a face cu
miºcarea liberalã, cu liberalismul,
cum avem noi cu teoriile imploziei
generalizate, dacã aºa ceva ar exista.
Nu e treaba noastrã, dar, pentru
cã este nevoie de un minimum
de seriozitate ºi de bun simþ la
conducerea oricãrui mare partid
politic românesc, noi am opta
pentru varianta Cristian Buºoi. ªi
nu neapãrat fiindcã este
mehedinþean. Deºi, cum
spuneam ºi cu altã ocazie, este
ºi treaba noastrã...
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Comunicat de presã

Referitor:
situaþia
implementãrii mãsurilor propuse
prin memorandumul cu tema:
soluþii pentru organizarea
managementului apei grele pe
întreaga perioadã de operare a
unitãþilor de la CNE Cernavodã,
aprobat în luna Aprilie 2017 de
cãtre Guvernul României.
Urmare a solicitãrilor adresate ºi a
discuþiilor purtate la nivelul
conducerii Ministerului Energiei, cu
privire la stadiul la zi al implementãrii
mãsurilor adoptate în urmã cu douã

luni de cãtre Guvern în vederea
organizãrii managementului apei
grele existente pe platforma RAAN,
prin memorandum, am primit
urmãtoarele informaþii:
La nivelul ministerului a fost înfiinþat
ºi funcþioneazã un grup de lucru format
din specialiºti din RAAN, Ministerul
Energiei, Centrul de Inginerie
Tehnologicã pentru Obiective Nucleare
–CITON ºi reprezentanþi din partea
lichidatorului judiciar;
A fost emisã tema de proiectare
privind elaborarea documentaþiei
pentru organizarea ºi funcþionarea
Centrului Naþional pentru
Managementul Apei Grele;
S-au purtat negocieri preliminare
cu lichidatorul judiciar pentru
identificarea soluþiilor de preluare
a personalului ºi a instalaþiilor
necesare;
Au avansat discuþiile cu
Administraþia Naþionalã a Rezervelor
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de Stat privind modalitatea de
preluare a custodiei apei grele
achiziþionatã la rezerva de stat de
cãtre noua entitate;
Este în fazã finalã elaborarea ºi
promovarea unei hotãrâri a
Guvernului privind suplimentarea
bugetului Ministerului Energiei pe
anul 2017 cu suma de 980.000 lei
din Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului, prevãzut în
bugetul de stat pe anul 2017, pentru
finanþarea proiectului privind
înfiinþarea Centrului Naþional de
Management al Apei Grele destinatã
reactoarelor nucleare de producere a
energiei electrice, ce va fi elaboratã
de CITON, ca institut de specialitate;
Totodatã, am primit asigurãri cã
ministerul depune toate eforturile sã
poatã promova hotãrârea de
înfiinþare a entitãþii panã la prima
rectificare bugetarã din 2017.
12 iunie 2017
Senator ALDE MEHEDINÞI,
Ionuþ SIBINESCU

Prezentare de carte la Nicosia

Vineri, 9 iunie 2017, în
Sala de Conferinþe a Bãncii
Ciprului din Nicosia, a avut loc un
eveniment cultural important
pentru comunitatea româneascã
din aceastã þarã, o adevãratã
serbare a cãrþii, la care au luat parte
invitaþi speciali.
Alianþa Românilor din Cipru, în
colaborare cu Uniunea Scriitorilor
din Cipru, au organizat o searã
specialã, la care invitata
evenimentului a fost cercetãtoarea
ºi traducãtoarea Elena Lazãr.
Alãturi de aceasta au fost prezenþi
la aceastã manifestare culturalã ºi
doi foºti ambasadori ai României
în Cipru, doamna Andreea
Pãstârnac, actualul ministru pentru

Românii de Pretutindeni, ºi
domnul Costin Georgescu, cel care
a ajutat la înfiinþarea primei ªcoli
Româneºti din Cipru.
În alocuþiunea sa, doamna Andreea
Pãstârnac, fost ambasador al
României în Cipru în perioada 20062011 ºi actualul ministru pentru
Românii de Pretutindeni, a vorbit
despre comunitatea româneascã din
Cipru ºi despre relaþiile diplomatice
româno-cipriote.
Doamna Elena Lazãr a prezentat
publicului ultimele publicaþii despre
Cipru, apãrute la Editura Omonia
(“Romanian –Cypriot Relations, An
illustrated Histrory” ºi “Antologie
Poeticã” de Vasilis Mihailidis) ºi
Editura Meronia (Rigas Velestinlis

ºi Þãrile Române). A urmat
apoi un moment muzical,
susþinut de violonistul Sorin
Alexandru Horlea ºi eleva sa,
Irini Pericleous, fiica
doamnei Anca Cristina Pãun
Pericleous, profesoarã la
Nicosia ºi prima profesoarã
a primei ªcolii Româneºti din
Diaspora europeanã, ºcoalã
înfiinþatã de cãtre Alianþa
Românilor din Cipru. Cei doi
au primit ropote de aplauze.
În încheiere, s-au recitat în
românã ºi greacã poezii ale
poetului Vasilis Mihailidis, un
moment poetic prin care doamna
Valentina Cican, profesoarã a
ªcolii Româneºti din Nicosia
(clasele IV –V), a reuºit sã
impresioneze audienþa.
Cu acest prilej, ministrul
pentru Românii de Pretutindeni,
doamna Andreea Pãstârnac, a
oferit Diplome de Participare
tuturor
elevilor
ªcolii
Româneºti din Nicosia.
Cei prezenþi au putut degusta ºi
cozonacul tradiþional românesc,
care a fost deliciul serii.
 Mircea Popescu
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15 iunie, inclusiv, este
ultima zi de depunere a
Cererilor de sprijin pentru
accesarea Schemei de
ajutor de stat „Servicii de
silvomediu, servicii
climatice ºi conservarea
pãdurilor”
Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) reaminteºte cã data de 15
iunie, inclusiv, este ultima zi de
depunere a Cererilor de sprijin
pentru accesarea Schemei de ajutor
de stat „Servicii de silvomediu,
servicii climatice ºi conservarea
pãdurilor”, aferentã Mãsurii 15
„Servicii de silvomediu, servicii
climatice ºi conservarea pãdurilor”,
SubMãsura 15.1 „Plãþi pentru
angajamente de silvomediu” din
cadrul PNDR 2014 –2020.
Toate documentele necesare
accesãrii schemei de ajutor de stat
sunt publicate pe site-ul instituþiei:
www.apia.org.ro.
Depunerea Cererii de Sprijin se
realizeazã pe suport de hârtie la
Centrul Judeþean al APIA. Aceasta
va fi însoþitã de avizul Gãrzii
Forestiere ºi de documentele
specificate în Ghidul solicitantului.
Solicitantul sprijinului financiar
trebuie sã îndeplineascã condiþiile
de eligibilitate ºi criteriile specifice
prevãzute în schema de ajutor de
stat ºi detaliate în Ghidul
Solicitantului.
Alocarea financiarã pentru sesiunea
01/2017 este de 117.803.922 euro.
Selecþia Cererilor de sprijin în
cadrul sesiunii se efectueazã conform
prevederilor Regulamentului de
organizare ºi funcþionare al procesului
de selecþie ºi al procesului de
verificare a contestaþiilor aprobat prin
Ordinul Ministrului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale nr. 362/2016,
publicat pe site-ul APIA.
Anunþarea rezultatelor selecþiei se
va face prin notificarea beneficiarilor
de cãtre Centrele Judeþene APIA ca
urmare a publicãrii pe site a
Raportului de selecþie preliminar
aprobat de cãtre directorul general
al DGDR –AM PNDR.
Responsabil comunicare Centrul
Judetean A.P.I.A. Mehedinti
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Un oficios al morþii ºi Iohannis, în nãdragi bruxellezi, veston
german, pelerinã americanã ºi kipã pe vîrful capului

Editorii ziarului „Boston
Herald”, probabil, niºte dictatori
naziºti, au cerut Guvernului S.U.A.
sã organizeze plutoane de execuþie
pentru a ucide în masã cercetãtorii,
oamenii de ºtiinþã, naturopaþii ºi
jurnaliºtii, care, prea inteligenþi ºi
morali fiind, nu se lãsa spãlaþi pe
creier de intenþiile criminale ale
industriei vaccinurilor. Grav este cã
apelul la ucidere în masã, lansat de
oficiosul de mai sus al terorii, a fost
lãudat ºi de alte trusturi media,
vîndute sataniºtilor Noii Ordini
Mondiale. „Aceºtia ar trebui
încolonaþi de cãtre guvern ºi omorîþi
pentru cã se opun folosirii
mercurului în compoziþia
vaccinului” (Boston Herald)
administrat copiilor ºi mamelor
gravide, vaccin care deterioreazã
creierul copiilor, scrie „Ortodox Info”.
„Exprimarea refuzului vaccinului
reprezintã o ofensã, ce meritã
spânzurãtoarea. Oricine sugereazã
oamenilor sã analizeze vaccinurile
ºi siguranþa lor sau îi avertizeazã pe
alþii în legãturã cu acestea, ar trebui
spînzurat” scrie ziarul Boston Herald.
Potrivit acestuia, dupã ce oponenþii
vaccinurilor sînt identificaþi, trebuie
încolonaþi ºi spînzuraþi. „Este ºtiut
faptul cã vaccinurile mutileazã,
rãnesc sau ucid zeci de mii de copii
în fiecare an. Guvernul S.U.A. a
lansat lista cu despãgubiri pentru
victimele vaccinurilor pe anul fiscal
2017, iar cifra este uriaºã: 159
milioane $ despãgubiri. Numãrul
copiilor rãniþi grav de vaccinuri doar
pe anul 2017 este de peste 60.000
ºi creºte în continuare, cel mai sigur,
depãºind 100.000 de copii numai în
S.U.A., scrie „Ortodox info”. E atît
de profitabil comerþul cu vaccinul ºi
implicit cu moartea, încît to’arãºu

Eugen Nicolãescu, specialist în
numãratul cãpiþelor, a înfiinþat,
Comitetul Naþional de Vaccinologie,
pe vremea cînd era ministru la
sãnãtate. Industria farmaceuticã ºi
cea alimentarã au strîns puternic
laþul în jurul gîtului nostru,
împãrtãºind acelaºi interes:
democidul rapid, fãrã vãrsare de
sînge. Killerul Bill Gates a afirmat
public acest lucru, fluturînd
zeflemitor un vaccin ºi ideea selecþiei
naturale. Adicã scapã cine se pãzeºte
din cursa morþii, declanºatã de
minþile diabolice. În cartea „Bomba
numitã Populaþie”, Paul Ehrlich,
profesor la Stanford, afirmã:
„suprapopularea umanã este
problema fundamentalã pe Pãmânt.
Noi, oamenii, am devenit o boalã:
Virusul-Om”. David Spangler,
director al Iniþiativei Planetare din
cadrul O.N.U., unul din fondatorii
curentului New Age, afirmã cã
„populaþia lumii ar putea creºte în
urmãtorii ani, pînã la aproximativ
nouã miliarde. Acum, dacã am face
o treabã foarte eficientã cu noile
vaccinuri, cu asistenþa medicalã, cu
serviciile de sãnãtate ºi control a
reproducerii, am putea reduce
aceste cifre cu 10 sau chiar 15 la
sutã..!”. Sînt bine cunoscute
declaraþiile cutremurãtoare ale lui
Roosevelt, Gorbaciov, Kissinger,
Rockeffeler ºi Bill Gates, cu privire
la necesitatea decimãrii populaþiei
globului, prin orice mijloace.
Un „paºã vremelnic”,
chemat la sultan
Teroriºtii vaccinului ºi cei ai
codexului alimentar, aprobat de
Cioloº, acþioneazã în voie ºi în
România! Îl doare pe Iohannis, fix,
la kipã, dacã alte sute de copii români
vor fi autiºti sau mutilaþi! Trãiascã ºi
înfloreascã marile companii
farmaceutice, care vor face sume
fabuloase din reacþiile ucigaºe ale
vaccinului. Dacã populaþia planetei
ar fi perfect sãnãtoasã, de unde s-ar
mai îmbogãþi criminalii marilor
corporaþii farmaceutice? Emoþionant
ºi miºcãtor, dacã luãm în calcul
ignoranþa unuia, de îºi zice

preºedinte al României. În doi ani
ºi un pic, mandatarul Iohannis, cu
verva sa rãzbunãtoare de acasã, dar
slugarnic puterilor strãine ºi aþintit
numai la propria înaintare, a ajuns
la a treia sa excursie în S.U.A..
Potrivit Casei Albe, întîlnirea lui
Iohannis cu Trump este o vizitã „de
lucru”, nu una de stat. N-a fost
întîmpinat la capãtul covorului roºu
de Marele Blond! Îmbrãcat aºa cum
îl ºtim, cu nãdragi bruxellezi, veston
german, pelerinã americanã ºi cu
kipa pe vîrful capului (sã se punã
bine cu toþi stãpînii), K.W.I. are parte
de atenþia pe care o meritã un „paºã
vremelnic”, chemat la sultan: un
minim protocol, fãrã dineuri oficiale.
Tot vizite de lucru au fost ºi celelalte
douã excursii, respectiv, în 2015 o scurtã întrevedere cu Joe Biden
ºi, a doua, în 2016, cînd „campionul
gafelor” a vizitat Muzeul Memorial
al Holocaustului din Washington,
de unde a primit instrucþiuni pentru
tembelizarea românilor ºi îndesarea
pe gît a holocaustului. Cel mai tare
preºedinte român, nu-i aºa?, mai
ales cã are o viloaie la Miami ºi mai
trebuie periodic descuiatã ºi aerisitã
pe banii statului. La fel ca ºi
Bãsescu, Iohannis se întâlneºte cu
Trump pe scara de incendiu. Va
îngenunchea ºi va pupa papucul
celui mai puternic om de pe planetã,
în timp ce acesta îi va vîri pe sub
nas fiþuica cu poruncile de urmat.
Mare ºmecherie! La întoarcere,
Iohannis, va þipa chiar de pe
aeroport: Am fãcut un ou în
America, veniþi sã-l vedeþi! ªtiþi
zicala: prostul cînd ºtie cã e prost,
se crede ºi ºmecher. Sîntem siguri
cã, istovit de plimbãri ºi de aroganþã
prosteascã, K.W.I. îºi va încheia
mandatul cu un generos ºut în dos
din partea electoratului majoritar,
care, dezamãgit peste limitã, a rupt
irevocabil contractul cu un
preºedinte contradictoriu ºi fals între
vorbã ºi faptã, între comportament,
stare psihicã ºi realitate! Un contrast
atît de vizibil ºi un efect atît de
puternic, încît orice pretenþie a sa,
cum cã ar fi un intelectual, îl

micºoreazã pînã la starea de ecou.
K.W.I., decorat de o organizaþie
susþinãtoare a cãsãtoriilor
L.G.B.T.
Cele mai multe dintre acþiunile lui
Iohannis aparþin filmului american cu
vitejia aceea falsã, scoasã din
acumularea unei lungi serii de
absurditãþi ºi încãlcãri, similare cu
aducerea cîtorva tone de apã, pentru
a pune în miºcare moriºca unui copil.
K.W.I. n-a înþeles deloc cum e cu statul
de drept ºi cu valorile naþionale,
folosind prerogativele de preºedinte
pentru rãfuieli politice, susþinerea
interesele strãine ºi poziþionare în
centrul universului penelist. Ceea ce
vrea sã însemne cã, în raport cu sine,
el singur îºi dã non-sens. Însã se
crede cauzã ºi scop, început ºi
încheiere, deºi este nelimitat în
încãlcarea Constituþiei, neîntrerupt în
gafe ºi mai slab decît slujba de uºier
la poarta nouã, încît Pascal, celebrul
filosof de acum trei secole ar spune:
„nu e necesar ca întreg Universul sã
conspire pentru a-l înlãtura. Un abur,
o picãturã de apã ar fi destul ca sã-l
topeascã”. Poate ºi pentru asta
„Iohannis a primit luni, la Washington,
distincþia « Light Unto the Nations »”,
premiu acordat de cãtre American
Jewish Committee (Comitetul
Evreiesc American - A.J.C.)”. Cine
este A.J.C.? O organizaþie de activism
pro-Israel, susþinãtoare a cãsãtoriilor
L.G.B.T., a primirii migranþilor în
Europa ºi a rãzboiului anti-Assad.
Asta da, distincþie! Pe mãsura
„meritelor”..., ca sã nu plece cu mîna
goalã din America. În rãspunsul de
mulþumire, Iohannis a subliniat cã
„acest premiu îl responsabilizeazã (sã
înþelegem cã pînã aici a fost
iresponsabil ? - n.n.) ºi îl angajeazã
suplimentar în efortul de a întãri
justiþia, democraþia, statul de drept, atît
pentru România, dar ºi pentru regiune
ºi la nivel mondial” (Ziare.com).
Mare-i grãdina!... ca de obicei, K.W.I.,
închipuindu-se pe Valea Oltului, în
drum spre nevastã, ºi-a extins
atribuþiile mai mult decît îi þine
„plapuma cenuºie”.
 continuare în pagina 11
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Cutia lui Dragnea cu sufletele pesediºtilor
Dupã alegerile parþiale
social-democraþii par sã
minimalizeze efectele pierderii unor
posturi de primar în zone importante.
Marii câºtigãtori ai alegerilor par sã
fie liberalii ºi cei de la ALDE. Socialdemocraþii lui Dragnea au pãrut mai
preocupaþi de rãfuiala lui Liviu
Dragnea cu premierul Sorin
Grindeanu. Nu se ºtie de ce vrea
Dragnea sã îl sacrifice pe omul sãu
de buzunar sau pe fostul sãu om de
buzunar, mai ales cã la prima vedere
lucrurile par sã fie ok. La prima
vedere, dar nu se ºtie ce se discutã în
spatele draperiilor sau prin cine ºtie
ce sufragerii. Poate cã Grindeanu a
început sã prindã putere ºi creºte în
sondaje ºi nu dã bine deloc pentru
Liviu Dragnea. Nimeni nu trebuie sã
fie mai presus de liderul Suprem, de
Soare. Cine este mai mare decât
soarele sau decât Dumnezeu?
Nimeni ºi nimic. Nimeni nu trebuie
sã treacã peste aura lui Liviu Dragnea
ºi dacã uitã de unde îºi trage seva
liderul PSD trebuie sã îi aducã aminte
ºi sã îl tragã rapid pe dreapta. Sau pe
stânga, datã fiind poziþia PSD pe
eºicherul politic.
Liviu Dragnea are o probemã cu

femeile, pentru cã se tot aude cã
înlocuitorul lui Dragnea va fi de sex
feminin. Sau poate cã are o problemã
cu bãrbaþii, dacã tot insistã cu o
premieriþã sã nu uitãm cã venise
iniþial cu Sevil de la Constanþa ºi nu
a vrut-o Iohannis. Se zice cã þarã e pe
plus, creºterea economicã creºte,
mãririle de salarii vin ºi ele târâºgrãpiº. Adicã e pe vine. De ce sã
schimbi pilotul în timpul cursei. Sau
sã schimbi cãpitanul în timpul
meciului, dacã echipa conduce cu 3
la 0 cum se spune în politicã sau în
fotbal. Probabil cã motivele sunt mult
mai profunde ºi mult mai puþin
cunoscute publicului. Unul dintre
acestea ar putea avea legãturã cu
tentaþia lui Grindeanu de a-ºi depãºi
stãpânul ºi de a deveni el însuºi
stãpân. Adicã stãpân peste
administraþie, partid ºi peste þarã.
Grindeanu, prin natura funcþiei pe
care o ocupã trebuie sã se întâlneascã
la nivel extern cu tot felul de ºefi de
guverne ºi de organizaþii. Cã vrea cã
nu vrea îi creºte imaginea, aflã lumea
de el. Poate mai cunoaºte omul ºi o
limbã strãinã ºi uite aºa notorietatea
sporeºte. Mai mult decât atât, se
speculeazã cã premierul ar face

nefãcute ºi ar atenta la mai mult decât
îi permite statutul de politician cu
demisia în alb, în buzunarul lui Liviu
Dragnea, stãpânul absolut de la PSD.
Prin urmare, pe principiul „Eu team fãcut, eu te omor!”, Liviu Dragnea
a decis cã este momentul sã îºi
lichideze progenitura. ªi Grindeanu
pe principiul Complexul lui Oedip
vrea sã îºi ucidã tatãl. Rezultatul pare
previzibil, având în vedere cã ortacii
lui Dragnea sunt încolonaþi în spatele
tatãlui ºi dau cu ghioaga dupã
colegul lor care pânã mai ieri era
foarte bun ºi bine pregãtit. Ei ºtiu de
la cine iau luminã ºi ºtiu cã Dragnea
le þine sufletele la cutie. Cum e
posibil ca un om simplu, fie el bogat
ºi cu moºie la Teleorman ºi alte
12 elevi se aflã în stagiul de
chestii ºi ºef de Camerã sã aibe la
practicã la Jandarmeria Mehedinþi mânã atâtea suflete. Cum pot decãdea
Elevii ºcolilor postliceale din subordinea Ministerului atâtea fiinþe umane sã nu fie apte sã
Afacerilor Interne desfãºoarã în aceastã perioadã stagiul de practicã îºi þinã coloana vertebralã dreaptã ºi
în unitãþile operative ale Jandarmeriei Române.
Viitorii jandarmi, respectiv 12 elevi de la ªcoala de Subofiþeri Jandarmi “Grigore
Alexandru Ghica” Drãgãºani, au fost repartizaþi pentru a se instrui în cadrul primului
stagiu de practicã, la Jandarmeria Mehedinþi, în perioada 12 iunie - 21 iulie a.c.
În aceastã perioadã, elevii se vor implica direct în munca de jandarm,
alãturi de colegi cu experienþã ºi vor fi repartizati în structurile operative
ale inspectoratului. În acest stagiu, elevii vor avea posibilitatea sã
acumuleze cât mai multe cunoºtinþe practice, vor putea aplica cunostinþele
teoretice acumulate în ºcoalã, astfel încât, la finalul anilor de studii, sã fie
pregãtiþi pentru a putea face faþã exigenþelor meseriei de jandarm.
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul al IJJ Mehedinþi

COMUNICAT DE PRESÃ
În perioada 15-16 iunie a.c., Muzeul Regiunii Porþilor de Fier va
fi gazda celei de-a IV-a ediþii a “Simpozionului Internaþional Drobeta”.
Deschiderea evenimentului cultural va avea loc joi, 15 iunie, cu începere
de la ora 10.00, în incinta Pavilionului Multifuncþional din Strada
Independenþei nr. 2, iar la simpozion vor participa aproximativ 100 de
cercetãtori din þarã ºi strãinãtate.
Manager, Prof.Drd. Chircu Doinita Mariana

sã acþioneze ca niºte nevertebrate la
comanda liderului Suprem. Cum se
poate ºterge conºtinþa sau reseta
sufletul unor astfel de oºteni politici?
Au ºi ei o educaþie, copii, familii. Tot
aºa îi educã: sã îºi flexeze coloana
vertebralã ºi sã pupe mâna
Conducãtorului Absolut, doar pentru
a-ºi conserva privilegiile?
Aceasta este politica la români?
Fiecare ºef suprem are o cutiuþã cu
sufletele supuºilor ºi când vrea sã îi
controleze mai înfige câte o scobitoare
în cutie. Supuºii se zvârcolesc ºi se
executã ca niºte mamifere. Pânã la
urmã care mai e diferenþa. E exact ca
în evoluþie: peºtele cel mare îl înghite
pe cel mic. E vocea bâtelor. Cel mai
puternic triumfã. Este triumful bâtelor
ºi nu al raþiunii. Oare sufletele din
cutiuþa lui Dragnea nu au raþiune?
Sunt doar euglene verzi telighidate de
ºeful suprem?  ªtefan Bãeºiu
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Inspectoratul ªcolar al Judeþului Mehedinþi
anunþã organizarea concursului pentru ocuparea funcþiilor vacante de director ºi de director
adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat din judeþul Mehedinþi, dupã cum urmeazã:
1. ªCOALA GIMNAZIALÃ EIBENTHAL,1 funcþie director
2. ªCOALA GIMNAZIALÃ CÃZÃNEªTI,1 funcþie director
3. CENTRUL JUDEÞEAN DE RESURSE ªI
ASISTENÞÃ EDUCAÞIONALÃ,1 funcþie director
4. CLUBUL SPORTIV ªCOLAR DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director
5. ªCOALA PRIMARÃ PÃDINA MARE,1 funcþie director
6. ªCOALA PRIMARÃ POROINA MARE,1 funcþie director
7. ªCOALA PRIMARÃ ªIROCA/GODEANU,1
funcþie director
8. ªCOALA GIMNAZIALÃ GOGOªU,1 funcþie director
9. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR. 6 DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director adjunct
10. CLUBUL SPORTIV ªCOLAR ORªOVA,1
funcþie director
11. ªCOALA GIMNAZIALÃ “CONSTANTIN
RÃDULESCU MOTRU” BUTOIEªTI,1 funcþie director
12. ªCOALA GIMNAZIALÃ FLOREªTI,1 funcþie director
13. ªCOALA GIMNAZIALÃ ROGOVA,1 funcþie director
14. ªCOALA PROFESIONALÃ CORLÃÞEL,1
funcþie director
15. ªCOALA GIMNAZIALÃ BREZNIÞA-MOTRU,1
funcþie director
16. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1
ORªOVA,1 funcþie director
17. LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB”,1
funcþie director adjunct
18. ªCOALA GIMNAZIALÃ “DIMITRIE GRECESCU”
DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie director,1
funcþie director adjunct
19. ªCOALA GIMNAZIALÃ BURILA MARE,1
funcþie director
20. ªCOALA GIMNAZIALÃ “DR. ALEXANDRU M.
POPESCU” PONOARELE,1 funcþie director
21. LICEUL TEORETIC “GHEORGHE IONESCU
ªIªEªTI”,1 funcþie director
22. ªCOALA GIMNAZIALA GRUIA,1 funcþie director
23. ªCOALA GIMNAZIALÃ CERNEÞI,1 funcþie director
24. ªCOALA GIMNAZIALÃ “CONSTANTIN
NEGREANU” DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie
director
25. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21
DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie director
26. GRÃDINIÞA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7
DROBETA-TR SEVERIN,1 funcþie director
27. ªCOALA GIMNAZIALÃ “PREDA BUZESCU”
VLÃDAIA,1 funcþie director
28. ªCOALA GIMNAZIALÃ VÂNJU MARE,1
funcþie director
29. ªCOALA GIMNAZIALÃ ªOVARNA,1 funcþie director
30. ªCOALA GIMNAZIALÃ BALA,1 funcþie director
31. ªCOALA GIMNAZIALÃ CIREªU,1 funcþie director
32. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.15 DROBETA TURNU
SEVERIN, 1 funcþie director adjunct
33. ªCOALA GIMNAZIALÃ “THEODOR COSTESCU”
DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie director
34. CENTRU ªCOLAR PENTRU EDUCAÞIE
INCLUZIVÃ “CONSTANTIN PUFAN”,1 funcþie
director,1 funcþie director adjunct
35. ªCOALA GIMNAZIALÃ VOLOIAC,1 funcþie director
36. ªCOALA GIMNAZIALÃ “DUMITRU

CRAªOVEANU” IZVORU BÂRZII,1 funcþie director
37. ªCOALA GIMNAZIALÃ “PETRE SERGESCU”
DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie director adjunct
38. ªCOALA GIMNAZIALÃ SALCIA,1 funcþie director
39. ªCOALA GIMNAZIALÃ GRECI,1 funcþie director
40. ªCOALA GIMNAZIALÃ OPRIªOR,1 funcþie director
41. ªCOALA GIMNAZIALÃ ªIMIAN,1 funcþie director
42. ªCOALA GIMNAZIALÃ ISVERNA,1 funcþie director
43. ªCOALA GIMNAZIALÃ DEVESEL,1 funcþie director
44. PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director,1 funcþie director adjunct
45. ªCOALA GIMNAZIALÃ PODENI,1 funcþie director
46. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.3 DROBETA TURNU
SEVERIN,1 funcþie director
47. ªCOALA GIMNAZIALÃ PRISTOL,1 funcþie director
48. ªCOALA GIMNAZIALÃ BALTA,1 funcþie director
49. COLEGIUL NAÞIONAL “GHEORGHE ÞIÞEICA”,
1 funcþie director adjunct
50. ªCOALA GIMNAZIALÃ HUSNICIOARA,1
funcþie director
51. ªCOALA GIMNAZIALÃ VRATA,1 funcþie director
52. ªCOALA GIMNAZIALÃ OBÂRªIA CLOªANI,1
funcþie director
53. SCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ
DROBETA TURNU SEVERIN,1 funcþie director,1
funcþie director adjunct
54. ªCOALA GIMNAZIALÃ HINOVA,1 funcþie director
55. ªCOALA GIMNAZIALÃ SVINIÞA,1 funcþie director
56. ªCOALA GIMNAZIALÃ EªELNIÞA,1 funcþie director
Concursul se organizeazã în baza Metodologiei
privind organizarea ºi desfãºurarea concursului
pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director
adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar,
aprobatã prin OMEN nr. 3969 /2017, publicat în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 428/
09.06.2017.
La concursul pentru ocuparea funcþiei vacante
de director sau de director adjunct din unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar de stat pot candida
persoanele care îndeplinesc, cumulativ,
urmãtoarele condiþii:
a) au absolvit cu diplomã de licenþã/absolvire
studii universitare, inclusiv specializarea
“Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar”;
b) sunt membre ale corpului naþional de experþi
în management educaþional, conform prevederilor
art. 246 alin. (3) si art. 257 alin. (1) din Legea nr.
1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) sunt titulare în învãþãmântul preuniversitar,
având încheiat contract de muncã pe perioadã
nedeterminatã, au cel puþin gradul didactic II în
învãþãmânt sau au dobândit titlul ºtiinþific de doctor;
d) dovedesc calitãþi profesionale, manageriale
ºi morale, reflectate prin calificativul “Foarte
bine” acordat în ultimii 4 ani ºcolari lucraþi
efectiv la catedrã în funcþii didactice sau în funcþii
de conducere din unitãþi de învãþãmânt/
inspectorate ºcolare/ casele corpului didactic/
Palatul Naþional al Copiilor/Ministerul Educaþiei
Naþionale ori în funcþii de îndrumare ºi control
din inspectorate ºcolare/funcþii de specialitate

specifice Ministerului Educaþiei Naþionale;
e) nu au fost sancþionate disciplinar în ultimul an
ºcolar anterior anului desfãºurãrii concursului ºi
nici în anul ºcolar în curs, în care au funcþionat
sau funcþioneazã efectiv la catedrã, indiferent de
perioada în care ºi-au desfãºurat activitatea ºi de
funcþiile ocupate, funcþii didactice, de conducere
din unitãþi de învãþãmânt/inspectorate ºcolare/
casele corpului didactic/Palatul Naþional al
Copiilor/Ministerul Educaþiei Naþionale ori de
îndrumare ºi control din inspectorate ºcolare/
funcþii de specialitate specifice în Ministerul
Educaþiei Naþionale sau a intervenit radierea de
drept a sancþiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcþie
de conducere în învãþãmânt prin hotãrâre
judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã;
g) sunt apte din punct de vedere medical pentru
îndeplinirea funcþiei, conform prevederilor art.
234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
h) nu au avut statutul de “lucrãtor al Securitãþii”
sau “colaborator al Securitãþii”;
i) au avizul consiliului de administraþie al unitãþii
de învãþãmânt, în cazul candidaturilor pentru
ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct
din unitãþile de învãþãmânt care ºcolarizeazã
exclusiv în învãþãmântul profesional ºi tehnic ºi
au o pondere majoritarã a învãþãmântului dual;
j) au avizul eliberat de asociaþiile/fundaþiile/
federaþiile/centrele/planurile care gestioneazã
pluralismul educaþional la nivel naþional,
recunoscute de Comisia Naþionalã pentru
Alternative Educaþionale, în cazul candidaturilor
pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director
adjunct din unitãþile de învãþãmânt de stat sau
particular care ºcolarizeazã preponderent
alternative educaþionale.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune
în format letric la registratura ISJ Mehedinþi/
secretariatul unitãþii de învãþãmânt particular,
dupã caz, în perioada 19 iunie - 6 iulie 2017 ºi
vor fi constituite cu respectarea strictã a
prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia
aprobatã prin OMEN nr. 3969 /2017.
Proba scrisã va avea loc în data de 17 iulie 2017.
Probele de interviu ºi evaluare a curriculumului vitae se vor desfãºura în perioada 19 iulie 31 iulie 2017 în locaþiile stabilite de inspectoratul
ºcolar/unitatea de învãþãmânt particular.
Metodologia de concurs, bibliografia-cadru
pentru concurs, fiºele posturilor pentru director
ºi director-adjunct, lista funcþiilor vacante ºi
lista documentelor necesare înscrierii la concurs
se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul inspectoratului
ºcolar/unitãþii de învãþãmânt particular.
Informaþii suplimentare se pot obþine la nr. de
telefon 0252315579, de luni pânã joi, între orele
08.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
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Un oficios al morþii ºi Iohannis...
Unde se ascunde Koveºi
Chiar ºi o privire autostopicã asupra cataclismelor abãtute
asupra poporului român, începînd cu 1989 pînã astãzi, ne ajutã
sã constatãm cã Sergiu Nicolaescu a fost regizorul de Oscar al
filmului „Revoluþia în direct”, iar S.R.I., regizorul filmului „Umbra
lui Koveºi la S.R.I.”. „Bunã þarã, rea tocmealã, mama ei de
rînduialã!”. Expertã ºi priceputã la toate, ºefa D.N.A. a mîncat
tot timpul ciorbã de legume la S.R.I. ºi nu ºtim cum de s-a
înecat cu oase ºi a dispãrut brusc din lumina reflectoarelor!
Sau, poate, prestidigitatorii agenturilor strãine au ordonat sã
stea în ascunzãtoare. Multe din dosarele penale pe rol îºi trag
seva din terorismul golãnesc, din cinismul licenþios al frãþiei
S.R.I.-D.N.A., care a încercat sã-ºi mitologizeze rolul în viaþa
politicã ºi economicã a României. La orgiile orchestrate de frãþie
au recurs oameni grei din Justiþie, politicã ºi mass-media,
metamorfozaþi vulgar ºi surescitat în adepþi ai dezmãþurilor ºi
corupþiei în grup.Â Limbajul unor legiuitori sau judecãtori nu
diferã prea mult, ca nivel intelectual, de inscripþiile de pe pereþii
W.C.-urilor publice, iar preºedintele în funcþie, nul ca valoare,
marcat, într-o mai mare mãsurã decît ne-am fi aºteptat, de
neseriozitate, sete de putere, ignoranþã, orgoliu, diletantism ºi
lipsa de competenþã, dovedeºte cã pe afarã e vopsit gardul iar
înãuntru stau, prietenii sãi, leoparzii. Prinsã cu pupãza în vie
ºi-n sufragerie, Koveºi merge acum pe vîrfuri, aºteaptînd ca
organul extern ºi intern, care îi satisface exigenþele, sã arunce
în derizoriu sau în manipulare faptele penale de care se face
vinovatã! Sau poate e dusã la despãduchere de microbul
dictatorial, care i-a infestat mintea ºi a mînat-o la întocmirea
unor dosare false ºi la distrugerea unor vieþi. Fie cã vorbim de
paznic, de funcþionar, gloate de „doctori pe arginþi” în tot felul
de ºtiinþe secrete, lingãi, criminali ºi manipulatori, pînã la ultimul
salariat corupt al celor douã instituþii-surori, trebuie trimiºi acasã
ºi regînditã o altã schemã de organizare ºi angajare.
URMARE DIN PAGINA 8
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Cronicã literarã de Victor Rusu

O paradigmã ludicã ºi parodicã
Scriitorul vâlcean Puiu Gheorghe
Rãducan continuã sã vinã cu noi argumente
în favoarea convingerii noastre cã este un
creator pe cât de talentat ºi polivalent, pe
atât de fecund ºi prodigios, care are de pe
acum o bibliografie impresionantã, bogatã
ºi de o rarã diversitate, ce însumeazã
cincizeci ºi trei de volume de poezie, prozã,
teatru, eseisticã ºi publicisticã literarã.
Noua sa carte, purtând titlul „Cartierul
ascuns”, se înscrie în perimetrul statutului
estetic al prozei fantastice, este, de fapt, o
povestire fantasticã de o mai amplã
întindere narativã, în care fantezia ºi
inteligenþa artisticã a autorului construieºte
epic, în planul imaginarului, din perspectivã
ºi cu substanþa existenþialului, a realitãþii
imediate. Fabulosul, de facturã folcloricã,
tradiþionalã, îºi situeazã geneza la
interferenþa realului cu fantasticul.
Titlul –„Cartierul ascuns” –este o inspiratã
metaforã a cimitirului, a „lumii cealalte” sau
„de dincolo”. Pentru cã subiectul povestirii
este pe cât de simplu, pe atât de ingenios ºi
original. Nea Ion cel mult iubãreþ este urmãrit,
împreunã cu numeroase alte personaje din
comunitatea din care face parte, ºi în „viaþa”
lui „de apoi”, ascunsã sub lespezile grele,
mâhnite, din cimitir, fapt ce obligã la
organizarea substanþei epice a cãrþii în douã
pãrþi distincte, corespunzãtor celor douã
„lumi” pe care le evocã. În ambele secvenþe
ale admirabilei sale povestiri fantastice, Puiu
Gheorghe Rãducan face risipã de fantezie ºi
imaginaþie, de remarcabile, nebãnuite
disponibilitãþi satirice ºi, mai ales, umoristice.
Împrumutând foarte multe dintre
ipostazele, tehnicile ºi modalitãþile de
expresie narativã, proprii povestitorului
popular, discursul epic din „Cartierul
ascuns” este unul prin excelenþã colocvial,
de o genuinã, fermecãtoare oralitate,
frecvent ºi intens, hotãrâtor nuanþatã/
marcatã de accente satirice ºi umoristice
de calitate, de fineþe ºi rafinament aluziv.
Comicul este, în primul rând, la Rãducan,
unul de limbaj. Cititorului i se oferã o
veritabilã „comedie a limbajului”, cum
scria undeva, în monumentala sa operã
„Scriitori români de azi”, marele critic ºi
istoric literar Eugen Simion. Un savuros,
suculent, expresiv spectacol lingvistic,
caligrafiat, în manierã folcloricã ºi într-un
registru uºor arhaic ºi dialectal, în limbajul
unor oameni simpli din universul încã
tradiþional al unui sat vâlcean.

Arta ºi talentul autorului se fac simþite în
modul inteligent ºi subtil în care izbuteºte
sã potenþeze, sã nuanþeze oralitatea frustã,
expresivitatea discursului sãu epic cu
truculenþe verbale, cu jocuri de cuvinte
semnificative, revelatoare, cu calambururi,
(rebusistice) ligamente, cu poante sau
formulãri frizând paradoxul etc.
Toate acestea plasate, în mod evident, sub
semnul benefic al ludicului, ca ºi
nenumãratele nuclee anecdotice, cu
valoare esteticã de farse inteligent regizate
cãtre un final cu totul surprinzãtor ºi, prin
aceasta, generator de accente/momente
agreabile, de comic eruptiv, contagios, de
situaþie. La care se adaugã semnificativ ºi
valenþele satirice ºi umoristice ale unei
savuroase onomastici, alcãtuite, în
principal, din porecle hazlii, pitoreºti:
Pãlãmidã, Vuvuzel, Bobocel, popa Fleaºcã,
a lui Clopotniþã, Miticã-al lui Zgâita,
Mimoz, Veta lui Arpagic, Gabriela lui
Sarma, Miºu al lui Taifun etc.
De remarcat ºi talentul autorului de a
configura succint, spontan, cu naturaleþe,
doar din câteva linii (cuvinte, sintagme,
propoziþii) schiþe de portret ale unor
personaje ce se reþin, pregnant
individualizate.
Partea a doua a cãrþii, dedicate „vieþii de
dincolo”, din „lumea cealaltã” evidenþiazã,
la rândul ei, toate aceste virtuþi expresive
ale discursului narativ, dar substanþa sa
epicã este abordatã ºi transfiguratã artistic
în registru în exclusivitate parabolic ºi
simbolic, care o metamorfozeazã, în final,
într-o remarcabilã parabolã existenþialã,
care vizeazã cu multiple trimiteri directe,
incisive, moravurile ºi nãravurile societãþii
noastre, de dramaticã tranziþie, situatã
nefast sub zodia „capitalismului sãlbatic”.
Mai simplu ºi mai apãsat spus, imaginea
„lumii de apoi”, imaginatã ºi propusã cu o
efervescentã, prodigioasã, dezlãnþuitã
fantezie de cãtre autor este imaginea
societãþii de azi, parodiatã cu rarã,
contagioasã vervã umoristicã ºi satiricã.
Uºor sesizabilã, de asemenea, mutarea
accentului de pe umor, pe satirã socialã,
registrul de expresie al celei de a doua pãrþi
a volumului îmbogãþindu-se consistent,
vizibil, cu vitriolante, corosive accente
pamfletare.
Volumul „Cartierul ascuns” rãmâne un
experiment izbutit al scriitorului Puiu
Gheorghe Rãducan.
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Eurodeputatul Victor Negrescu
despre eliminarea tarifelor de
roaming: o suprataxã nedreaptã
este desfiinþatã.
Piaþa unicã digitalã trebuie sã
funcþioneze în avantajul
cetãþenilor!
Începând cu 15 iunie 2017, cetãþenii
europeni nu vor mai fi nevoiþi sã plãteascã taxe de
roaming atunci când cãlãtoresc în interiorul Uniunii
Europene ºi folosesc serviciile de telefonie mobilã
pentru convorbiri, mesaje sau accesarea
internetului. Este un pas concret prin care Uniunea
Europeanã înþelege sã construiascã Piaþa Unicã
Digitalã în avantajul cetãþenilor sãi, afirmã
eurodeputatul Victor Negrescu, care avertizeazã cã
interesele consumatorilor trebuie sã primeze, iar
companiile de telefonie nu trebuie sã abuzeze de
noile reguli, în detrimentul acestora.
„Uniunea Europeanã renunþã la bariera tarifelor
de roaming. Faptul cã aceastã suprataxã nedreaptã
este desfiinþatã reprezintã o veste foarte bunã
pentru românii care se deplaseazã pe termen scurt
în afara þãrii, fiindcã vor putea sã comunice mai
mult ºi mai uºor cu familiile. În acelaºi timp, e un
sprijin important ºi pentru antreprenori, care nu
vor fi nevoiþi sã suporte costuri exagerate atunci
când se deplaseazã în Europa ºi încearcã sã
coordoneze de la distanþã activitatea de acasã”,
aratã europarlamentarul social-democrat.
Acesta avertizeazã cã implementarea noilor
reguli trebuie fãcutã în avantajul cetãþenilor, nu
al companiilor de telefonie, atrãgând atenþia cã
detaliile pot lãsa loc pentru interpretãri:
„Operatorii de telefonie mobilã trebuie sã respecte
drepturile consumatorilor ºi sã evite orice fel de
abuzuri împotriva acestora. Mã refer la posibilitatea
introducerii de plafoane pentru transferul de date
în afara þãrii la preþuri naþionale; aºa-numita
utilizare rezonabilã a datelor nu trebuie sã devinã
un pretext pentru companii de a limita un drept
dobândit de consumatori ºi de a introduce
nejustificat tarife suplimentare”.
Tarifarea serviciilor de roaming la preþurile de
pe piaþa naþionalã este un exemplu concret de
politicã europeanã care are efecte pozitive în viaþa
cetãþenilor, dar ºi o ilustrare a beneficiilor aduse
de integrarea tot mai puternicã în cadrul Uniunii
Europene, afirmã eurodeputatul social-democrat.
„Am fost unul dintre europarlamentarii care au
interpelat Comisia Europeanã cu privire la
întârzierea aplicãrii acestei mãsuri, ce ar fi trebuit
sã se introducã mai devreme. E momentul ca
europenii sã poatã simþi cã integrarea europeanã
e un proces care le aduce avantaje palpabile, zi de
zi”, subliniazã Victor Negrescu, europarlamentar
ce activeazã în Comisia pentru industrie, cercetare
ºi energie a forului legislativ european.

informaþii

Euro priveºte constant
spre cota 4,6
Leul a avut în intervalul analizat o evoluþie
mai calmã decât în sãptãmânile precedente,
volatilitatea faþã de euro fiind una redusã.
Cursul euro a atins un maxim de 4,5698 lei, în
prima parte a intervalului. Dupã o scãdere la 4,5611
lei, perioada s-a încheiat la 4,5661 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între 4,561 ºi 4,572
lei, cu închiderea în jurul cotaþiei de 4,5680 lei.
Revenirea pe depreciere a leului a fost în contrast
cu evoluþia celorlalte monede din regiune.
Investitorii erau nemulþumiþi de criticile aduse
guvernului Grindeanu, venite chiar din partea
liderilor PSD, Conform Mediafax, Liviu Dragnea sar fi întâlnit cu premierul Sorin Grindeanu, cãruia
i-ar fi solicitat sã demisioneze, dupã ce o evaluare
realizatã de PSD a concluzionat faptul cã
majoritatea miniºtrilor nu îndeplinesc cerinþele
dorite. Prim ministrul ar fi respins însã cererea.
O astfel de situaþie creazã factori de presiune
asupra leului, care este deja fragilizat de politicile
salariale ºi fiscale foarte laxe ale Executivului. De
altfel, 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.
Dupã o scãdere la 4,0528 lei, aproape de minimul
ultimelor ºapte luni, cursul dolarului american a
încheiat perioada la 4,0654743 lei, când cotaþiile din
piaþa valutarã au fluctuat între 4,065 ºi 4,083 lei.
Media monedei elveþiene a scãzut de la 4,2095 la
4,1974 lei, dar a terminat intervalul la 4,2117 lei,
în timp ce cotaþiile ei de pe pieþele internaþionale sau miºcat între 1,084 ºi 1,088 franci/euro.
Perechea euro/dolar a crescut la începutul
perioadei la 1,1284 dolari, maxim care mai era atins
în noiembrie trecut, dupã anunþarea victoriei lui
Donald Trump la preºedenþia SUA. La finalul ei,
cotaþiile au scãzut la 1,1185 –1,1225 dolari.
Uºoara scãdere ce s-a datorat previziunilor BCE
asupra inflaþiei din zona euro care ar urma sã îºi
încetineascã ritmul de creºtere, ceea ce va menþine
dobânda-cheie aproape de 0%. O astfel de politicã
este în contradicþie cu cea a Rezervei Federale
americane, care este aºteptatã sã majoreze
dobânda-cheie cu 0,25 puncte procentuale, la
întâlnirea Comitetului sãu de politicã monetarã.
Rãmâne de vãzut cât de mult a înglobat piaþa
aºteptata majorare a dobânzii, având în vedere cã o
astfel de mãsurã ar trebui sã determine o creºtere
a cererii de dolari. Moneda americanã este
fragilizatã, însã, de numeroasele scandaluri
politice ºi nu numai din jurul preºedintelui Trump
dar ºi de lipsa punerii în practicã a promiselor
reforme economice din campania electoralã.
Analiza cuprinde perioada 07 - 13 iunie.
 Radu Georgescu
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Horoscop
Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã în care socializarea ºi
activitãþile comune cu ceilalþi sunt
prioritare. Întâlniri cu persoane oficiale,
discuþii cu ºefi sau cu reprezentanþi ai
unor instituþii publice, toate se amestecã
într-un carusel interesant, dar uneori
dificil de urmãrit ºi înþeles. Este bine sã
fii prudent în vorbe ºi gesturi, întrucât
totul poate fi rãstãlmãcit. Pe de altã parte
sunt momente bune pentru a te antrena
în discuþii constructive cu prietenii ºi cu
persoanele din anturajul apropiat care îþi
susþin proiectele personale ºi pe cele
profesionale. Îngrijeºte-þi sãnãtatea pe
îndelete, mai ales segmentele picioarelor
ºi segmentele sistemului digestiv.
Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Ai multe de realizat în segmentul
socio-profesional, astfel cã în fiecare zi
a sãptãmânii acesteia vei fi solicitat mult
la locul de muncã. Imaginea ta în ochii
celorlalþi se va schimba benefic ºi de
acum încolo mulþi vor veni în preajma ta
sã te susþinã sau sã te roage sã-i ajuþi la
rândul tãu cu ceea ce au nevoie ºi le poþi
oferi. Totuºi evitã sã te laºi copleºit de
vorbe dulci ºi de gesturi aparente. A doua
parte a sãptãmânii este favorabilã
întâlnirilor ºi dialogurilor cu prietenii ºi
susþinãtorii sau protectorii din segmentul
profesional. Unii te vor sfãtui de bine,
însã alþii vor depune eforturi sã-þi
deturneze planurile ºi relaþiile în care eºti
implicat. Prudenþã!
Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti atras de temele filozofice ale vieþii,
dorinþa de elevare sufleteascã, de a-þi
bucura sufletul cu informaþii spirituale,
cu discuþii cu persoane deosebite sau de
a cãlãtori în locuri exotice este mare ºi
chiar uºor de îndeplinit. Totul este sã ai
încredere în tine, în Univers ºi în faptul
cã toate se materializeazã la timpul ºi în
felul potrivit. Învaþã, studiazã, bucurã-te
de ceea ce se aflã în jurul tãu ºi priveºte
oamenii cu drag ºi toleranþã. Undeva,
cândva vei avea tu nevoie de o astfel de
atitudine din partea altora. A doua parte
a sãptãmânii îþi aduce în atenþie relaþiile
profesionale cu ºefii ºi oamenii publici.
Sunt posibile discuþii aprinse, deci
prudenþã!
CONTINUARE ÎN PAGINA 13
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Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)

Apar discuþii pe teme financiare cu partenerul
de viaþã sau colaboratorii din segmentul
profesional. Poate fi vorba despre achitarea unor
facturi comune, despre lãmurirea unor aspecte
privitoare la moºteniri ºi partaje sau ceva legat
de activitãþi profesionale comune care implicã
bani ºi bunuri. Este nevoie de prudenþã ºi atenþie
la detalii, întrucât existã ºanse ca tu sã
cheltuieºti mai mult decât ceilalþi ºi cumva sã
fii pãgubit pe moment. Este adevãrat cã lucrurile
se vor echilibra la momentul potrivit, însã acum
te poate necãji foarte mult fiecare ban cheltuit.
De mare folos îþi sunt activitãþile culturale ºi
dialogurile pe teme filozofice cu oameni erudiþi.
Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile parteneriale îþi atrag atenþia mult în aceastã
sãptãmânã. Cu partenerul de viaþã sunt posibile
discuþii legate de latura afectivã a relaþiei care este în
declin sau, în funcþie de situaþie, apar neplãceri legate
de copii. Fii prudent, pentru cã fundalul oricãrei relaþii
parteneriale este vulnerabil ºi în orice moment relaþia
se poate destrãma. Pe de altã parte ºi relaþiile de
colaborare sau de afaceri sunt rãscolite în aceste
zile, existând riscul destrãmãrii definitive a multora.
Vor interveni ºi chestiuni financiare comune cu alþii,
de genul achitarea unor datorii, facturi sau rezolvarea
unor acte referitoare la bani ºi bunuri folosite ºi
administrate în comun cu alþii.
Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

În prima parte a sãptãmânii ai multe de fãcut
la serviciu, însã ºi acasã în plan personal este
nevoie sã te ocupi de treburile de rutinã ale casei
sau ale membrilor familiei. Nemulþumirile
sufleteºti îþi afecteazã sãnãtatea ºi randamentul
în plan profesional, deci fii prudent ºi
detaºeazã-te rapid de situaþiile neplãcute. De
evitat pe cât posibil consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale, deoarece
sunt posibile erori. Este o perioadã în care tu îþi
eºti cel mai bun terapeut, cu puþin efort ºi
bunãvoinþã. Relaþiile parteneriale se vor
evidenþia destul de vehement, dar de reþinut cã
nu este ceea ce pare responsabilitãþi noi,
imagine socialã îmbunãtãþitã.

Horoscop
(15 - 21 iunie 2017)

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile sentimentale sunt rãscolite, de la
felul în care gândeºti, te exprimi, te manifeºti
faþã de cei dragi, aceºtia te pot interpreta greºit
ºi de aici se poate declanºa un ºir lung de situaþii
neplãcute. Este nevoie de prudenþã, rãbdare,
toleranþã. Ascultã ceea ce au de zis ceilalþi ºi
þine cont de nevoile ºi doleanþele lor. De mare
folos þi-ar fi o excursie în naturã sau niºte
activitãþi specifice unui hobby. Detaºeazã-te de
neplãcerile cotidiene ºi priveºte partea plinã a
paharului vieþii tale. La serviciu vei avea multe
de fãcut ºi în regim urgent. Concentreazã-te pe
prioritãþi ºi evitã discuþiile contradictorii cu ºefii
sau colegii.
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Horoscop
Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Apar cheltuieli neaºteptate, dificil de înþeles
imboldurile care te fac sã cumperi rapid diverse.
Pe de altã parte este posibil sã primeºti bani,
salariul, bonusuri materiale dinspre locul de
muncã sau cadouri din partea celor dragi. Fii
prudent în privinþa banilor ºi bunurilor primite
cadou, deoarece în spatele acestor gesturi existã
interese camuflate bine. Undeva, cândva vei fi
nevoit sã înapoiezi cele primite în aceastã
perioadã. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce în
preajmã persoanele din anturajul apropiat.
Discuþii, întâlniri, cãlãtorii pe distanþe scurte,
schimb de informaþii, dar ºi multe contradicþii
interesante.
Zodia Vãrsãtor

Zodia Scorpion

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Segmentul domestic îþi ocupã o bunã parte
din aceastã sãptãmânã. Treburile gospodãreºti
le vei putea desfãºura mai uºor alãturi de
membrii familiei. Discuþiile aprinse vor fi
frecvente pe teme casnice, însã cu atenþie vei
reuºi sã aplanezi. De la bani iarãºi pot apãrea
neplãceri în relaþiile cu ceilalþi. Cheltuielile
necesare casei pot depãºi, deocamdatã, bugetul
disponibil. Rezolvã prioritãþile ºi traseazã un
plan viabil de investiþii pentru casã ºi familie. A
doua parte a sãptãmânii va evidenþia relaþiile
sentimentale. Tumultul emoþional scoate la
ivealã nemulþumirile acumulate atât în relaþia cu
persoana iubitã, cât ºi în relaþia cu copiii.

Eºti în vervã în aceastã sãptãmânã. Primeºti
energie astralã din belºug, astfel încât vei avea
senzaþia cã poþi schimba multe ºi mãrunte în
viaþa ta. Ar fi bine sã priveºti atent la ceea ce se
aflã în preajma ta, la oamenii alãturi de care eºti
implicat în acþiuni diverse. Revizuieºte-þi
planurile personale ºi profesionale, gândeºtete chiar ºi la detalii, însã nu forþa nota cu absolut
nimic. La momentul potrivit se vor concretiza
toate aºa cum îþi doreºti sau cum ai nevoie. În
paralel apar chestiuni financiare, de genul
cheltuieli cotidiene, discuþii legate de salarizarea
de la un loc de muncã sau investiþii pe termen
lung. Prudenþã ºi fereºte-te de cheltuieli
extravagante ºi puþin gândite!

Zodia Sãgetãtor

Zodia Peºti

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Se contureazã multe dialoguri ºi cãlãtorii pe
distanþe scurte în primele zile ale sãptãmânii.
Persoanele din anturajul apropiat te vor cãuta
în mod special pentru a le oferi sfaturi ºi soluþii
pentru situaþiile în care sunt implicaþi. Este bine
sã fii precaut în vorbe ºi gesturi, deoarece unii
te pot înþelege greºit. Schimbul de informaþii
este benefic pentru toatã lumea. Stãrile tale de
spirit sunt oscilante, astfel cã îþi va pãrea dificil
uneori sã relaþionezi cu alþii sau sã te implici în
activitãþi care presupun efort mental sau fizic
concentrat. Alege prioritãþile ºi evitã oamenii
care îþi consumã prea mulã energie.

Ai nevoie de introspecþie, de singurãtate ºi
detaºare de tumultul cotidian în prima parte a
sãptãmânii. Se pot accentua diverse afecþiuni ale
sistemului circulator ºi ale picioarelor. Îngrijeºtete corespunzãtor, fereºte-te de excese ºi de
dialoguri contradictorii! Prin metode mai puþin
obiºnuite vei afla multe informaþii utile. Te vei simþi
mult mai bine, însã nu forþa nota. Întreaga
perioadã analizatã te predispune la vulnerabilitãþi
fizice ºi mentale, deci fii prudent. Îþi sunt potrivite
acþiunile uºoare, plãcute, compania celor dragi
ºi de încredere, plimbãrile în aer liber ºi pe malul
Autor: AstroCafe.ro
unei ape.

ANUNÞ
Facultatea de Mecanicã din Craiova, prin Departamentul de
Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice din
Drobeta-Turnu Severin, organizeazã în data de 19 iunie 2017,
începând cu ora 10:00 la Palatul Cultural ,,Teodor Costescu”
cursul festiv pentru absolvenþii de licenþã promotia 2016-2017.

ANUNÞ
Universitatea din Craiova, Centru Universitar DrobetaTurnu Severin prin cele cinci facultãþi componente, organizeazã
în data de 15 iunie 2017, începând cu ora 11:00 ,la Palatul
Cultural “Teodor Costescu” festivitatea de înmânare a diplomelor
pentru absolvenþii de licenþã ºi master promoþia 2015-2016.
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DEFINIÞIA CONSTITUÞIONALÃ
A CÃSÃTORIEI ªI
PARTENERIATUL CIVIL
Av. Ana – Corina Sãcrieru
Este vehiculatã în ultimul timp
ideea falsã cã definirea
constituþionalã a cãsãtoriei –în
fond o translatare a aceloraºi
termeni folosiþi în Codul Civil,
bãrbat ºi femeie în loc de soþi - ar
determina o schimbare în statutul
juridic al relaþiilor sociale bazate pe
iubirea dintre douã persoane.
Existã douã confuzii care afecteazã
aceastã premisã profund
neadevãratã: pe de o parte cã ceea
ce se modificã ar fi definiþia familiei
înseºi, iar pe de altã parte, cã ar
exista deja un drept individual pe
care aceastã modificare o încalcã.
Premisa enunþatã ºi de la care
am observat cã se începe
argumentaþia celor douã pretinse
încãlcãri, pe lângã cele douã
confuzii cu care este viciatã, este
lipsitã de conþinut juridic pentru
cã, în dreptul civil român, relaþia
de iubire dintre douã persoane,
deºi purtãtoare a unui necontestat
conþinut afectiv, nu are niciun
conþinut juridic în afara cazurilor
strict ºi limitativ reglementate de
Codul Civil ºi izvorâte din
logodnã (“promisiune reciprocã

consacrat
–
inclusiv
constituþional –o stare de drept,
re s p e c t i v
egalitatea de
drepturi cu cele ale copiilor
rezultaþi din cãsãtorie.
Oricum ar fi, pentru subiectul în
discuþie rezultã cã parteneriatele nu
sunt recunoscute juridic indiferent
de caracterul lor heterosexual sau
de acelaºi sex. Aceasta, în principal
pentru cã legiuitorul naþional a
acordat o deosebitã relevantã
aspectului subiectiv în aceastã
materie care reglementeazã un plan
atât de personal de existenþã, iar
aspectul subiectiv a fost limpezit prin
aplicarea unui singur, dar elementar
criteriu respectiv intenþia, asumarea,
angajamentul ori, cum a mai fost el
definit în doctrinã, legãmântul. În
lipsa unei asumãri care sã îmbrace
o formã juridicã (de la promisiune
în cazul logodnei la angajament
în cazul cãsãtoriei), relevanþa
juridicã nu existã.
Mai mult decât atât, legiuitorul a
statuat în mod expres cã nici

parteneriatele civile dintre persoane
de sex opus sau de acelaºi sex
încheiate sau contractate în
strãinãtate fie de cetãþeni
de a încheia cãsãtoria”, pentru români, fie de cetãþeni strãini nu
încheierea cãreia este necesarã sunt recunoscute în România
îndeplinirea condiþiilor de fond (art 277 C.civ.).
Cât priveºte caracterul
pentru încheierea cãsãtoriei ) ºi
cãsãtorie ( “uniunea liber heterosexual al cãsãtoriei, în Noul
consimþitã între un bãrbat ºi o Cod civil comentat se prevede în
femeie, încheiatã în condiþiile legii, mod expres cã în România
în scopul de a întemeia o familie”). „caracterul heterosexual al
Aºadar, în sistemul de drept
românesc în vigoare la momentul
de faþã, relaþia de iubire dintre douã
persoane are efecte juridice numai
în mãsura în care se încadreazã
în dispoziþiile art. 259 ºi urm.
C.civ., respectiv este concretizatã
în cãsãtoria sau logodna dintre un
bãrbat ºi o femeie. Relaþia dintre
douã persoane care nu sunt
logodite ori cãsãtorite nu reprezintã
o situaþie de drept, ci una de fapt.
Doar cu privire la copiii rezultaþi din
acest tip de relaþie, legiuitorul a

cãsãtoriei este de ordine publicã”.
Astfel, pentru aceste argumente,
premisa însãºi cã modificarea art.
48 alin. 1 din Constituþie ar
determina o schimbare în statutul
juridic al relaþiilor sociale bazate pe
iubirea dintre douã persoane este
superfluã atât timp cât, o astfel de
relaþie nematerializatã în cãsãtorie
este caracterizatã, în esenþa ei, prin
lipsa oricãror efecte juridice în afara
celor expres ºi limitativ prevãzute de
legiuitorul naþional.

(av. Ana – Corina Sãcrieru)
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La MONTANA, în Bulgaria, s-a
desfãºurat Turneul Internaþional de Judo

În perioada 09-10.06.2017
la MONTANA în Bulgaria s-a
desfãºurat Turneul Internaþional de
Judo la care au luat startul 110
sportivi cadeþi, U18, de la 11 echipe
de Judo din 6 þãri: ROU, BUL, SRB,
RUS, EST, GRE.
Sportivii CSM Drobeta ºi-au
verificat pregãtirea ºi au urcat pe
podium dupã cum urmeazã:
Loc I:- VLADU ANA MARIA -40 kg
- COVACIU IASMINA -48 kg
- IOVIÞA ROBERTA -52 kg
-DEMETRIO DANIELA -57 kg
Loc II: - NAE ALEXANDRA -52 kg
- TOPALÃ VLAD -81 kg

Loc III:-ARGINT DIANA -48 kg
Rezultatele de la individual au contat
în clasamentul pe echipe, CSM Drobeta
urcând pe cea de a doua treaptã a
podiumului în acest clasament.
Urmeazã în week-end Finala
Campionatului Naþional de U13 de
la Timiºoara, Campionatul European
de Veterani de la Zagreb ºi Turneu
Internaþional de verificare ºi stagiu
de la Struga, Macedonia, aºadar
un week-end plin în care sportivii
CSM Drobeta îºi continuã
pregãtirea prin competiþii ºi stagii.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

Au fost premiaþi elevi...

 Urmare din pag. 1

momentul bucuriei, al bilanþului când toþi participanþii de la olimpiada de religie, de la
concursul Culturã ºi spiritualitate româneascã ºi nu în ultimul rând cei mici de la
concursul Ucenicii credinþei au venit împreunã cu pãrinþii, cu bunicii ºi cu profesorii
de religie pentru a se bucura de munca lor si de prietenia aceasta pe care încercãm sa
o legãm între ei si Hristos” a spus Profesorul Dana Sãftoiu Inspector de specialitate
la disciplina Religie în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Mehedinþi.
Recunoaºtere au primit ºi dascãlii de religie care i-au îndrumat pe tinerii
ºcolari, insuflându-le dragoste faþã de valorile moralei creºtine.
Pr. Marian-Alin Giginã

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de: Comuna Corcova, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la S.G.A. Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru proiectul „CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN,
LOCALITATEA JIROV, COMUNA CORCOVA, JUDEÞUL MEHEDINÞI”.
Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului, dupã data de 06.06.2017.
PRIMAR COMUNA CORCOVA
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Elevii lui Þurai au trecut
primul examen
ACS Drobeta s-a calificat la
turneul semifinal al Campionatului
Naþional rezervat juniorilor A1
(U19), dupã ce a eliminat
reprezentanta Doljului, în faza
interjudeþeanã. Dacã jocul din
manºa-tur, programat joia trecutã,
pe Stadionul Termo din Drobeta
Turnu Severin nu s-a disputat,
deoarece Viitorul Calafat n-a
prezentat, conform regulamentului,
carþile de identitate ale propriilor
jucãtori ºi astfel a pierdut meciul
cu 3-0, returul de pe Stadionul
Dunãrea a fost adjudecat de
echipa-gazdã, scor 5-4. La
începutul reprizei secunde, Viitorul
Calafat conducea cu 3-0 ºi începea
sã spere în calificare, însã
severinenii au reuºit sã revinã în
joc, prin “dublele” izbutite de
Marian Bratie ºi Mãdãlin Lãcustã.

“A fost un meci deschis,
cu multe ocazii ºi goluri.
Am fost dominaþi clar în
prima reprizã, dar jucãtorii
mei s-au concentrat mai
bine în partea secundã,
când au reuºit sã
marcheze de 4 ori. Am fost
conduºi cu 3-0 ºi 5-2, dar
ne-am mobilizat pe final. Mulþumim
domnului director Ion Nãnuþi, de la
Liceul ªerban Cioculescu, instituþie
la care învaþã aceºti bãieþi, pentru
cã ne-a sprijinit financiar ca sã
putem face deplasarea la Calafat, la
etapa interjudeþeanã. Sper sã avem
resurse ºi pentru faza urmãtoare, iar
de la jucãtori aºtept un joc mai
bun”, a precizat antrenorul
severinean Relu Þurai. Echipa sa a
fost repartizatã în zona a III-a a
turneului semifinal, care va avea loc

la Piteºti, în perioada 16-20 iunie.
În primul meci, severinenii vor
întâlni vineri, de la ora 18:00,
Voinþa Sãcelele, echipã care a
câºtigat campionatul judeþean din
Teleorman ºi la nivelul juniorilor
A1, nu doar la seniori. Sâmbãtã
dupã-amiaza, ACS Drobeta se va
duela cu Sporting Piteºti, duminicã

va juca cu Viitorul Dãeºti (Vâlcea),
iar în ultimul joc va întâlni Venus
Independenþa (Cãlãraºi). Echipa
care va acumula cele mai multe
puncte se va califica la turneul final,
alãturi de câºtigãtoarele celorlalte
trei zone, care se vor desfãºura la
Cluj-Napoca, Sãcele (Braºov) ºi
Bacãu.
 M. O.

Gãzduit de municipiul
Botoºani, Campionatul Naþional de
lupte libere pentru cadeþi a adus 6
medalii pentru CSM Drobeta Turnu
Severin. Cu un total de 10 puncte,
clubul severinean s-a clasat pe
primul loc în clasamentul general,
la feminin, dupã CSS Mangalia (9
pct) ºi CSM Craiova (8 puncte).
Pentru secþia pregãtitã de Marin
Dobrescu ºi Nicoleta Bogasieru,
aurul a fost adus de Adina Giura (56
kg) ºi Roxana Capezan (65 kg),
Cristina Ungureanu (56 kg) ºi-a
adjudecat argintul, iar Larisa Cercel
(43 kg) ºi Elena Buºoi (46 kg) au
prins ultima treaptã a podiumului de
premiere. La bãieþi, severineanul

Mihai Mãrgãrit (46 kg) s-a clasat
pe locul secund. “Sunt încântat
cã ºi la cadeþi am confirmat cã
suntem cel mai bun club din þarã,
la feminin. Trebuie remarcat faptul
cã la categoria 56 kg, finala a fost
una severineanã, deºi Cristina
Ungureanu a concurat cu dispensã,
fiind cu 2 ani mai micã ca vârstã. Per
total, la fete am obþinut douã medalii
de aur, una de argint ºi douã de
bronz. Anul acesta am reuºit sã luãm
o medalie, de argint, ºi la bãieþi.
Rezultatele nu-s însã întâmplãtoare.
Muncim foarte mult. La feminin, n-a
existat categorie de vârstã la care sã
nu luãm medalii”, a declarat antrenorul
Marin Dobrescu.
 M. O.

Luptãtoarele lui Dobrescu
ºi-au reconfirmat valoarea

Mobilizaþi pentru victorie

CS Strehaia va disputa
sâmbãtã, de la ora 18:00, pe
propriul teren, manºa-tur a
barajului pentru promovarea în
Liga a III-a. Echipa antrenatã de
Mircea Danciu va primi vizita
campioanei judeþului Teleorman,
AFC Voinþa Sãcelele, ºi sperã întrun rezultat pozitiv, care sã-i dea
speranþe pentru meciul-retur,
programat pe data de 24 iunie, în
deplasare. “Trebuie sã ne
mobilizãm ºi sã câºtigãm primul
meci, pentru a avea ºanse în retur.
Noi vrem sã promovãm. Sper sã ºi
reuºim. Ne aºteaptã un baraj dificil,
împotriva unei campioane judeþene

foarte bune”, a spus antrenorul
campioanei de la Mehedinþi. Mircea
Danciu va miza în “dubla” cu Voinþa
Sãcelele pe: Flavius Dinicicã Florin Dobrescu, Alexandru Balaci,
Adrian Balaci, Mihai Ciontescu,
Gabriel Istodor, Ionuþ Tiribentea,
Ovidiu Zâmþa, Cristi Gomoi, Mihai
Gomoi, Daniel Bugher, Marian
Popescu, Claudiu Topalã,
Alexandru ªiºu, Mihai Vârºog,
Ionuþ Vârºog, Andrei Mãtuºoiu,
Eduard Tiþa ºi Costel Pontu.
Strehaia n-a mai activat în
eºalonul al III-lea din sezonul
1990-1991, pe care l-a încheiat
însã pe ultimul loc.
 M. O.
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Sucã ºi adunarea prefecþilor zâmbitori, pãþaniile lu
nea Palaºcã ºi giratoriu lu nea Truºcã di la ªimian

Mã fraþilor, fu paranghelie
mare la Prefecturã, cã venirã toþi. ªi
de pe vremea lu Nãstase ºi de pe
vremea de acu, sã întâlnirã, sã
puparã, veselie mare, ce mai încoace
ºi încolo. Nea Mâþu fu ãl mai vesel,
ca întotdeauna, mai fãcu ºi câteva
miºtouri, sã tãvãlirã unii de râs, alþii
zâmbeau doar în barba de n-o au.
Da toatã lumea fu mulþumitã.
Acuma, o parte din prefecturã,
fãrã nicio legãturã cu adunarea de
mai sus, ori mai ºtii, trebuie sã dea
neºte rãsunsuri, despre cum s-au
restituit fro mie ºi ceva de hectare
de pãdure unui avocãþel, ajuns
mare politician....
Mã nepoate, da auzirã-þi de
pãþania lu nea Palaºcã, de e ºef pi
la ALDE?! Unii poate cã da, alþii
poate cã nu, da Sucã zisã cã mai
aºteaptã, cã n-o fi. Cicã ar fi fost

trimis în judecatã pentru neºte
fraude fiscale de sute de milioane

de lei. Da nu singur, ci în
grup. Adicã nu prea e bine.
ªi când te gândeºti cã nea
Palaºcã era om credincios,
cu
biserici,
cu
recondiþionãri, cu de astea,
nu ºtii ce sã mai crezi.
Acuma, nu ºtiu ce sã zic,
da nepotu-miu Sucã sã
pãcãleºte rar. Da atunci
când simte ca s-ar putea sã
nu fi avut dreptate, o
recunoaºte. Aºa, ca sã nul facã cetitorii de Obiectiv
bãznitor. Pai, iote, ca s-ar
putea sã sã fi înºelat când
a zis cã nea Truºcã sã
întoarce în Parlament dupã
ce recâºtigã Primãria
ªimian. Da, primãria pe
care a pãrãsit-o pentru aeru
di la Capitalã... Acu, cicã renunþã
de-a binelea la
deputãþie pentru
primãrie. Da, da nu
pentru cã a fost
reales cu aproape
sutã la sutã, mai ca
pe vremea lu’ tovu,
ci pentru cã o sã
vinã neºte milioane
de euroi, bani
europeni. Care în
Parlament nu prea
veneau.
Cicã
interimaru, nea
Vasile, ar fi putut
ameþi în sensu giratoriu si s-ar fi
încurcat la împãrþealã. ªi nu sã

face treaba aºa, sã face ca la
ªimian, unde lucrurile trebuie sã
fie bine fãcute.
Mã fraþilor, da furã alegeri ºi la
Godeanu, unde dreapta ar fi putut
câºtiga dacã s-ar fi renunþat la
ambiþii... Ce mai, a fost o mare
prostie sau, poate, cineva a jucat
la douã-trei capete. Mãcar de o fi
bine pentru oameni!
Da, când sã dau drumu’
ºoricelului ºi sã vã urez de bine,
veni Sucã þinându-se cu mâinile
de burtã ºi cu gura pãnã la urechi
de râs. Trebui sã-i aplic metoda
patentatã, ca sã-l opresc înainte de
a pãþi cine ºtie ce.... Auz, cicã
Sache a lu Zãpãcitu sã plimba pe

Strada Mare, pin faþa Palatului
Administrativ ªi când dete cu
oichii de olteni, cã reapãrurã, îl
apucarã crampele... încercã sã
intre în Palat, da nu-l lãsarã
paznicii. Îl trimisãrã la WC-ul
public din Parcu Dragalina, de pe
Carol. O zbughi, da ajunsã în
Europa, la Barce, la ceva de fiþe…
Da tot n-avu noroc acolo, da bine
cã s-a mutat Maternitatea ºi scãpã
de griji printre boscheþi. Da ºi
acuma râde nerodu de Sucã, cã
nu sã poate abþine ºi povesteºte
la toatã lumea.
Aia e, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

