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Seniorii, premiaþi la 50 de ani de cãsnicie

Cuplurile din Drobeta Turnu Severin, care au împlinit 50 de ani de cãsãtorie, au
avut parte vineri, 23 iunie, de o surprizã. Primãria Drobeta Turnu Severin
împreunã cu Palatul Culturii „Teodor Costescu” le-au organizat o petrecere pe
cinste, cu bucate alese ºi muzicã tradiþionalã menitã sã marcheze nunta de aur.
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Judeþul Mehedinþi se
va afla sub avertizare
meteorologicã
COD PORTOCALIU

În cursul zilei de joi, 29 iunie
a.c., conform informãrii primite de la
A.N.M., judeþul Mehedinþi se va afla sub
avertizare meteorologicã COD
PORTOCALIU, fenomenele vizate fiind:
val de cãldurã ºi disconfort termic
accentuat. Valul de cãldurã se va
intensifica, temperaturile maxime
termice vor atinge local 37 –39 de
grade ºi pe arii restrânse 40 de grade,
iar disconfortul termic va fi deosebit de
accentuat.  Continuare în pag. 12
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Aerofest Drobeta FLY IN,
la cea de-a X-a ediþie a
spectacolului
aeronautic,
organizat anual de cãtre Aeroclubul
Drobeta, în parteneriat cu
Aeroclubul României ºi partenerii
privaþi, cu sprijinul Consiliului Local
al municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, s-a desfãºurat, la sfârºitul sãptãmânii zbor cu balonul cu aer cald, acrobaþie aerianã, paraºutism,
trecute, pe Aerodromul Drobeta
acrobaþie cu planorul, zboruri cu diverse aeronave ultra
Organizatorii au pregãtit o serie de activitãþi inedite: uºoare, motodeltaplane, motoparapantã ºi girocopter.

Sãrbãtoarea iei la Turnu Severin. Zeci de doamne au îmbrãcat
cãmaºa tradiþionalã din zona Mehedinþiului CITIÞI ÎN PAGINA
Ziua Dunãrii la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
O mãrgicã:
Mihai Tudose
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de Sorin Vidan

Vara lui Tudose

bine acest lucru ºi-l simþim pe
pielea noastrã, sunt multe de fãcut.
Dincolo de toate acestea
miºcãrile lui Liviu Dragnea pe
marea scenã politicã a þãrii au lãsat
lucrurile suspendate, cel puþin
pentru moment. Grindeanu e deja
istorie, hodoronc-tronc. Pe acest
principiu, te poþi aºtepta la orice.
Nu ºtim ºi nu putem prevedea cât
va rezista guvernul Tudose dar e
În ultimele zile am observat clar cine face jocurile: Dragnea.
Sociologul Marius Pieleanu are
multe, chiar foarte multe opinii ºi
pãreri (sã le numesc astfel) dreptate când spune:
maliþioase la adresa noului premier, „Nominalizarea lui Mihai Tudose
mai cu seamã pe facebook, este, în mod evident, o voinþã a
teritoriul cel mai uzitat astãzi pentru preºedintelui Liviu Dragnea,
miºtouri de tot felul. Cã nu ºtiu ce acceptatã majoritar de cãtre
trecut are Tudose, cã nu ºtiu ce membrii CEx-ului. ªansa lui Mihai
expresie facialã obositã, cã PSD nu Tudose, pentru a elimina
e în stare sã oferteze ceva mai de suspiciunile faþã de domnia sa
referitoare la CV, este de a forma o
soi, cã e un fel de Vodcãroiu etc.
guvernamentalã
Acum, la drept vorbind, nu poþi formulã
judeca un om dupã faþa lui, nu în performantã ºi, dacã va reuºi sã-ºi
mod definitiv ºi ireconcibiabil. Nu îndeplineascã mãcar o parte din
e deloc corect sã procedezi astfel. obiectivele programului de
ªi nici sãnãtos. Nu cred cã ne-ar guvernare, sigur Guvernul sãu va
interesa pe vreunul dintre noi sã fi etichetat ca unul de bunã
avem un premier neapãrat guvernare. Dacã nu va reuºi sã-ºi
frumuºel, sexos, trendi, ci unul atingã mãcar o parte din obiective,
eficient, serios, responsabil, care atunci se vor reactiva suspiciunile
ºtie ce trebuie fãcut, pentru cã, ºtim faþã de domnia sa, pe de o parte,

pe de altã parte, PSD s-ar putea
sã piardã electorat”.
Dragnea face jocurile. Cex-ul
PSD se executã. La fel parlamentarii
PSD. Acum nu ne rãmâne decât sã
vedem care va fi prestaþia lui
Tudose ºi a noului guvern din care,
din ce vedem la televizor ca fiind
nominalizãri, vor face parte mulþi
din cei care au demisionat din
vechiul guvern Grindeanu.
Pe tot acest fond spectacular
oferit de PSD, liberalii, care abia ce

INFORMARE DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã în perioada
19 –23 iunie, funcþionarii publici
din cadrul Centrelor judeþene cu
atribuþii în fiºa postului privind
activitatea de control pe teren au
participat la o sesiune de instruire
susþinutã de specialiºti din cadrul
Direcþiei Control pe Teren - Aparat
central, necesarã pentru o cât mai
bunã gestionare a cererilor de platã
în vederea efectuãrii plãþilor directe
aferente Campaniei 2017, în
termenele prevãzute de Ordinului
MADR nr. 18/03.02.2017.
Principalele subiecte abordate în

Anticorupþia în atenþia autoritãþilor

În data de 23 iunie 2017, la
ora 12,00, prefectul judeþului,
domnul Nicolae DRÃGHIEA,
împreunã cu domnul Aladin
GEORGESCU - preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, au
participat la Simpozionul cu tema
“ETICÃ, INTEGRITATE
ªI
ANTICORUPÞIE ÎN INSTITUÞIILE
PUBLICE”, organizat de Direcþia

Generalã Anticorupþie –Serviciul
Judeþean Anticorupþie Mehedinþi.
La simpozion au fost prezentate
teme de specialitate din domeniul
anticorupþiei, vorbitorii fiind
experþi în fenomen.
Domnul Nicolae DRÃGHIEA a
apreciat iniþiativa organizatorilor ºi
a subliniat faptul cã lupta
anticorupþie trebuie sã continue, în

ºi-au rezolvat problemele interne,
abia dacã au schiþat ceva la
capitolul opoziþie. Timp ar mai
avea, totuºi. Pânã în 2020 mai e
destul. Aºa cã momentan PSD
nu are mari probleme decât cele
care ºi le creazã singur.
În concluzie, aºteptãm, mai
sceptici, mai rezervaþi ca niciodatã,
miºcãrile noului premier. Suntem
deja foarte curioºi cum va reacþiona
dumnealui la provocãrile lãsate în
urmã de vechiul premier.

primul rând prin asigurarea unor
instrumente preventive legate de
transparenþa decizionalã, în special
în promovarea ºi numirea
funcþionarilor publici, asigurarea ºi
utilizarea resurselor instituþiei ºi
promovarea exemplului personal de
integritate a managerilor instituþiilor
publice, iar în al doilea rând prin
metode eficiente de identificare,
monitorizare ºi combatere a
vulnerabilitãþilor de corupþie.
“În acest sens, asigur Serviciul
Judeþean Anticorupþie Mehedinþi de
sprijinul meu personal ºi al instituþiei
prefectului în continuarea luptei
anticorupþie, dar în mod special a
gãsirii celor mai bune forme
preventive prin cunoaºterea,
instruirea ºi pregãtirea personalului”a încheiat prefectul judeþului
Mehedinþi.  Biroul de presã

cadrul acestui program de formare
profesionalã sunt urmãtoarele:
- Prezentarea fluxului de lucru
pentru activitarea de control;
- Atribuþiile ºi responsabilitãþile
pentru fiecare activitate de control;
- Etapele realizãrii controlului pe teren;
- Trasabilitatea ºi documentarea
deciziei inspectorului de control;
- Modul cum se aplicã procedurile
de control în teren ºi evidenþierea
actualizãrilor pentru anul 2017;
- Clarificãri ºi soluþii unitare pentru
rezolvarea unor situaþii din teren;
- Modul de completare a raportului
de control cu datele din teren ºi
introducerea acestora în sistem;
- Monitorizarea controalelor pe
perioada campaniei de control;
- Erorile de control identificate în
misiunile de auditt intern ºi extern
ºi în timpul verificãrii ºi analizãrii
rezultatealor de control pe teren;
- Prezentarea elementelor noi de control.
Precizãm cã la acest moment
Agenþia efectueazã controlul
administrativ, inclusiv controlul
preliminar al cererilor unice de platã
depuse de fermieri în cadrul
Campaniei 2017. În perioada 1 iulie
- 1 octombrie urmeazã a avea loc
controlul la faþa locului, care se va
efectua doar pentru cererile unice
de platã eºantionate la controlul pe
teren. Menþionãm cã existã
posibilitatea ca unii fermieri sã fie
controlaþi pentru verificarea
respectãrii unor obligaþii specific în
iarna sau în primãvara anului
urmãtor (respectiv 2018).
RESPONSABIL COMUNICARE
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Sãrbãtoarea iei la Turnu Severin. Zeci de doamne au
îmbrãcat cãmaºa tradiþionalã din zona Mehedinþiului

Palatul Culturii “Teodor
Costescu” din Drobeta Turnu
Severin a gãzduit sâmbãtã, 24
iunie, evenimentul care a avut ca
temã ia ºi tradiþiile mehedinþene.
ªi la Drobeta Turnu Severin s-a
celebrat sâmbãtã Ziua Universalã a
iei, prima sãrbãtoare româneascã
globalã, creatã pe Facebook în 2013
de cãtre comunitatea La Blouse
Roumaine. Organizatorul a fost Elena
Butuºinã, om de afaceri ºi un politician
discret, dar ferm, care se aflã în spatele
multor acte de caritate anonime.
Sala Palatului Culturii “Teodor
Costescu”, care a gãzduit
evenimentul, s-a umplut de doamne
ºi domniºoare îmbrãcate în cãmaºa
tradiþionalã spre încântarea puþinilor
domni invitaþi la manifestare.
„Trebuie sã continuãm tradiþiile

româneºti pentru cã vin de undeva din
trãirile noastre, dacã nu ne implicãm
în trecut nu o sã putem avea nici viitor.
Ne bucurãm împreunã de acest
moment, de ia româneascã. Vã felicit
încã o datã, doresc ca d-voastrã sã
continuaþi aceastã tradiþie, sã vã învãþaþi
copiii sã poarte ia româneascã ºi rolul
d-voastrã este sã încurajaþi ºi sã
sprijiniþi acest mod de port pentru cã,
repet, vine din istoria noastrã”, a
declarat primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu în
deschiderea evenimentului.
Sunt rare ocaziile când poþi vedea
într-un singur loc atâtea doamne din
Drobeta Turnu Severin, care activeazã
în diverse domenii de activitate,
îmbrãcate în ia româneascã.
„Ziua aceasta cred cã este una specialã
pentru toate doamnele din lume pentru

cã sunt purtãtoare de cãmãºi
tradiþionale. Ne bucurãm sã vedem cã
au rãspuns invitaþiei doamnei Elena
Butuºinã atâtea doamne îmbrãcate atât
de frumos astãzi. Este un gest
extraordinar care l-au fãcut ºi constat
cã în afarã de faptul cã ia a trecut
graniþele þãrii noastre ºi a ajuns sã fie
sãrbãtoritã astãzi în peste 50 de state
din întreaga lume, a reuºit sã uneascã
toate femeile din spectrul economic,
politic, social ºi cultural din Mehedinþi”,
a spus muzeograful Alexandra Dediu.
ªi Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
ºi-a adus contribuþia la buna
organizare a acestui eveniment atât de
special fiind prezent cu douã expoziþii.
“Este un eveniment pe care îl
sãrbãtorim pe toate meridianele,
peste 100 de oraºe mari ale lumii
sãrbãtoresc astãzi bluza româneascã.

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, prin
secþia sa etnografie ºi artã popularã,
a venit cu douã expoziþii, costumul
popular românesc ºi scoarþa
olteneascã. Sunt de fapt elemente care
ne identificã ºi din punct de vedere al
capitolului de cercetare pot sã fac
precizarea cã dincolo de aceste
evenimente care ne umplu inima de
bucurie, secþia de etnografie de 3-4
ani munceºte ºi face cercetare pentru
a se completa toatã documentaþia ce
va fi depusã pentru ca ia româneascã
sã fie element de patrimoniu
UNESCO”, a precizat Doiniþa Chircu,
managerul muzeului.
Atmosfera de sãrbãtoare a fost
întreþinutã de Grupul Vocal „Oltenaºi cu
Oltencuþe” al Palatului Copiilor din
Drobeta Turnu Severin, coordonat de
profesorul Siþa Novac.

 Urmare din pag. 1

ºi valori în viaþã familia, respectul
reciproc ºi iubirea pentru cã e greu sã
reziºti atâþia ani într-o cãsnicie dacã nu
existã iubire. Este important sã-i
respectãm, sã avem grijã de ei ºi le sunt
alãturi ºi acum ºi la ediþiile viitoare”, a
spus primarul Marius Screciu.
La eveniment au fost prezenþi din
partea Primãriei Drobeta Turnu Severin
ºi cei doi viceprimari, Daniel Cîrjan ºi
Cornel Folescu, precum ºi prefectul
judeþului Mehedinþi, Nicolae Drãghiea
ºi preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
„Vorbim de toate acele cupluri din
Drobeta Turnu Severin care au împlinit

50 de ani de cãsãtorie ºi eu astãzi am
auzit cea mai frumoasã urare pe care
am primit-o vreodatã din partea unei
doamne în vârstã, alãturi de soþ care
mi-a spus sã ajungem ºi noi sã
împlinim 50 de ani de cãsãtorie.
Trebuie sã recunosc cã am fost
emoþionat pentru cã e cea mai sincerã
ºi mai frumoasã urare pe care cineva
mi-a fãcut-o”, a spus, la rândul sãu,
viceprimarul Daniel Cîrjan.
„Organizarea acestei acþiuni vine sã
ducã mai departe o tradiþie minunatã.
Aceºti oameni sunt, zicem noi, un
exemplu din punct de vedere al
educaþiei formãrii familiale. Sã sperãm
cã ºi în continuare generaþiile care

urmeazã rãmân ºi vor reveni chiar sã
sãrbãtoreascã 50 de ani de cãsãtorie
în Drobeta Turnu Severin”, a declarat
prefectul Nicolae Drãghiea.
Elena ºi Cornel Beþiu sunt cãsãtoriþi
de 56 de ani. Spun cã se iubesc ºi
înþeleg ºi acum ca în tinereþe. Secretul?
„Trebuie sã laºi de la unul la altul ca
sã poþi duce o cãsnicie în continuare.
Altfel, dacã amândoi sunt douã pietre
tari nu faci nimic”, spune Elena.
Prin aceastã acþiune, edilii oraºului
urmãresc recunoaºterea oferitã
membrilor comunitãþii care susþin
valorile familiei ca fundament al
societãþii ºi conºtientizarea importanþei
stabilitãþii în cãsnicie.  Alexia M.

Seniorii, premiaþi la 50 de ani...
Într-un restaurant select din
municipiul Drobeta Turnu Severin,
invitaþii au depãnat amintiri frumoase
din timpul celor peste 26.297.438 de
minute petrecute împreunã în timpul
cãsniciei, iar doamnelor li s-a oferit
câte un trandafir. Cele mai longevive
cupluri din comunitate au primit din
partea primarului Marius Screciu
sincere felicitãri ºi o diplomã pentru
celebrarea “nunþii de aur”.
„Este a 9-a ediþie ºi ne bucurãm sã
fim aici alãturi de oameni extraordinari.
50 de ani de cãsnicie este o viaþã de
om, vorbim de oameni care au avut ca
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Severinencele ºi-au etalat frumuseþea la „Skirt Bike”

ªi anul acesta, doamnele ºi
domniºoarele iubitoare de frumos,

de miºcare, de libertate ºi de
bicicletã s-au adunat, cu mic cu

mare, elegante, înflorate, sã
participe la Skirt Bike.
Chiar dacã la momentul
evenimentului a fost o vreme
canicularã, aceasta nu le-a împiedicat
pe biciclistele din Drobeta Turnu
Severin sã participe la Skirt Bike 2017.
Sute de severinence s-au strâns
duminicã dupã-amiazã pe platoul din
faþa Palatului Culturii Teodor
Costescu pentru a lua parte la parada
care a devenit deja un eveniment de
tradiþie în oraºul nostru.
Înainte de a pleca în marº spre
Pãdurea Crihala, participantele au

luat cu asalt Cetatea Medievalã, unde
au primit din partea organizatorilor
coroniþe de flori, care s-au asortat
perfect la þinuta obligatorie, cãmaºa
tradiþionalã.
Doamnele au fost atent
supravegheate de colegii de la
Asociaþia Cyclomaniacs, dar ºi de
echipaje de la Poliþia Rutierã ºi
Jandarmerie.
S-a plecat la ora 1800 în coloanã
spre Pãdurea Crihala, unde s-au
organizat concursuri cu premii,
tombole ºi concerte de muzicã.
 Alexia M.

Sfinþire troiþã Satul Plopi

Duminicã, 18 iunie 2017 la ceas de searã doi arhierei Preasfinþitul Pãrinte
Lucian Episcopul Caransebeºului ºi Preasfinþitul Pãrinte Nicodim Episcopul
Severinului ºi Strehaiei au sfinþit o troiþã aºezatã la rãscrucea drumurilor între
satele Plopi ºi Izvorãlu din comuna Tâmna, Judeþul Mehedinþi. Troiþa a fost
ridicatã prin osteneala pãrintelui Constantin Cilibia de la biserica „Schimbarea
la Faþã” din oraºul staþiune Bãile Herculane, originar din satul Plopi, a
prietenului sãu Traian Gîrjoabã originar din satul Colãreþ, precum ºi a unui alt
consãtean al pãrintelui Cilibia în vârstã de 92 de ani ºi anume domnul
economist Traian Birãu. Troiþa a fost începutã în anul 2014 piatra de temelie
fiind pusã la data de 17 septembrie ºi a fost ridicatã prin osteneala celor trei
ctitori la iniþiativa Pãrintelui Cilibia care dupã mai multe intervenþii chirurgicale
pe cord deschis a simþit nevoia de a aduce aceastã troiþã drept mulþumire lui
Dumnezeu pentru toatã facerea de bine.
Pr. Marian Alin Giginã

Mentorat în antreprenoriat
pentru beneficiarii programului
StartUp Nation

Cel puþin 10 000 de antreprenori care demareazã noi afaceri
finanþate prin Programul Start Up Nation, derulat de Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat vor avea
nevoie de sfaturi ºi îndrumare pentru a rezista în faþa
provocãrilor specifice derulãrii unei afaceri.
Astfel, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat lanseazã o invitaþie publicã tututor
antreprenorilor, care doresc sã împãrtãºeascã din experienþa
lor, sã se înscrie în Registrul Naþional al Mentorilor
Antreprenori, prin completarea unui formular ce poate fi
descãrcat accesând link-ul de mai jos ºi transmiþându-l la
adresa de e-mail: mentorat@imm.gov.ro.
Prin discuþii faþã în faþã sau online, antreprenori de
succes, repezentanþi ai statului ºi debutanþii în afaceri, care
doresc sã se informeze suplimentar, vor da o ºansã în plus
materializãrii unor viitoare poveºti de succes.
Despre proiectul Fii mentor pentru Start Up Nation!
mai multe informaþii gãsiþi aici:
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anun-registrulna-ional-al-mentorilor-antreprenori/
Biroul de presã al Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat

Grupul CEZ în România a deschis încã un
Centru de Relaþii cu Clienþii în judeþul Mehedinþi
Clienþii CEZ din judeþul Mehedinþi au la
dispoziþie, începând cu 16 iunie 2017,
încã un Centru de Relaþii cu Clienþii.
Acesta a fost deschis în oraºul Vânju
Mare, strada Doctor Victor Gomoiu,
numãrul 9 ºi va avea program de lucru
în fiecare zi de vineri, în intervalul orar
08:00 – 16:00.
Acesta este cel de al 17-lea Centru de
Relaþii cu Clienþii pe care Grupul CEZ în
România îl pune la dispoziþia clienþilor sãi
din judeþele Argeº, Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Olt, Teleorman ºi Vâlcea.
Toate Centrele de Relaþii cu Clienþii
asigurã urmãtoarele activitãþi:
- de informare, consultanþã ºi bunã
relaþionare cu toþi clienþii ºi potenþialii
clienþi din raza de activitate a companiei;
- de interfaþa între utilizatori ºi potenþiali
clienþi cu operatorul de distribuþie sau de
furnizare;
- de negociere, încheiere, semnare,
derulare, gestionare, reziliere a
contractelor de furnizare a energiei
electrice ºi/ sau a gazelor naturale la micii

clienþi (casnici ºi agenþi economici mici)
precum ºi completarea ºi actualizarea
datelor variabile în timp, din contract,
întocmirea anexelor ºi actelor adiþionale la
contractele cu micii clienþi;
- de informare a clienþilor cu privire la
apariþia unor reglementãri noi ce privesc
piaþa de energie electricã ºi/ sau a gazelor
naturale ºi modificãrile survenite la actele
normative în vigoare;
- de consiliere a potenþialilor utilizatori în
vederea racordãrii acestora la reþelele
electrice de distribuþie;
- de consultanþã a clienþilor ºi potenþialilor
clienþi casnici sau agenþi economici mici
pentru alegerea tarifelor la energia electricã
furnizatã ºi/ sau a gazelor naturale furnizate;
- de preluare, înregistrare, analizare,
soluþionare ºi transmitere a rãspunsurilor
la sesizãrile ºi reclamaþiile primite în cadrul
centrului de relaþii cu clienþii de la
utilizatorii reþelei de energie electricã ºi/
sau a gazelor naturale.
Departamentul Relaþii Publice, Brand ºi
Marketing CEZ Româania

eveniment
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Ziua Dunãrii la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier, prin Secþia ªtiinþele
Naturii, a organizat un colocviu
intitulat Peisaje Danubiene, cu
prilejul Zilei Dunãrii.
La propunerea þãrilor dunãrene ºi
sub auspiciile Comisiei
Internaþionale pentru Protecþia
Fluviului Dunãrea, s-a semnat, în
29 iunie 1994, la Sofia (Bulgaria),
Convenþia privind cooperarea
pentru protecþia ºi utilizarea
durabilã a fluviului Dunãrea.
La acest eveniment, organizat la
Pavilionul Multifuncþional, au fost
invitaþi reprezentanþi ai instituþiilor

cu responsabilitãþi în protecþia
Dunãrii, conservarea biodiversitãþii
acvatice ºi palustre danubiene.
Colocviul interactiv ”Peisaje
danubiene”, care se aflã anul acesta
la a VI-a ediþie, reuneºte
comunicãri interdisciplinare care au
ca temã Fluviul Dunãrea. Expoziþia
Peisaje danubiene, care a fost
prezentatã în timpul colocviului,
aduce în prim-plan cele mai
pitoreºti peisaje de-a lungul
Dunãrii din zona aferentã
judeþului Mehedinþi.
La acest eveniment au fost
prezenþi elevi ai Colegiului Tehnic

Primãria Drobeta Turnu Severin împreunã cu Palatul
Culturii “Teodor Costescu” au oferit luni searã un concert
excepþional în aer liber susþinut de Orchestra Operei din
Novi Sad. Peste 2000 de severineni, estimeazã
organizatorii, au fost prezenþi la acest eveniment.

Severinenii au avut parte de
un spectacol extraordinar cu un
repertoriu internaþional de mare
popularitate, susþinut de Orchestra
Filarmonicii din Novi Sad (Serbia).
De asemenea, solista Dorina
Vasilashko, cu o prezenþã scenicã
debordantã, a electrizat întreaga
asistenþã prezentã. Concertul s-a
desfãºurat pe platoul din faþa Palatului
Culturii “Teodor Costescu” din
Drobeta Turnu Severin, sub bagheta
maestrului Radu Popa.
„Este un cadou pe care Palatul
Culturii “Teodor Costescu”, Primãria
ºi Consiliul Local îl oferã
severinenilor în acest prag estival,
canicular. Este un prilej de bucurie,
de regãsire a valorilor muzicii,
frumosului ºi prieteniei, într-un
moment pe care ni-l dorim al
solidaritãþii ºi al culturii”, a spus
managerul Palatului Culturii Teodor

de
Transporturi
Auto,
reprezentanþi ai Agenþiei de Mediu
ºi ai Inspectoratului ªcolar

Judeþean Mehedinþi.
Manager,
Prof.Drd. Chircu Doiniþa Mariana

Turnu Severin, Daniel Cîrjan.
“Este o atmosferã foarte frumoasã
la Palatul Culturii “Teodor Costescu”
pentru cã se întâmplã un eveniment
inedit. Pentru prima oarã în Drobeta
Turnu Severin avem un spectacol
susþinut de Orchestra Filarmonicii
Novi Sad din Serbia, un spectacol în

aer liber. Ideea este foarte simplã, în
momentul în care se creeazã astfel de
evenimente culturale cu impact destul
de mare din punctul nostru de vedere
atunci cu siguranþã pe viitor putem
vorbi ºi de dezvoltare economicã a
judeþului”, a declarat viceprimarul
Daniel Cîrjan.
 Alexia M.

Concert de excepþie susþinut de
Orchestra Filarmonicii din Novi Sad

Costescu, Sorin Vidan.
Primarul Severinului, Marius
Screciu, a fost prezent alãturi de soþia
sa la concert. Edilul ºef spune cã
astfel de evenimente vor mai avea
loc în oraºul nostru:
„Încercãm sã schimbãm puþin
modul de prezentare a unui eveniment
cultural în aer liber. Este varã, este
frumos ºi ne bucurãm cã foarte mulþi
severineni au rãspuns prezent ofertei
noastre. Avem în aceastã searã
Orchestra Filarmonicii din Novi Sad,
anul trecut am avut Orchestra
Filarmonicii din Timiºoara, sperãm cã
anul viitor vom aduce ºi Orchestra
Filarmonicii din Bucureºti. Este
important sã oferim un spectacol de
bunã calitate severinenilor, nu numai
celor care sunt prezenþi în zona
centrului, dar ºi tuturor severinenilor”.
În mijlocul severinenilor s-a aflat
ºi viceprimarul municipiului Drobeta
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

O mãrgicã: Mihai Tudose
* Dupã toatã tevatura cu
moþiunea de cenzurã antipesedistã a
celor de la... PSD, dupã toate zbaterile
ºi toate fustele-n cap amestecate cu
cenuºã de furnale pãrãsite, iatã cã
„pasãrea mãiastrã” care poartã de grijã
marelui partid în loc de un ou aurit a
fãcut o... mãrgicã: noul premier
(desemnat) al României, Mihai
Tudose!!!!. Cin’ sã fie ãsta, cin’ sã fie?
–se întreba curioasã obºteasca
adunare. Asta, doar pânã când bãieþii
stãpâni peste... bazele de date din
þãriºoara asta au dat drumul la un set
elementar de date biografice ºi
profesionale ºi la unul foarte
consistent de instantanee fotografice.
Moment în care toatã suflarea
româneascã s-a lãmurit. Omul Tudose ãsta, de! - are o cãutãturã cu
totul specialã ºi toatã lumea de bunã
credinþã, nu-i aºa, þinea sã ne atragã
atenþia cã nu trebuie sã ne luãm dupã
cum aratã omul. Bine, dar nici dupã
capacitatea sa... cilindricã? Sau dupã
genialitatea tezei lui de doctorat? ªi
nici dupã teribilele sale „performanþe”
din guvernãrile anterioare, cu
deosebire din guvernarea Grindeanu,
în care, dupã evaluarea lui Vâlcov,
dumnealui a fost, pardon de
expresiune, coada cozilor, fãrã nici o
realizare mai de Doamne-ajutã. Cum
ar zice cineva, am scãpat de dracul
(deºi Sorinel Grindeanu fãcea,
mai degrabã, figurã de îngeraº!)
ºi am dat peste tac’ su!.
* Toate astea, lãsând la o parte faptul
cã, din câte se pare, cel puþin douã
treimi din Cabinetul Grindeanu se vor

regãsi în cabinetul Tudose. ªi atunci,
stai ºi te întrebi –ce mai chichirez
gâlceava? Chichirezul e - lucru tot mai
limpede pentru întreaga societate
româneascã - acela cã structurile
statului... democratic român au
încãput, cine ºtie pentru câtã vreme,
în niºte tipare securistoide - blestem
de care, cum se vede, nu vom scãpa
prea curând. Chiar dacã un Coldea a
fost „zburat”, chiar dacã madame L.
C. Kovesi pare sã urmeze acelaºi
traseu. Se pare, însã, cã ei lasã la
butoane urmaºi de nãdejde...
* Vreau sã nu mã gândesc
(deocamdatã!) la „driblingurile”
asupra cãrora insistã Liviu Dragnea.
Nu de altceva, dar ele ascund niºte
manopere personale nu tocmai curate,
care pretind o analizã mai atentã. A
devenit însã limpede cã, prin toate
aceste manevre, el încearcã sã-ºi
apropie momentul mult visat, când
ar putea deveni primul - ministru al
României. Nu ºtiu dacã ºi când se va
întâmpla asta, dar, în sfârºit, omul
este dator sã-ºi încerce norocul. Dupã
cum îºi stabileºte nominalizãrile de
premieri, e posibil ca nu atât sã aibã
o mânã proastã în alegerea acestora,
cât sã caute cu tot dinadinsul sã
compromitã cât mai mulþi candidaþi
la funcþia de premier, ca, într-un final,
sã aparã dumnealui, il salvatore
della patria. Cu asemenea manevre
ne-a obiºnuit, doar, din plin
politichia româneascã din ultimul
sfert de veac ºi ceva.
* Ciudatã (ºi,totuºi, nu prea!) este
ºi graba cu care Dulapul Sãsesc a fost

de acord sã-l nominalizeze pe acest
Tudose ca premier al României. Asta,
dacã e sã comparãm ce s-a întâmplat
acum cu ceea ce s-a întâmplat astã
iarnã, când cotroceanul s-a jucat cu
nervii unui întreg popor refuzând sau
amânând nominalizarea premierului,
sperând într-o iluzorie rãsturnare de
situaþie a rezultatului alegerilor din 11
decembrie 2016. Ce sã fi fost în capul
sasului „elocvent ca un Trabant”, cum
îl numea un tânãr jurnalist? Evident,
tot niºte calcule... deºtepte, care sã-i
aducã ’mnealui ceva foloase
electorale. Fiindcã i se pare cã-i mort
de pe acum dacã nu va câºtiga
prezidenþialele din 2019. Pãi, cum
nu?! Casele obþinute, chipurile, din
meditaþii a început sã le piardã,
standardele coanei Carmencita au
crescut considerabil, ca sã nu mai
vorbim de nevoia imperioasã de
turism internaþional a cuplului, ºi ea
în creºtere. ªi atunci, cum sã nu se
dovedeascã el receptiv la solicitãrile,
sigur interesate, ale adversarului
politic?! Mai ales dacã aceste solicitãri
vin, în mod absolut neaºteptat, în
întâmpinarea orizontului sãu de
aºteptãri?! ªi apoi, sã nu pierdem din
vedere cã nenea Klausel, în cei
aproape trei ani de cotrocealã, ºi-a

mai pierdut din reflexele de Don
Quijote politic, cu care i-a ameþit pe
mulþi mameluci la vremea respectivã,
devenind mult, mult mai pragmatic.
În ceea ce ne priveºte, noi ne dorim
ca anul 2018, anul în care vom
sãrbãtori Centenarul României Mari,
sã nu ne mai gãseascã la Cotroceni
cu acest cetãþean bizar ºi, dupã câte
se pare, complet strãin de adevãratele
interese ale neamului românesc.
* Scandal fãrã precedent, cu un
preot ortodox implicat într-un caz
jenant de pedofilie. Cu atât mai
jenant, cu cât respectivul purtãtor de
sutanã se bucurã ºi de notorietate,
ca solist de muzicã folcloricã.
Numele lui –Cristian Pomohaci.
Dosarul acestuia este în plinã
cercetare, iar împricinatul are parte
de o mare simpatie ºi popularitate
printre enoriaºi. Un singur mare
semn de întrebare: înregistrãrile
care-l incrimineazã pe Pomohaci
dateazã din urmã cu cinci sau ºase
ani, iar faptul cã abia acum au fost
fãcute publice denotã o posibilã
intenþie de ºantaj. În sfârºit. Trist este
ºi cã astfel de fapte plus altele ce au
tangenþã cu corupþia au ajuns sã fie
aproape curente printre slujitorii
Bisericii. Iar asta nu e deloc bine...
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Ion Mîþu – o retragere discretã din
viaþa publicã mehedinþeanã

Ion Mîþu, a fost înlocuit din funcþia de
director executiv al Casei Judeþene de Asigurãri
de Sãnãtate Mehedinþi. A fost ultima funcþie
publicã pe care Ion Mîþu a deþinut-o în judeþul
Mehedinþi. Contrar unei aºteptãri mult mai mari,
Ion Mîþu a avut, dupã ce nu a mai fost prefect al
judeþului, o evoluþiei modestã în peisajul public
local. Era de aºteptat o revenire a sa pe scena
politicã localã, însã fostul prefect al judeþului nu a
mai avut nici forþa, dar nici conjunctura politicã
pentru o afirmare, aºa cum a avut când fãcea
politicã. Chiar dacã a încercat sã se mai angajeze
politic, Ion Mîþu nu a mai reuºit sã revinã. Dupã
numirea sa în funcþia de director executiv al Casei
Judeþene de Asigurãri de Sãnãtate Mehedinþi s-a
crezut cã aceasta este de fapt o rampã de relansare
în viaþã publicã mehedinþeanã. În perioada
premergãtoare scrutinului local de anul trecut s-a
vorbit chiar despre o posibilã candidaturã a lui Ion
Mîþu pentru o funcþie publicã aleasã. În cele din
urmã aceasta nu s-a mai întâmplat, iar Ion Mîþu a
devenit o persoanã din ce în ce mai neînsemnatã,
chiar dacã deþinea o funcþie publicã importantã.
Aceasta nu i-a adus fostului prefect niciun capital
de încredere, dimpotrivã Ion Mîþu ºi-a exercitat
atribuþiile de ºef al CJAS Mehedinþi într-o liniºte
aproape totalã. Înlocuirea sa din aceastã funcþie
echivaleazã cu retragerea sa din viaþa publicã
mehedinþeanã. Va fi foarte greu, dacã nu chiar
imposibil, ca Ion Mîþu sã mai revinã sau sã mai
spere cã poate reveni într-o funcþie publicã aleasã
sau numitã la nivelul judeþului Mehedinþi, oricare
ar fi conjunctura politicã existentã.
O activitate politicã
ºi administrativã intensã
Ion Mîþu, fostul prefect al judeþului Mehedinþi, a
activat foarte mulþi ani în PD Mehedinþi. De fapt,
s-a numãrat printre fondatorii în judeþ ai fostului
PD Mehedinþi. A fost de-a lungul timpului ales
local, consilier judeþean. Ion Mîþu s-a afirmat în
viaþa politicã mehedinþeanã ca membru al PD

Mehedinþi, dar mai ales ca secretar general al acestui
partid, funcþie pe care a ºi exercitat-o cu eficienþã
foarte mulþi ani. Pentru cã succesul electoral din anul
2008 al PDL Mehedinþi i se datoreazã într-o mãsurã
foarte mare ºi lui Ion Mîþu, care ºi-a adus o contribuþie
importantã. Mai mult, acesta a fost unul dintre cei
mai vechi membri ai partidului, rãmânând ataºat
partidului. În toatã activitatea sa politicã, Ion Mîþu a
demonstrat abilitãþi reale de politician. Rolul sãu în
special în ceea ce priveºte latura organizatoricã a
partidului a fost unul deosebit de important pentru
întãrirea politicã a formaþiunii pe care o reprezenta.
De asemenea, PD Mehedinþi a trecut, de-a lungul
existenþei sale, prin perioade dificile, de opoziþie, când
implicarea ºi unitatea partidului erau esenþiale pentru
afirmarea politicã. Ion Mîþu, alãturi de alþi membri ai
partidului, dar în primul rând de preºedintele
formaþiunii la acea datã, Mihai Stãniºoarã, a rãmas
pe baricade sã lupte ºi sã creadã în victoria PD
Mehedinþi. Oricât a fost de greu, nu a abandonat
niciun moment aceastã bãtãlie. În luna martie a anului
2009 a fost numit prefect al judeþului Mehedinþi,
funcþie în care a stat pânã în vara anului 2012. Cât
timp a fost prefect, Ion Mîþu a demonstrat cã se poate
implica cu responsabilitate în administraþia
judeþeanã. A exercitat aceastã funcþie cu multã
implicare, fiind un prefect-jucãtor, aºa cum îi plãcea
sã-ºi spunã. Realizarea pasarelei din localitatea
Ciochiuþa, de lângã oraºul Strehaia, este meritul sãu,
obiectiv necesar ºi pentru care Ion Mîþu s-a zbãtut
foarte mult sã fie finalizat. Mai trebuie adãugatã
implicarea sa în inaugurarea Gãrii, dar ºi a Centurii
ocolitoarea a municipiului Drobeta Turnu Severin.
Dupã ce a fost înlocuit din funcþia de prefect al
judeþului, a revenit în PDL Mehedinþi, fiind numit
prim-vicepreºedinte al partidului. Nu a stat mult timp
deoarece partidul a fuzionat cu PNL Mehedinþi. A
devenit membru al PNL Mehedinþi, însã, la scurt
timp, s-a retras din politica mehedinþeanã.
 Mircea Popescu
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ªase medalii pentru
olimpicii români ºi locul I
pe naþiuni la Balcaniada
de Matematicã pentru
Juniori (2017)
Trei medalii de aur ºi trei medalii de
argint reprezintã palmaresul lotului
olimpic de juniori al României, prezent
la a XXI-a ediþie a Olimpiadei Balcanice
de Matematicã pentru Juniori,
desfãºuratã în perioada 24 - 28 iunie, la
Varna (Bulgaria). Datoritã acestor
rezultate, România s-a clasat pe primul
loc în clasamentul pe naþiuni.
Medaliile de aur a fost cucerite de Tudor
Darius Cardaº, elev la Colegiul Naþional
“A. T. Laurian” din Botoºani, Tran Bach
Nguyen ºi Sebastian Mihai ªimon, ambii
elevi la Liceul Teoretic Internaþional de
Informaticã din Bucureºti.
Cei trei elevi medaliaþi cu argint sunt
Paul Becsi, elev la Colegiul Naþional
“Gheorghe ªincai” din Baia Mare, Andrei
Tiberiu Pantea ºi Mãrginean Andrei
Theodore, ambii elevi ai Liceului Teoretic
Internaþional de Informaticã din Bucureºti.
Echipa României a fost coordonatã de
lector univ. dr. Andrei Alex Eckstein de la
Universitatea Politehnica din Timiºoara
(leader), prof. Lucian Petrescu de la
Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din
Tulcea (deputy leader) ºi prof. Marius
Mîinea de la Colegiul Naþional „Vladimir
Streinu” din Gãieºti (observator în
juriul olimpiadei).
Olimpiada Balcanicã de Matematicã
pentru Juniori (OBMJ) este o
competiþie anualã destinatã elevilor din
statele situate în regiunea balcanicã. La
ediþia din acest an au participat
concurenþi din 19 þãri (10 þãri membre
ºi 9 cu statut de invitat).
BIROUL DE COMUNICARE

Societatea SECOM SA îºi propune asigurarea transparenþei cãtre consumatori dar ºi
rezolvarea cât mai promptã a problemelor care se ivesc, fiind unicul distribuitor de apã
canal din judeþul Mehedinþi.
Astfel, dorim sã aducem la cunoºtinþa consumatorilor cã se pot înscrie în audienþã la
executivul societãþii, în fiecare zi de miercuri, între orele 15:30-17:30. Înscrierea se va face
pe baza unei cereri în care se prezintã motivul pentru care este necesarã.
Cererea va fi depusã la secretariatul instituþiei SECOM de pe bulevardul CAROL I nr. 53,
pânã marþi la ora 15:30.(nr. tel secretariat 0352401330).
De asemenea, menþionãm faptul cã nu vor avea loc audienþe în zilele de miercuri, declarate
libere prin Codul Muncii.
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Rebuturile toleranþei

„Pietrele îndrumãtoare” din
Noua
Georgie
(„Georgia
Guidestones”, cunoscute ºi ca
„American Stonehenge”) nu sunt
altceva decât Constituþia Planetarã a
Noii Ordini Mondiale (New World
Order - N.W.O.). Ea este alcãtuitã din
ºase plãci de granit de aproape 6 m
înãlþime, autorii monumentului fiind
pãstraþi sub legea tãcerii. Pe suprafaþa
pietrelor au fost cioplite inscripþiile
decameronulului aºa-numitei
„Epoci a Raþiunii”, dintre care nu
lipsesc: depopularea masivã (maxim
de 500 milioane de locuitori pe
Terra), un guvern mondial unic ºi
introducerea unui nou tip de
spiritualitate. Specia umanã se vrea
a fi transformatã într-o masã de zombi
robotizaþi. Când ºi cum au început
toate acestea nu fac obiectul
prezentului comentariu, dar este cert
cã, în pas de defilare, pe partitura
N.W.O. ºi în ritmul cimpoaielor, marca
„Bilderberg”, se marºeazã programat
spre dezastrul societãþii umane.
Junker, valetul lui Frau Merkel a
vãrsat hârdãul în Parlamentul
României
Ne aflãm la nici 200 de zile pânã la
Centenarul Marii Uniri de la 1918,
iar viitorul României se configureazã
precum legenda Japoniei: în plinã
mare, pe cocoaºa unei balene,
zdruncinatã de nenumãrate
cutremure. Unirea malurilor Prutului
ºi revenirea la Patria-mamã a
nordului Bucovinei ºi a Þinutului
Herþa sunt simple vise morganatice,
dorinþi ajunse sã fie confundate cu
realitatea. „Þara vecinã ºi prietenã”
de la nord-vest are niºte conducãtori
pe care mi i-aº dori pentru România,
pentru cã ei luptã pentru interesele

poporului lor. Polonia, la fel. La noi,
„înaltele raþiuni de stat” lucreazã
precum „Racul, broasca ºi ºtiuca”
din fabula lui Alexandru Donici.
„Întronizarea” lui KWI-ºase case,
„ungerea” lui Cioloº-Sörös al II-lea,
„binomizarea” multilateral dezvoltatã
a instituþiilor, machiavelica „#
Rezistenþã” cu geacã roºie, jongleriile
exasperante ale baronului de
Teleorman, corupþia care a cangrenat
structurile puterii, au adus Þara în
haos total, peste care, Junker, valetulpopândãu al lui Frau Merkel a vãrsat
în Parlamentul României hârdãul cu
lãturi, adus de la Bruxelles.
Pledoaria unui ipochimen
Pe acest fond, „frunzãrind” presa
on-line, am avut surpriza
(neplãcutã) de a întâlni una dintre
cele mai schizoid-imbecile scriituri,
din arealul mioritic postdecembrist,
de scandal. Un „scrârþa-scârþa” vorba lui Nea Iancu” - revoltat cã în
România de astãzi mai existã ºi
oameni normali, nu doar roboþi
globalizaþi via Bruxelles, revoltat cã
mai sunt încã oameni care cred în
rostul familiei tradiþionale în spirit
creºtin, nu în gãselniþa kisingeristã
a depopulãrii sau prin cea kalergistã
de amestec forþat al culturilor ºi
raselor umane, atacã la baionetã. Sã
vedem pe cine ºi cum:
- Dacã ar fi sã luãm în seamã pledoaria
ipochimenului, chipurile, naþionaliºtii
români, deºi „au boalã pe strãini”, nu
se sfiesc sã preia idei de la ei. Cu
certitudine, hahalera habar nu are ce
înseamnã naþionalismul pe care îl
contestã, îl detestã, îl criticã ºi îl
condamnã, aºa cã mã vãd obligat sã
prezint explicaþia conform DEX:
„Naþionalism s. n. Ideologie ºi politicã
derivate din conceptul de naþiune, care
a contribuit în sec. XVIII-XX la
cristalizarea conºtiinþei naþionale ºi la
formarea naþiunilor ºi statelor
naþionale”. Dar ce treabã are el cu
conºtiinþa naþionalã?
- „Coaliþia pentru familie propune
o serie de masuri aberante...”;
- „Naþionalistul speriat de influenþe
strãine nu mai pare la fel de iubitor
de patrie când îl surprinzi [...] cum
idolatrizeazã politicieni sau

[1] http://evz.ro/trump-ca-obama-luna-mandriei-lgbt-in-us-army-bravii-solda.html

organizaþii de peste ocean”
(referirea lui Donald Trump
la familia tradiþionalã
formatã din bãrbat ºi
femeie). Vezi, Doamne,
familia tradiþionalã, mai pe
înþelesul oricui, aceea
întemeiatã prin afecþiune
reciprocã ºi unirea dintre
un bãrbat ºi o femeie, ar fi
o concepþie învechitã,
medievalã, anacronicã ºi
nedemocraticã.
- „Tot ce scriu despre
homosexuali este un melanj de
evanghelism american ºi
propagandã rusã”... þipã din toþi
rãrunchii halebardierul în cauzã.
- „Anti-vacciniºtii se opun
corporaþiilor farmaceutice strãine prin
argumente preluate de la strãini [...]”.
Iertatã-mi fie necuviinþa, dar ce au
naþionalismul, anti-vacciniºtii,
homosexualii ºi propaganda rusã cu...
prefectura? Gândind logic - ceea ce nu
se poate afirma despre halebardierul
nostru (nu meritã sã-i menþionez
numele) - nicio victorie nu poate fi mai
corectã decât aceea de a-þi învinge
adversarul cu propriile lui arme, dar el
nu ºtie. „Progresul” decadenþei umane
a permis cuplurilor necãsãtorite - totuºi
normale în ceea ce priveºte perpetuarea
speciei - sã aparã ca „normalitate”, ceea
ce nu justificã faptul cã în unele enclave
bipede de pe întinsul planetei sunt
oficializate cãsãtoriile între „ciudaþii” de
acelaºi sex ai lumii contemporane, ba
chiar li se admite ºi crima moralã ºi
identitarã a luãrii în adopþie a unui copil.
Europa cu fundul înainte
La recenta întâlnire de la Bruxelles a
ºefilor de stat ºi de guvern din þãrile
membre ale NATO, Donald Trump a
fãcut ochii mari când, îndreptându-ºi
privirea spre grupul primelor doamne
prezente, alãturi de Brigitte Macron ºi
Melania Trump, aflate la primele lor
deplasãri în calitate de soþii de
preºedinþi, la Castelul Laeken apare
ºi un bãrbat (cel puþin ca înfãþiºare),
nimeni altcineva de cât „soþia”
premierului luxemburghez. Da, aþi citit
bine. „Soþia” este un „el”, rãtãcit
precum mãgarul printre oi. Arhitectul
Gauthier Destenay, „soþia” premierului
Luxemburgului, Xavier Bettel, a pozat

între primele-doamne. Uite-aºa ajunge
Europa sã fie condusã de... poponari
ºi sã meargã cu fundul înainte! Iertare
sã-mi fie, dar nu aveam cum spune
altfel. Nero ºi Caligula pot lua lecþii de
la soþii Bettel-Destenay
KWI, tolerantul - susþinãtor fervent
al decadenþei multiculturalismului
În timp ce cursa înarmãrilor a atins
un nivel de neconceput nici chiar în
perioada rãzboiului rece, în localitãþile
României, la fiecare pas, te împiedici
de multiculturalismul propovãduit de
ºeful statului. Drogul televiziunii îþi
serveºte cu polonicul „toleranþã” ºi
„democraþie”, garnituri ale gravelor
derapaje de educaþie, amfetamina
pornografiei ºi a perversiunilor sexuale,
parãzile L.G.B.T.-curcubeiste, asistate
de ambasadorul S.U.A., toate
prezentate ca „stare de normalitate”.
Revenind la „Georgia Guidestones”,
toatã aceastã propagandã ascunde un
singur þel: eugenia generalã, pentru a
ajunge la „armonia” celor 500 de
milioane ale „Epocii Raþiunii”. Un
singur element le-a scãpat
iluminaþilor: sunt siguri cã ei, toþi se
vor afla pe lista celor 500.000.000?
Ipochimenul, un biet cimpoi al N.W.O.
ºi docil sclav al nemerniciei, nici atât!
P.S. Pentru a fi în ton cu „muzica”,
imprevizibilul Mare ªef american ºi
rãzboinicii lui dau cu bâta-n baltã:
„Comandamentul Medicinei Militare
al U.S. Army a trimis un comunicat
cãtre «fiecare membru al personalului
medical militar», solicitându-i sã
celebreze Luna L.G.B.T.”[ 1].
Probabil, vor urma parãzile pedofililor,
necrofililor, zoofililor ºi ale altor rebuturi
ale „toleranþei”, la care, Hansklemmul
va fi musai prezent. „Curat murdar!”.

Grafica - I.M.

Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Premierul României sau premierul lui Dragnea
sau Frãþia transpartinicã?
Mulþi se întreabã din ce
cãciulã l-a scos Liviu Dragnea pe
Mihai Tudose. Un aparent inodor ºi
incolor politician care a frecat ani în
ºir scaunele din parlament. Unii lau lipit de serviciile secrete. Alþii îi
pun în spate o problemã legatã de
integritate. Este vorba de plagiatul
din teza de doctorat. De altfel, se ºi
cunoaºte faptul cã respectivul a cerut
singur sã îi fie retras titlul de doctor
ºi nu a mai aºteptat ca instanþele sã
se pronunþe pe aceastã temã. Cel
mai ardent critic al lui Tudose
rãmâne totuºi colegul sãu de partid
–Darius Vâlcov. Acesta i-a acordat
19 bile negre ºi i-a acordat nota zero
la realizãri. Din 19 puncte pe care le
avea de executat Mihai Tudose la
Ministerul Economiei nu a bãgat pe
þeavã decât douã ºi a lãsat în lucru
pe masa premierului 17. Unii i-au
luat apãrarea cã Grindeanu i-a blocat
proiectele subalternului sãu ºi de aici
i se trage lui Tudose. De aici se
spune cã i s-ar trage ºi lui Grindeanu
ºi ar fi fost picãtura care a umplut
paharul. Sigur cã la câþi mincinoºi

sunt în PSD ºi în restul partidelor
nici nu e de mirare cã politicienii au
rãspunsuri la toate întrebãrile. Mai
ales la cele care nu le sunt adresate.
Va fi Tudose un premier mai bun
decât Grindeanu este greu de
apreciat. Mai ales cã nu conteazã care
vor fi realizãrile lui Tudose, ci care
va fi relaþia sa cu Liviu Dragnea,
liderul intercontinental ºi galactic al
PSD. Dacã Tudose va avea o relaþie
bunã cu Dragnea, atunci rezultatele
vor fi strãlucitoare. Dacã Tudose va
ridica pretenþii de preamãrire, atunci
lucrurile se vor complica ºi va apãrea
o nouã evaluare guvernamentalã, pe
undeva prin decembrie.
Darius Vâlcov va fi din nou scos
la rampã, dacã nu va avea cumva
probleme cu justiþia. Unele deosebit
de grave care sã nu îi permitã sã
redacteze analiza. Adicã sã fie
suficient de liber. În momentul de
faþã Vâlcov pare sã joace rolul perfect
de cãlãu în PSD, pentru inamicii sau
pentru incomozii lui Liviu Dragnea.
De ce oare Vâlcov nu este pus sã îi
facã analiza finalã ºi lui Dragnea, sã

vedem câte realizãri are în
ultimii ani? Nu prea i se
potriveºte din punct de vedere
moral fotoliul de ºef de partid,
având în vedere cã are la activ o
condamnare penalã definitivã.
De asemenea, analistul Vâlcov
ar trebui sã vinã cu analize
serioase pentru parlamentarii
PSD ºi pentru ºefii de companii
publice de stat care sunt
conduse de favorizaþi politic.
Va fi foarte interesant de
urmãrit punctul de vedere al lui
Darius, dacã miniºtri cãrora nu lea dat notã de trecere se vor regãsi
în Guvernul Tudose. Pe unde va
scoate cãmaºa PSD ºi liderul
Dragnea? Sigur cã nu are cine sã îl
tragã la rãspundere pe aceastã
temã, mai mult de naturã moralã.
Poate cã Grindeanu ar avea ceva de
obiectat, dacã mulþi miniºtri, chiar
ºi cei cu nota scãzutã la purtate se
vor regãsi în viitorul cabinet. Dar
Grindeanu nu mai conteazã în
PSD. A fost vorba doar de un foc
de paie pentru PSD zilele de
început de varã politicã.
Mai este întrebarea legatã de
acceptarea rapidã a nominalizãrii
lui Mihai Tudose. Preºedintele
Klaus Iohannis nu a avut niciun fel
de obiecþii în faþa propunerii PSD.

Acest lucru dã apã la moarã celor
care cred în teoria frãþiilor politice
transpartinice ºi a implicãrii
serviciilor în politicã. De
asemenea, gestul preºedintelui mai
poate fi interpretat ºi ca o schimbare
în atitudinea ºefului statului care
pare cã joacã pentru un al doilea
mandat ºi propune o altã abordare
a temelor zilei. Klaus joacã pentru
Cotroceni ºi are nevoie de liniºte
în þarã pentru a-ºi menþine bune
relaþiile cu partenerii sãi externi. Iar
Klaus a început sã joace bine la
nivel internaþional. Oricum îi
convine nominalizarea unui
repetent PSD pentru fotoliul de
premier. Chiar Vâlcov zice asta
despre Tudose. Klaus joacã,
Dragnea pare cã încaseazã.
Depinde ce.
 ªtefan Bãeºiu
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Campanie de promovare a
Centrului de zi de recuperare

Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi a desfãºurat
recent o campanie de informare cu
privire la existenþa ºi serviciile oferite
de Centrul de zi de recuperare.
Campania a purtat numele
sugestiv “Copilul cu dizabilitãþi, un
copil ca oricare altul!” ºi a constat
în împãrþirea de pliante informative
astfel încât, cât mai mulþi cetãþeni
mehedinþeni sã conºtientizeze
existenþa acestui centru, iar pãrinþii
copiilor care au nevoie de serviciile
lui, sã poatã apela cu uºurinþã la
specialiºtii direcþiei.
Centrul este funcþional din anul
2001, este situat în cadrul
Complexului de servicii sociale pentru
copilul preºcolar din Drobeta Turnu

Severin ºi are misiunea de a furniza
ºi asigura accesul copiilor cu
dizabilitãþi la servicii specializate:
kinetoterapie,
fizioterapie;
hidrokinetoterapie, logopedie, terapie
psihologicã, terapie ocupaþionalã.
Toate serviciile oferite în cadrul
centrului sunt gratuite, cheltuielile
fiind suportate de cãtre Consiliul
Judeþean, prin Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi.
Persoanele interesate pot afla
informaþii suplimentare despre
activitatea centrului, fie la sediul
acestuia de pe Bulevardul Mihai
Viteazul numãrul 4-6, Drobeta
Turnu Severin, fie la numãrul de
telefon 0252321710.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

29.06 - 05.07.06. 2017

Ziua Internaþionalã de luptã Împotriva Traficului
ºi Consumului Ilicit de Droguri - 26 iunie

Începând cu anul 1987, în
fiecare an, în data de 26 iunie, la
nivelul tuturor þãrilor membre ale
Organizaþiei Naþiunilor Unite se
marcheazã Ziua Internaþionalã
Împotriva Traficului ºi Consumului
Ilicit de Droguri.
An de an, Oficiul Naþiunilor Unite
pentru Droguri ºi Criminalitate
(UNODC) este promotorul campaniei
internaþionale de sensibilizare privind
provocarea majorã pe care drogurile
ilicite o reprezintã pentru societate în
ansamblu. Tema UNODC pentru Ziua
Internaþionalã Împotriva Consumului
ºi Traficului Ilicit de Droguri de anul
acesta are ca mesaj: „Întâi ASCULTÃ!
Ascultându-i pe copii ºi tineri,
realizezi un prim pas pentru a-i creºte
sãnãtos ºi în siguranþã”.
Agenþia Naþionalã Antidrog se
alãturã, anual, în data de 26 iunie,
Oficiului Naþiunilor Unite pentru
Droguri ºi Criminalitate pentru
marcarea “Zilei Internaþionale
Împotriva Traficului ºi Consumului

Ilicit de Droguri”.
Agenþia Naþionalã Antidrog, prin
centrele sale de prevenire, evaluare
ºi consiliere antidrog, a desfãºurat,
în toatã þara, activitãþi - de informare,
conºtientizare ºi educare a
populaþiei cu privire la problematica
drogurilor în România.
“Coloreazã-þi viaþa altfel” este
îndemnul campaniei naþionale
din anul 2017.
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi a
desfãºurat, în data de 25 iunie a.c.,
în intervalul orar 12.00-17.00, în
zona Cetãþii Medievale ºi parcul
central din Drobeta Turnu Severin,
activitãþi de informare în comunitate,
cu mesaje antidrog ºi materiale de
informare, dezbateri pe teme corelate
cu uzul, abuzul ºi traficul de droguri
la care au participat cetãþenii
municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi voluntarii ANA.
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi

DGA – Serviciul Judeþean Anticorupþie Mehedinþi a organizat simpozionul
cu tema “Eticã, integritate ºi anticorupþie în instituþiile publice’’
Direcþia
Generalã
Anticorupþie –Serviciul Judeþean
Anticorupþie Mehedinþi a organizat
în data 23 iunie a.c., la Palatul
Cultural “Teodor Costescu” din
Drobeta
Turnu
Severin,
simpozionul cu tema “Eticã,
integritate ºi anticorupþie în
instituþiile publice”, la care au
participat reprezentanþi ai
conducerii instituþiilor publice
locale, profesori universitari din
cadrul Universitãþii din Craiova,
numeroºi invitaþi din cadrul
instituþiilor cu incidenþã în sfera
anticorupþie, precum ºi reprezentanþi
ai societãþii civile ºi jurnaliºti.
În cadrul evenimentului au fost

prezentate atât exemple de bune
practici în prevenirea ºi combaterea
corupþiei, cât ºi perspectivele ce
urmeazã a fi dezvoltate de cãtre
instituþiile publice, în baza
Strategiei Naþionale Anticorupþie
2016 –2020.
De asemenea, au avut loc discuþii
privind promovarea în mediul
universitar a integritãþii, eticii ºi
deontologiei profesionale,
conºtientizarea consecinþelor
implicãrii în actele de corupþie,
participanþii fiind, totodatã,
informaþi cu privire la competenþele
de activitate ale Direcþiei Generale
Anticorupþie.
În cadrul activitãþilor proprii,

Direcþia Generalã Anticorupþie pune
un accent deosebit pe prevenirea
corupþiei, sens în care, colaborarea
cu instituþiile publice ºi societatea
civilã este consideratã prioritarã. Cu
ocazia evenimentului, Direcþia
Generalã Anticorupþie îºi reafirmã
preocuparea constantã faþã de
informarea corectã ºi conºtientizarea
membrilor societãþii în spiritul
integritãþii ºi eforturilor de luptã
împotriva corupþiei.
Participanþilor la eveniment leau fost diseminate materiale cu
caracter preventiv ºi de
promovare
a
Te l Ve r d e
anticorupþie –0800 806 806
–linie telefonicã gratuitã la care

cetãþenii pot sesiza fapte de
corupþie sãvârºite de personalul
Ministerului Afacerilor Interne.
Cu acest prilej, reamintim
cetãþenilor cã pentru orice sesizare
privind fapte de corupþie sãvârºite
de angajaþii MAI, pot apela cu
încredere DGA –Serviciul Judeþean
Anticorupþie Mehedinþi, la numãrul
de telefon 0252/332.331 sau email mehedinti.dga@mai.gov.ro.
De asemenea, se pot adresa
personal, la sediul unitãþii din
Drobeta Turnu Severin, str. Traian
nr. 89 (Palatul Administrativ), etj.
5, camera 501, judeþul Mehedinþi.
SERVICIUL JUDEÞEAN
ANTICORUPÞIE MEHEDINÞI
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Voloiac,
legãturi de
familie
Când m-am nãscut, acum
70 de ani, în curtea mare a
strãmoºilor mei, se mai observau
cãrãmizi mari ºi solide care pãreau
ca ieºeau din pãmânt. Adevãrul nu
era departe, pentru cã acolo se
înalþase falnica ºi masiva, Culã
(casa) boierilor Izvoranu, cei care
ajunseserã în Voloiac pe la mijlocul
secolului al XVIII-lea. De altfel, la
1763 apar menþionaþi moºnenii
Enescu, iar între anii 1776-1777 în
hrisoave sunt trecuþi Mihai Enescu
ºi vãrul sãu boierul Mihai Izvoranu,
asupra cãruia mã voi opri câteva
rânduri. Acesta ºi-a întemeiat în
Voloiac o straºnicã gospodãrie, un
conac boieresc, unde bunicul meu
Constantin I. Drãghici s-a nãscut
ºi a copilãrit, iar tatãl meu, pilotul
de rãzboi Constantin Drãghici s-a
jucat când era mic. Aceastã
construcþie a fost imortalizatã de
prof. Alexandru Barcãcilã în 4
ianuarie 1929, când secolele
trecuserã peste ea.
Bãtrânul boier Mihai Izvoranu a
fost ctitorul bisericii din Voloiac, a
cãrei construcþie a început în 1809,
între timp ctitorul a decedat, aºa cã

biserica a fost terminatã de fiii sãi
la 25 septembrie 1810.
Strãbunicul meu, învãþãtorul Ion
I. Drãghici, nãscut la 20 octombrie
1863 în satul Valea Bunã, a devenit
nepotul cunoscutului boier prin
cãsãtoria în 1886 cu Maria
Pietroianu, fiica Stancãi Izvoranu,
una dintre fiicele boierului. Atât
boierul cât ºi copiii lui au fost pictaþi
pe peretele dinspre sud al bisericii.
Prin cãsãtorie, învãþãtorul Ion
Drãghici a primit prin act o mare
suprafaþã de pãmânt împreunã cu
curtea boiereascã, care se întindea
din culmea Vãii Bune pânã la apa
Huºniþei, pe o lãþime de 105 metri,
fiind în 1902, conform unei hãrþi
cadastrale, în suprafaþã de 31,5 ha.
Aºa se explicã de ce curtea
boiereascã a fost la sud, peste
drum de bisericã, unde se aflã
mormântul strãmoºilor Ion ºi Maria
Drãghici. Despre clãdirea

boiereascã, mai mulþi
membri ai familiei miau povestit , dar mai
ales bunica, Ioana
Drãghici, a spus cu
amãnunte despre viaþa
ºi traiul acelor vremuri.
Îmi amintesc despre
beciul de mari
dimensiuni, unde butia
pentru vin avea nevoie
de scarã ca sã se poatã umbla la
ea. Mai târziu am înþeles de ce casa
pãrinteascã
ºi
anexele
gospodãreºti au fost construite din
lemn masiv, cu atenþie ºi deosebitã
delicateþe. Din rãdãcina boierului
Izvoranu, socrul strãbunicului meu,
a fãcut parte ºi cronicarul
Constantin Izvoranu, autor al
“Istoriei lui Tudor Vladimirescu”.
Dar cea mai cunoscutã
personalitate a boierilor Izvoranu,
ºezãtori ºi trãitori în Voloiac, a fost
Ilarie Izvoranu, nepotul de fiu al
marelui boier Mihai Izvoranu. Ilarie
Izvoranu a fãcut studii de drept la
Bucureºti, apoi la Paris ºi a trãit
între anii 1841-1926 în satul Izvorãl
din comuna Tâmna, unde tatãl sau
moºtenise averea de la bãtrânul
jupân Mihai Izvoranu. A fost
prefectul judeþului Mehedinþi,
primarul oraºului Turnu Severin ºi
organizatorul PNL în Mehedinþi,

29.06 - 05.07. 2017

pag. 11

deputat în zece legislaturi
parlamentare ºi senator pe viaþã,
cum era practica acelor vremuri.
Între anii 1875 -1918 a
reprezentat cu cinste rãdãcina
boierilor Izvoranu din Voloiac, fiind
cunoscut pentru virulenþa
discursurilor sale parlamentare. De
aceea a ºi fost supranumit de
apropiaþi ºi colegi “Leul de la
Tâmna”. Peste ani tradiþia a fost
continuatã, mai întâi de strãbunicul
Ion I. Drãghici, ales primar al
comunei Voloiac, în 1930, din
partea PNL. Peste 61 de ani, adicã
la 27 mai 1991, am devenit
primarul comunei Voloiac pânã pe
25 iunie 2012, tot din partea PNL,
însemnând 5 mandate consecutive.
Despre aceastã perioadã voi
vorbi într-o rubricã intitulatã
sugestiv “Confidenþe”. Datele
prezentate au la bazã cercetarea
în
arhive,
studii
de
C.A.Protopopescu, Radu Creþeanu,
Nicolae Chipurici ºi alþii. În final
voi spune cã îmbinarea dintre
familiile Izvoranu ºi Drãghici a fost
beneficã sub aspectul transmiterii
peste veacuri a dragostei faþã de
semenii locurilor, a dorinþei de
perfecþionare ºi de a dãrui elevilor
pilde ºi învãþãturi necesare în viaþã.
Omagiu înaintaºilor ,
Prof. Constantin Drãghici
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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OBIECTIV mehedinþean

Judeþul Mehedinþi se va afla sub...

informaþii

pentru gestionarea situaþiilor de
 Urmare din pag. 1
urgenþã apãrute.
În scopul evitãrii producerii unor Pentru prevenirea unor situaþii de
situaþii de urgenþã, ca urmare a urgenþã generate de temperaturile
manifestãrii fenomenelor meteo- ridicate, specialiºtii ISU ”Drobeta”
rologice prognozate, Inspectoratul recomandã cetãþenilor:
pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” a) Sã evite, pe cât posibil,
al judeþului Mehedinþi a înºtiinþat expunerea prelungitã la soare, între
atât instituþiile cu rol în gestionarea orele 11.00-18.00;
unor astfel de situaþii de urgenþã, b) Sã petreacã 2-3 ore zilnic în
agenþii economici sursã de risc, cât spaþii care beneficiazã de aer
ºi comitetele locale pentru care s-a condiþionat (cinematografe, spaþii
dispus respectarea unor mãsuri publice, magazine, etc.), în cazul în
suplimentare privind protecþia care nu au montat aer condiþionat
populaþiei, a bunurilor acestora, dar în locuinþã sau la locul de muncã;
ºi a mediului. Astfel, o atenþie c Sã poarte pãlãrii de soare, haine
deosebitã va fi acordatã persoanelor lejere ºi ample, din fibre naturale,
vârstnice, singure, aflate în situaþii de culori deschise;
dificile sau cu dizabilitãþi de la d) Sã facã duºuri cãlduþe, fãrã a se
nivelul localitãþilor, a cãror stare de ºterge de apã;
sãnãtate poate fi influenþatã e) Sã bea zilnic între 1,5-2 litri de
negativ de caniculã.
lichide, fãrã a aºtepta sã aparã
De asemenea, la nivelul judeþului senzaþia de sete. În perioadele de
Mehedinþi vor fi activate 13 puncte caniculã se recomandã consumul
de prim-ajutor ºi de distribuþie a unui pahar de apã (sau echivalentul
apei potabile, 10 în Dr. Tr. Severin acestuia) la fiecare 15-20 de minute.
ºi câte unul în localitãþile Orºova, f) Sã nu consume alcool, deoarece
Strehaia ºi Vânju Mare.
acesta favorizeazã deshidratarea ºi
Totodatã, comitetele locale pentru diminueazã capacitatea de luptã a
situaþii de urgenþã vor lua mãsuri organismului împotriva cãldurii;
preventive pentru contracararea g) Sã evite bãuturile cu conþinut
riscului de incendiu la fondul forestier, ridicat de cofeinã (cafea, ceai, cola)
culturi agricole de cereale ºi terenuri sau de zahãr (sucuri rãcoritoare
cu vegetaþie uscatã, vor efectua carbogazoase), deoarece acestea
verificãri privind funcþionarea optimã sunt diuretice;
a reþelelor de alimentare cu apã din h) Sã consume fructe ºi legume
judeþ, a nivelului ºi a calitãþii apei din proaspete (pepene galben, roºu,
fântâni, precum ºi asigurarea surselor prune, castraveþi, roºii), deoarece
suplimentare de apã (din puþuri, acestea conþin o mare cantitate de
izvoare, etc.) în caz de secetã, apã; o dozã de iaurt produce aceeaºi
menþinându-se în stare de hidratare ca ºi un pahar de apã;
funcþionare hidranþii ºi rampele de i) Sã evite activitãþile în exterior
alimentare a autospecialelor pe care necesitã un consum mare de
cursurile de apã.
energie (sport, grãdinãrit, etc.);
Vor fi intensificate controalele j) Sã aibã grijã de persoanele
privind utilizarea focului în spaþii dependente de ei (copii, vârstnici,
deschise la gospodãrii cetãþeneºti, persoane cu dizabilitãþi), oferindurampe de gunoi, izlazuri, zone de le, în mod regulat, lichide chiar
agrement, culturi agricole, miriºti, dacã nu le sunt solicitate;
etc., desfãºurate de componenta k) Sã pãstreze contactul
preventivã a serviciilor voluntare ºi permanent cu vecinii, rudele,
private pentru situaþii de urgenþã. cunoºtinþele care sunt în vârstã
Inspectoratul pentru Situaþii de sau cu dizabilitãþi, interesându-se
Urgenþã „Drobeta” al judeþului de starea lor de sãnãtate;
Mehedinþi va monitoriza evoluþia l)Sãnu lase niciodatã copiii sau animalele
fenomenelor meteorologice produse singure în autovehicule închise.
la nivelul zonei de competenþã, COMPARTIMENTUL INFORMARE
efectivele fiind pregãtite sã intervinã
ªI RELAÞII PUBLICE
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ISU “Drobeta”organizeazã concursuri
de trecere în corpul ofiþerilor pentru
maiºtri militari ºi subofiþeri

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi scoate la concurs opt
posturi de OFIÞER, prin recrutarea
din sursã internã a maiºtrilor
militari ºi subofiþerilor, cu studii
superioare, din cadrul unitãþilor
militare ale Ministerului Afacerilor
Interne, astfel:
1. Ofiþer specialist I –Serviciul
Logistic – Compartimentul
Patrimoniu Imobiliar;
2. Ofiþer specialist II –Inspecþia de
Prevenire –Compartimentul
Control ºi Activitãþi Preventive;
3. Ofiþer specialist II –Serviciul
Resurse Umane – Formare
profesionalã;
4. Ofiþer specialist II –Serviciul
Resurse Umane –Prevenirea
Riscurilor Profesionale ºi Protecþia
Lucrãtorilor;
5. Ofiþer specialist II –Compartimentul
Misiuni ºi Protecþie Civilã –Asanare
Pirotehnicã ºi Adãpostire;
6. Ofiþer specialist II –Compartimentul
Misiuni ºi Protecþie Civilã –Înºtiinþare
–
Alarmare ºi Evacuare;
7. Ofiþer principal I –Centru
Operaþional –Secretariatul Tehnic
Permanent al Comitetului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã;
8. Ofiþer I –Inspecþia de Prevenire
–Compartimentul Control ºi
Activitãþi Preventive.
Pentru a participa la concurs,
candidaþii trebuie sã respecte
cumulativ urmãtoarele condiþii:
- Sã fie declaraþi apþi la evaluarea
psihologicã organizatã în acest scop;
- sã nu fie cercetaþi disciplinar sau
nu se afle sub efectul unei
sancþiuni disciplinare;
- sã nu fie puºi la dispoziþie ori
suspendaþi din funcþie;
- sã fi obþinut calificativul de cel
puþin “foarte bun” la ultimele douã
aprecieri anuale de serviciu;
- sã aibã la data limitã pentru
depunerea cererilor de înscriere o
vechime în cadrul structurilor
militare ale MAI de cel puþin de doi
ani, în calitate de maistru militar
sau subofiþer în activitate;
- sã fie apþi pentru efort fizic.

Dosarul de recrutare trebuie sã
conþinã urmãtoarele documente:
a. cererea de înscriere ºi CV (format
EUROPAS);
b. copii ale documentelor care
atestã nivelul ºi specializarea
studiilor impuse de cerinþele
postului;
c. copii ale actului de identitate,
carnetului de muncã ºi, dacã este
cazul, livretului militar;
d. copii ale certificatului de naºtere
al candidatului, soþului/soþiei ºi
fiecãrui copil, ale certificatului de
cãsãtorie, precum ºi, dupã caz, ale
hotãrârilor judecãtoreºti privind
starea civilã;
e. declaraþia de confirmare a
cunoaºterii ºi acceptãrii condiþiilor
de recrutare;
f. adeverinþa din care sã rezulte
îndeplinirea condiþiilor de
participare la concurs, eliberatã de
unitatea de provenienþã;
g. adeverinþa din care sã rezulte
îndeplinirea condiþiei cã este apt
medical, eliberatã de medicul de
unitate, cu cel mult 30 de zile înainte
de termenul maxim de depunere a
dosarelor de recrutare;
h. adeverinþã din care sã rezulte faptul
cã nu este scutit de efort fizic eliberatã
de medicul de unitate cu cel mult 30
de zile înaintea termenului maxim de
depunere a dosarelor de recrutare.
Candidaþii declaraþi apþi la
evaluarea psihologicã, vor susþine
premergãtor testãrii scrise o probã
de evaluare a performanþelor fizice,
eliminatorie, ce va consta în
susþinerea a trei probe: a) vitezã 50
m; b) abdomene; c) rezistenþã (800
m femeile ºi 1000 m bãrbaþii).
Cererile de înscriere, precum ºi
dosarele de recrutare se depun la
sediul ISU “Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi, pe strada Portului nr. 2,
la Serviciul Resurse Umane, pânã la
data de 03 iulie, respectiv 11 iulie a.c.
Informaþii suplimentare se obþin
accesând pagina de internet
www.isumehedinti.ro sectiunea
Despre noi/ Organizare/ Carierã.
COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã cu multã muncã, dar ºi roadele vor
fi pe mãsurã. Este nevoie sã acorzi atenþie detaliilor
de la locul de muncã, întrucât sunt posibile
controverse colegiale din te miri ce. Acasã printre
cei dragi îþi gãseºti liniºtea, de aceea rezervã
momente ºi energie vitalã ºi pentru segmentul
domestic. Sãnãtatea este vulnerabilã, putând intra
în discuþie consultaþiile sau analizele medicale.
Dozeazã-þi eforturile, odihneºte-te ºi evitã discuþiile
ample. Foarte importante sunt relaþiile parteneriale,
astfel cã atât divorþul cât ºi cãsãtoria sunt posibile.
Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Sectorul familial te solicitã din plin în aceastã
sãptãmânã. Se contureazã întâlniri ºi dialoguri cu
neamurile, vizite în locurile natale, planuri necesare
îmbunãtãþirii condiþiilor locative. Foarte importante
sunt amãnuntele legate de casã ºi familie, chiar dacã
la prima vedere nu pare. Persoana iubitã ºi copiii
sunt un alt subiect demn de luat în calcul, deoarece
vei fi nevoit sã participi la diverse acþiuni alãturi de
aceºtia. Este bine sã ai în vedere ºi momentele de
recreere sau pentru un hobby. La serviciu se
contureazã noutãþi importante, atât în ceea ce priveºte
activitatea profesionalã, cât ºi relaþiile colegiale.
Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Socializarea ºi cãlãtoriile pe distanþe scurte îþi
deschid sãptãmâna. Mulþi vor veni în preajma ta
pentru a afla noutãþi, pentru schimb de informaþii
ºi nu în ultimul rând pentru a afla de la tine sfaturi
ºi soluþii pentru propriile lor situaþii de viaþã. Fii
cumpãtat la vorbã ºi alege-þi gesturile cu grijã! În
plan familial se întrezãresc activitãþi domestice
alãturi de membrii familiei. Discuþiile pe teme
patrimoniale pot fi la ordinea zilelor împreunã cu
multe controverse. Rãbdare ºi toleranþã! Foarte
important ceea ce se petrece în relaþiile amoroase
ºi în cele cu copiii. Iubiri noi sau apariþia unui copil
Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)

Debordezi de energie, astfel încât îþi poþi trasa
planuri mãreþe pentru mulþi ani de acum încolo.
Este bine sã selectezi doar rezultatele la care
doreºti sã ajungi ºi nu calea prin care crezi tu cã
poþi ajunge la ele. Apar cheltuieli necesare traiului
cotidian, dar este posibil sã ºi primeºti bani,
cadouri sau favoruri dinspre locul de muncã. Se
animã relaþiile cu anturajul apropiat, astfel cã
dialogurile, întâlnirile amicale ºi cãlãtoriile pe
distanþe scurte vor fi frecvente. Unii vor dori sã
afle amãnunte despre planurile tale, de aceea fii
prudent în vorbe ºi gesturi. În plan familial se
contureazã noutãþi cu efecte pe termen lung.

Horoscop
Zodia Leu

29.06 - 05.07. 2017
( 29 iunie - 5 iulie 2017)

(23 Iulie - 22 August)
Este bine sã te ocupi în mod special de tine ºi
nevoile tale personale în aceastã sãptãmânã.
Energia astralã te impulsioneazã sã operezi acele
schimbãri care aºteaptã de multã vreme în
ungherele sufletului tãu, pentru a-þi îmbunãtãþi
viaþa. Planificã o dietã, un program de analize ºi
consultaþii medicale, dar ocupã-te ºi de relaþiile
în care eºti implicat. Financiar se contureazã
venituri, dar ºi cheltuieli sau informaþii privitoare
la modificarea condiþiilor de muncã. Selecteazã
prioritãþile ºi evitã exagerãrile. Întâlniri ºi
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat,
cãlãtorii pe distanþe scurte, dar ºi abordarea unor
studii sau cursuri pe termen mediu.

Zodia Fecioarã
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Mentalul îþi este animat de gânduri nobile ºi
de o mare dorinþã de implicare în activitãþi culturale.
Vizioneazã un film, o piesã de teatru, lectureazã
cãrþi ºi propune-þi sã participi la seminarii,
conferinþe, cursuri susþinute de oameni erudiþi. Pe
de altã parte pot intra în discuþie cãlãtoriile pe
distanþe lungi ºi cãlãtoriile în strãinãtate. La serviciu
eºti solicitat de cãtre ºefi, dar este posibil sã ai dea face ºi cu oficilialitãþi ale unor instituþii conexe.
Prudenþã ºi rãbdare! Ai ºanse bune de a-þi
consolida poziþia în cadrul unui grup de lucru ºi
de a fi apreciat pentru eforturile depuse în câmpul
muncii, îþi aduce în preajmã prieteni importanþi.

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ai nevoie de odihnã ºi detaºare de cotidian, de
aceea ar fi bine sã rezervi momente numai pentru
tine. Revelaþiile obþinute din sfere înalte te vor
ajuta sã iei decizii potrivite în urmãtoarele zile mai
ales decizii legate de prieteni ºi de segmentul
financiar. Inclusiv sãnãtatea ta va beneficia de
ajutoare deosebite fie prin informaþii, fie prin
apariþia unor oameni în preajma ta care te vor
sprijini cumva. Rãbdare, prudenþã ºi ascultã-þi
vocea interioarã! A doua parte a sãptãmânii îþi
aduce noutãþi financiare, primeºti bani, cadouri
sau favoruri, dar existã ºi varianta sã obþii o ofertã
de colaborare pe termen lung.

Debutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie plata
facturilor comune cu alþii sau datorii pe care le ai
cãtre alþii. Sunt momente bune de a te ocupa de
bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi de a-þi planifica
investiþii pe termen lung. Totul este sã ai rãbdarea
necesarã pentru a discuta ºi cu partenerul de viaþã,
rudele sau colaboratorii alãturi de care eºti implicat
în administrarea ºi folosirea unor bani ºi bunuri
comune. Este rost de cãlãtorii, discuþii elevate, de
implicare în cursuri ºi studii. Demersurile privitoare
la relaþiile cu strãinãtatea sunt binevenite ºi pot
avea succes mai devreme sau mai târziu. Foarte
important este segmentul socio-profesional.

Zodia Balanþã

Zodia Vãrsãtor

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Cineva din anturajul prietenilor îþi va oferi soluþii
optime privitoare la situaþiile de viaþã în care te afli
deocamdatã. Cum eºti foarte implicat în treburile
profesionale existã riscul sã pierzi informaþii utile
sau sã respingi tot ce vine din partea celorlalþi.
Opreºte-te din iureºul cotidian, analizeazã-þi
scopurile ºi ascultã atent ce þi se spune. Fiind
liniºtit, chiar ºi preþ de câteva momente, vei înþelege
rostul lucrurilor dincolo de aparenþele cotidiene.
Ai nevoie de odihnã, pentru cã organismul este
obosit. Se pot activa niscai probleme digestive sau
neplãceri legate de picioare. Cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine.

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte privitoare la
segmentul partenerial. Discuþii, întâlniri oficiale, dar
ºi luarea unor decizii importante pe termen lung. Fii
prudent ºi mai ales atent le ceea ce îþi spun partenerii,
în mod special partenerii, asociaþii din segmentul
profesional. Este multã forfotã la locul de muncã,
astfel cã rãsturnãrile de situaþie pot apãrea oricând.
Financiar se contureazã cheltuieli pe facturi, însã
pot intra în discuþie ºi cheltuieli legate de moºteniri
sau partaje. Tot legat de locul de muncã apar
chestiuni financiare, poate chiar obþinerea unor
venituri suplimentare. Gânduri elevate, dorinþã de
rafinare sufleteascã, dar ºi de studii ºi cãlãtorii.

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti solicitat în plan socio-profesional, în sensul
cã vei fi nevoit sã participi la tot soiul de reuniuni cu
ºefi sau cu persoanele autoritare din familie. Unele
dialoguri sau gesturile unora te pot pune serios pe
gânduri. Chiar dacã pe moment eºti necãjit de ceea
ce se petrece în jurul tãu, existã un sâmbure de
adevãr. Observã atent, reþine ºi în serile acestor zile
gândeºte-te pe îndelete. Revelaþiile astfel obþinute
îþi vor fi de mare folos. Prietenii te pot sfãtui de bine,
mai ales în chestiunile care þin de segmentul
profesional ºi de relaþii oficiale cu diverse persoane
care te pot ajuta sã ascensionezi pe o scarã ierarhicã
doritã de tine. Pe de altã parte ai nevoie ºi de odihnã.

Rezervã momente pentru a te ocupa de sãnãtatea
întregului organism. Planificã consultaþii, analize,
intervenþii chirurgicale, dialogheazã cu diverºi
specialiºti în sãnãtate. Sunt momente exclente pentru
a obþine informaþii preþioase pentru îmbunãtãþirea
sãnãtãþii tale. Relaþiile parteneriale se animã mult la
mijlocul sãptãmânii, de aceea fii prudent ºi implicã-te
serios în tot ce þine de relaþia matrimonialã sau de
relaþiile de colaborare profesionalã. Pentru cã eºti pus
pe distracþii sau prea implicat cu hobby-urile tale existã
riscul sã-þi neglijezi unele atribuþii oficiale. Segmentul
financiar este important, pentru cã se contureazã
noi variante de câºtig.
Autor: AstroCafe.ro
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Guvernele trec, leul se Competiþii de Judo de nivel naþional ºi internaþional
În weekend-ul 16 -18.06.2017 sîntoarce spre 4,56 lei au desfãºurat competiþii de Judo de nivel
Odatã trecutã criza guvernamentalã provocatã de
luptele interne din PSD ºi acceptarea de cãtre preºedintele
Iohannis a ”domnului Tudose” drept noul premier al
guvernului PSD-ALDE, leul a putut sã preia tendinþa
apreciativã din regiune.
Privind retrospectiv se poate spune cã minicriza, având
în vedere lungimea ei în timp, nu a avut efecte semnificative,
nivelul deprecierii fiind unul mai mic de 1%. De altfel,
guvernatorul Mugur Isãrescu a declarat, de mai multe ori,
cã leul nu are oricum spaþiu de apreciere în acest an.
Perioada a debutat cu maximul euro din ultimii aproape
cinci ani, de 4,5987 lei. Trebuie remarcat faptul cã moneda
unicã nu a trecut în piaþã de pragul critic de 4,6 lei, cotaþiile
oprindu-se la 4,599 lei.
Votarea în Parlament a moþiunii de cenzurã împotriva
guvernului Grindeanu ºi numirea noul premier au coborât
euro la finalul perioadei analizate la 4,5630 lei, valoare
apropiatã de cea înregistratã înainte de criza politicã.
Tranzacþiile de la sfârºitul intervalului se realizau la
4,563 –4,576 lei.
La aprecierea leului a contribuit ºi interesul constant al
investitorilor strãini pentru titlurile de stat româneºti. În ultimele
Finanþele au plasat bonuri cu scadenþa în 8 martie 2022 în
valoare de 805 milioane lei. Cererea mare a permis o scãdere
a randamentului la 2,45% faþã de 3% la începutul lui martie,
pentru aceeaºi scadenþã.
Perspectivele rãmân pozitive, dacã avem în vedere ultimul
raport al CFA România. Indicatorul de încredere
macroeconomicã, pe baza estimãrilor membrilor organizaþiei,
a crescut luna trecutã la un maxim istoric de 66,6 puncte.
În privinþa cursului euro analiºtii CFA estimeazã un curs
anticipat de 4,5650 iar pentru orizontul de 12 luni unul de
4,60 lei, valoare egalã cu cea din luna precedentã.
Cursul dolarului american a început perioada cu o medie
de 4,1287 lei dar a încheiat-o la 4,0522 lei, într-o ºedinþã în
care cotaþiile au fluctuat între 4,049 ºi 4,094 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele internaþionale între
1,083 ºi 1,089 franci/euro, astfel cã media ei s-a miºcat între
un maxim de 4,2371 ºi un minim de 4,1937 lei, înregistrat la
finalul perioadei analizate.
Perechea euro/dolar a fluctuat pe parcursul intervalului
între 1,1128 ºi 1,1269 dolari, maximul fiind atins la
sfârºitul intervalului.
Aprecierea dolarului a fost influenþatã, în prima parte a
perioadei, de recenta decizie a Rezervei Federale americane
de a majora dobânda sa cheie dar ºi de afirmaþiile oficialilor
Fed referitoare la faptul cã pânã la finalul anului va mai avea
loc încã o creºtere.
Declaraþia fãcutã de Mario Draghi, preºedintele BCE, la
a patra conferinþã anualã a BCE, care se desfãºoarã la
Sintra (Portugalia), referitoare la faptul cã economia zonei
euro dã semne încurajatoare ºi cã riscul deflaþiei a dispãrut,
a avut ca efect aprecierea euro.
Analiza cuprinde perioada 21 –27 iunie.
 Radu Georgescu

naþional ºi internaþional unde CSM Drobeta
a participat ºi s-a clasat dupã cum urmeazã:
- la Timiºoara s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional U13, individual,
de unde VÂLVOI DENISA -40 kg s-a
întors cu medalia de bronz, urcând, deci
pe ultima treaptã a podiumului la aceastã
categorie de vârstã ºi greutate;
- la STRUGA, în Macedonia, au participat
460 de sportivi din 12 þãri: ROU, MAK, GRE,
NED, MNE, BIH, BUL, SRB, CRO, KOS,
TUR, ALB, unde sportivii Judoka de la
CSM Drobeta ºi-au verificat potenþialul ºi
au urcat pe podium, dupã cum urmeazã:
Loc I - VLADU ANA MARIA -40 kg –
U15
- ARGINT DIANA -48 kg -U15
- IOVIÞA ROBERTA -52 kg -U21
- BORTOS ANDREEA -57 kg -U21
- COVACIU IASMINA -48 kg -U21
Loc II - BORONTIª ANDREEA -57 kg -U21
Loc III -DEMETRIO DANIELA -57 kg -U21
Loc V -CHICIN ALEXANDRU -73 kg -U21
CSM Drobeta a fost desemnat “Cel mai bun
club’’ la feminin din toate echipele prezente.
- la Zagreb - Croaþia a avut loc Campionatul
European de Veterani la care au luat startul
780 de sportivi din 31 þãri, România fiind

reprezentatã de 7 sportivi la masculin
ºi 1 sportiv la feminin.
LENA STEREA -57 kg - F4 a urcat pe prima
treaptã a podiumului, iar STELICA
SÃLCIANU -73 kg - M9 (Cel care în 1970 a
adus Judo-ul ca sport în judeþul Mehedinþi)
a ocupat poziþia a - V-a, România ocupând
loc 18 în clasamentul pe naþiuni.
Urmeazã Campionate Blacanice de Juniori
(Bulgaria) ºi U15 (Grecia), competiþii oficiale,
unde sportivii CSM Drobeta sunt componenþi
ale Loturilor Naþionale a României ºi vor
reprezenta România la aceste competiþii.

COMUNICAT DE PRESÃ - JUDO

Loc I - ARGINT DIANA -48
kg -U15
- COVACIU IASMINA -4 8
kg -U18
- IOVIÞA ROBERTA -52 kg
-U18
Loc III - NAE ALEXANDRA
-52 kg -U18
- CHICIN ALEXANDRU -73
kg -U18
Loc V - TOPALÃ VLAD -81
kg -U18
Au câºtigat titlul de “Cea
Mai Tehnicã sportivã”: Argint
Diana la vârsta U15 ºi Ioviþa
Roberta la vârsta U18.
În weekend-ul 23 - 25.06.2017 întrCSM Drobeta s-a clasat pe locul 4 în
un frumos loc din Bulgaria – clasamentul general pe echipe din cele 65
PANAGYURISHTE s-a desfãºurat a doua de cluburi participante.
ediþie a Turneului Internaþional “OPEN
Urmeazã Campionatul Balcanic de
Panagyurishte” care a strâns la start 570 juniori de la Pazardzhik –BUL la care
sportivi de la 65 de cluburi din 11 þãri: ROU, sportivele COVACIU Iasmina -48 kg ºi
BUL, HUN, GBR, BIH, SRB, MAK, GER, VÂLVOI Anda -63 kg vor face parte din
GRE, RUS, Rep. MLD.
Lotul ce va reprezenta România la
Sportivii CSM Drobeta au avut de aceastã competiþie.
încercat meciuri grele cu adversari
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt al
puternici clasându-se dupã cum urmeazã:
CSM Drobeta Turnu Severin
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Adelin Iliescu a ajuns în Belgia
Colonia jucãtorilor români calitãþile mele ºi mi-a propus sã
care vor evolua în Belgia se va mãri semnez contract cu ei, pentru a mã
din sezonul viitor. Dupã Alexandru reprezenta. Am acceptat, iar, ulterior,
impresarul m-a propus celor de
la KV Mechelen, la care am mers
trei zile în probe, dupã care miau oferit contractul pentru a
deveni jucãtorul lor”, a precizat
Iliescu. Portarul de doar 18 ani
a dezvãluit ºi restul motivelor
pentru care a decis sã pãrãseascã
oraºul natal: “Din pãcate, am
ajuns aici fiindcã autoritãþile
locale nu vor fotbal în acest oraº.
Pentru mine e trist sã vãd asta,
mai ales cã de mic mi-am dorit
sã joc în oraºul natal, pentru
echipa de seniori. Nu cred cã se
Chipciu (Anderlecht Bruxelles), pune problema de a avea o echipã
Nicolae Stanciu (Anderlecht localã, simt cã nu se vrea asta”.
Anul trecut, Iliescu a susþinut mai
Bruxelles), Dorin Rotariu (Club
Brugges) ºi Rãzvan Marin (Standard multe probe de joc la Werder Bremen
Liege), portarul severinean Adelin (Germania), Virtus Entella (Italia) sau
Iliescu va juca la KV Mechelen. Ieºit Dinamo Bucureºti, dar transferurile au
din circuitul echipei naþionale de picat din motive pe care tânãrul portar
juniori, pentru care a adunat peste 10 a evitat sã se comenteze. “Þin sã cred
selecþii, ultima în octombrie 2015, cã Mechelen este clubul potrivit,
Iliescu decisese în iarnã sã nu mai deoarece au jucãtori foarte tineri, care
joace fotbal la echipa de juniori se antreneazã cu prima echipã. Se
republicani de la CSS Drobeta Turnu vede faptul cã viitorul conteazã pentru
Severin ºi sã plece la tatãl sãu, care ei ºi asta nu poate decât sã mã bucure,
munceºte în Belgia. Dupã ce a lucrat pentru cã simt cã în cel mai scurt timp
pe ºantier ºi într-un depozit, Adelin voi avea ºansa sã debutez la seniori.
Iliescu a prins contractul care îl poate E o concurenþã mare, dar e concurenþa
propulsa spre fotbalul de de care am nevoie, þinând cont cã la
performanþã. “La Mechelen am ajuns Severin nu am avut aºa ceva. Sunt
datoritã tatãlui meu, care lucreazã aici conºtient cã trebuie sã muncesc de
în construcþii ºi care mi-a propus sã cel puþin douã ori mai bine decât
vin ºi sã îmi încerc ºansa. La început, ceilalþi pentru a reuºi sã mã impun,
lucrurile nu au fost aºa cum mi-am dar mi-e nu mie fricã nici de
dorit. A fost o perioadã fãrã competiþie, nici de muncã. Sigur, voi
antrenamente, am mers ºi la muncã începe la echipa de tineret U21, dar
pentru a-mi câºtiga existenþa. Dar nu antrenorul cu portarii de acolo a
mi-e ruºine sã zic cã am lucrat într- propus ca eu sã mã antrenez ºi cu
un depozit, aranjând gresie ºi faianþã echipa mare. În Belgia e campionat
ºi cã am fost pe ºantier alãturi de tatãl puternic la nivel de tineret ºi asta mã
meu. Într-un final, eforturile mi-au va ajuta sã progresez. Îmi doresc sã
fost rãsplãtite. Am luat contact cu revin cât mai repede între buturile
fotbalul din Belgia la o echipã de echipei naþionale. Mereu a fost o
amatori, unde unul dintre colegii plãcere pentru mine sã îmi reprezint
tatãlui meu juca. Aici am avut ºi un þara. Echipa mea de suflet e Rapid
gram de noroc, pentru cã acest om Bucureºti. Din pãcate, nu ºtiu dacã pe
cunoºtea un agent care lucreazã viitor voi avea ºansa sã joc pentru acest
pentru FSB Limited, o firmã de club minunat. Visul meu este sã ajung
impresariat din Manchester. A venit în Anglia, îmi place mult fotbalul de
impresarul respectiv la un acolo ºi cred cã m-aº putea impune”,
antrenament, a fost mulþumit de a declarat Iliescu.
 M. O.
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Strehaia, ridiculizatã la
Saelele

Învinsã, cu 4-2, de Voinþa
Saelele, în manºa-tur a barajului
pentru promovarea în Liga a III-a, CS
Strehaia a fost surclasatã în meciulretur, disputat în deplasare. Pe
terenul din comuna Saelele,
campioana Ligii a IV-a Teleorman sa impus, sâmbãta trecutã, cu scorul
de 8-0, golurile fiind marcate de
Florinel Mitrea (18'), Alexandru
Scumpu (33' - penalty), Cosmin
Turcin (38', 46'), Andrei Roman (49'),
Gabriel Mãrioara (61'), Takenori
Kawagoe (71') ºi George Marinescu
(90'). Gazdele au ratat ºi douã lovituri
de la 11 metri. Astfel, dupã ce s-a
impus cu scorul general de 12-2,
Voinþa Saelele va juca în sezonul
2017-2018 în Liga a III-a, în timp ce
Strehaia va activa tot în Liga a IV-a
Mehedinþi. Între cele 2 echipe a existat
discrepanþã nu doar pe terenul de joc,
ci ºi la nivel financiar. Dacã Voinþa

Saelele a avut un buget de peste
500.000 de lei, iar toþi jucãtorii, unii
dintre ei aduºi ºi din alte judeþe, sunt
angajaþi la club cu salarii cuprinse
între 1.000-1.500 lei, bugetul
echipei din Strehaia a fost de 20
de ori mai mic, iar componenþii
lotului au jucat fotbal de plãcere,
fãrã sã fie remuneraþi.
ªi ACS Tractorul Cetate, echipã
la care evolueazã 15 jucãtori
mehedinþeni, în frunte cu Dorel
Stoica, a pierdut barajul pentru
accederea în Liga a III-a, pentru al
doilea an consecutiv. Dacã în 2016
era stopatã de vâlcenii de la AS
ªirineasa (1-4,1-3), campioana
judeþului Dolj a fost de data
aceasta învinsã de campioana
Ligii a IV-a Gorj, Internaþional
Bãleºti, care s-a impus în ambele
manºe, cu 2-1, respectiv 3-1, în
returul de la Cetate.
 M. O.

Anunþ
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu

“SC ADI PROD COM SERV SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Extindere ºi recompartimentare spaþiu comercial ºi
schimbare de destinaþie a imobilului în pensiune turisticã” propus a fi
amplasat în intravilanul oraºului Baia de Aramã, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 29B.
Informaþiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3 ºi la
sediul titularului în zilele de luni pânã vineri între orele 8-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi”.

Anunþ
Organizaþia Utilizatorilor de Apã pentru Irigaþii Ostrovu Mare,
cu sediul în sat Ostrovu Mare, nr. 357, comuna Gogoºu, judeþul Mehedinþi,
CIF 14291287, anunþã pierderea Certificatului de înregistrare.
Se declarã nul.
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Sucã ºi mehedinþenii la cinematograf, trântirea lu’
nea Mâþu ºi rezistenþa lu’ nea Daea agricultoru’

Mã nepoate, dacã l-ai fi
vãzut pe nea primarele di la ªimian,
în paralel ºi deputat de Mehedinþi,
cum sã pupa ‘mnealui pe holurile
Parlamentului, mai cã ziceai cã îl
cunoaºte lumea, cã-l salutã bãieþii
din cartier, când trece pin Militari,
sã dea în autostradã. Unde mai pui
cã acuma ºimienenii nu prea ºtiu
cum sã-l numeascã: domn deputat,
ori dom primar, ca sã nu sã supere.
Da vorba lu Marghioala lu’ Fleaºcã,
nu sã supãrã nici dacã l-ar face
preºedinte, la partid. Mai ºtii! Poate
cã cã daia ºi-a pãstrat ºi cabinetu
de parlamentar. Când dã-n sictir,
mai dã câteo consultaþie sau
primeºte materiale documentare
pentru Insula ªimianului. Mare
piºicher, nea Costel dã ªimian!
Mã fraþilor, se dete film la teatru,

sã prezentã Mehedinþiu aºa cum
cicã nu-l ºtiau nici ãi de-l conduc.
Mai bine tãceau. ªi nu þineau
oamenii cu ochii în soare, cã una
anunþarã iniþal ºi alta fãcurã pãnã
la final. Pã trebuia musai sã se
semneze condica ºi pe Aerodrom,
cã la câte avioane aterizeazã cu
investitori pin Mehedinþi, abia le

mai fac faþã. ªi a dat bine ºi la
relaþia cu UDMR-ul.
Da ca sã revenim la filmu
prezentat ca la cinematograf, la cât
a costat filmu, sã te întorci numai
în trecut ºi sã nu prezinþi nimica din
prezent, cu gându la viitor, nu sã
ºtie dacã impresioneazã pe careva
din afarã. Cã investitoru nu vrea sã
vadã câmpii ºi pãºuni, potcoave de
cal ºi peºteri, cã nu-ai aduc nimic
în buzunare. Iarã dacã ne culcãm
pe ideea cã o sã dea turiºtii nãvalã
când vãd un film, mai avem de
aºteptat fro zeci de ani.
Mã fraþilor, cine îi chinuie pe
oamenii ãºtia de vin la Colegiul
Prefectural, cã fac orice altceva,
numai sã fie cu mintea la ce sã
discutã, nu. Cã dacã stãm sã
judecãm drept, mai bine anulãm
orice nu sã face, decât
sã sã facã numai ca
sã fie fãcute. ªtiu,
cam greu de înþeles
fraza asta, da aºa le
ticluieºte Tanþa lu’
Pecingine, cã ea a
cochetat ºi cu politica.
Da ceva mai demult,
cam pe vremea lu
nea Morþun.
Una vorbeºte Sucã
ºi orice altceva fac ãi de trebuie sã
ia neºte mãsuri, ceva. Pã nu sã mai
poate fraþilor, fierbe lubeniþa în
piaþa unde veneau sârbii, de zici cã
e ofertã, cu saunã inclusã în preþ.
Pesemne cã de asta or fi ºi preþurile
mari, cã de intrat la apã nu au intrat.
Promisiuni au fost, tãieri de
panglici au fost, alaiuri au fost, în

frunte cu nea Stãniºoarã, cu nea
Gherghe, cu tanti Borugã, cu nea
Tudoricã. Ba ºi tanti Dobrotã veni
sã sã laude ce o sã facã ºi sã
dreagã, iarã CIV era tot timpu ãsta
pe balustrade, pardon, pe baricade.
Pã da, ca sã nu scape ceva
important. Pãnã la urmã fãcu tanti
Dobrotã. Fãcu piaþa, sã dusã acasã,
fãcu o ciorbã, mâncã ºi sã culcã la
loc ºi n-ajunsã nici la ºedinþã. Da,
bunã ciorbã fac ai noºtri, bunã
ciorbã. Treabã nu prea fac, în rest
sã pricep la toate.
Da vã zise Sucã data trecutã, de
schimbarea lu’ nea Mâþu, da nu
vã zisã tot. Pã da, cã între timp
aflã di la Marghioala lu’ Fleaºcã,
cã asta þine difuzoru tot timpu în
prizã, cicã i sã trasã di la nea
Aladin, supãrat cã nea Mâþu l-ar
fi salutat pe nea Duicu. Acuma,
dacã sã adevereºte, nu e bine, cã
dacã sã repetã scenele astea de
fiecare datã, nu mai mergem
înainte. Cã rãzbunãrile astea
ieftine nu construiesc, mai mult

dãrâmã. Unde mai pui cã oamenii
puternici câºtigã prin puterea
minþii, nu a funcþiei. Da om vedea
cum stã treaba.
Nea Daea e fericit cã a rãmas
ºi-n guvernu ãsta nou, ne mai
povesteºte de oi, de frunze, de
porumb ºi alte furaje, ori
furajate. Veselie mare, ce mai,
toatã vara! Da-i jale mare la Casa
Judeþanã de Pensii Mehedinþi,
cã sã bate recordu în întârzieri
la lucrarea dosarelor de pensie.
Abia s-a ajuns în luna în care a
fost investit Guvernu Grindeanu,
care a cãzut. Conducerea CJP
Mehedinþi rezistã, cã e
competentã. Viitorii pensionari
or mai rãbda, sau cineva sã
gândeºte cã pãnã sã le vinã
p e n s i a s ã f â rº e s t e t o t .
Co n d u c e re a ju d e þ u l u i c u m
rãspunde la zecile de petiþii
primite?!
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

