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Guvernul României a
aprobat miercuri, 30
august 2017, la
propunerea Ministerului
Energiei, Ordonanþa
privind înfiinþarea
Centrului Naþional de
Management al Apei Grele
(CNMAG). Noua entitate
va prelua managementul
apei grele de la Regia
Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN), din
Drobeta Turnu Severin,
aflatã în faliment ºi în
imposibilitatea de a mai
conserva aceastã resursã.
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Numãrul mai mare de artiºti invitaþi din România, Bulgaria ºi nu în ultimul rând, Serbia, calitatea
spectacolelor oferite publicului au fãcut din cea de-a II-a ediþie al Festivalului Medieval cea mai reuºitã
manifestare de acest gen de pânã acum din Cetatea Severinului.
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de Sorin Vidan “Domnule Tudose, ne dorim o

Rolul culturii

Prins în vâltoarea organizãrii
unor evenimente culturale de amploare
(Festivalul medieval, 140 de invitaþi,
concerte, cazãri, catering, ateliere, cai,
containere de gunoi, fire electrice ºi
boxe, pazã, curãþenie, discuþii ºi
probleme de tot felul culminând cu o
furtunã teribilã duminicã searã, ce nea udat pe toþi pânã la piele) nu am
mai urmãrit deloc, dar absolut deloc
ce s-a mai petrecut pe scena politicã,
în viaþa socialã în general, cine cu
cine ºi cine împotriva cui ºi alte
lucruri de acest tip.
Mi-am dat seama apoi ce excelent
refugiu, pânã la urmã, este cultura,
indiferent de forma ei de manifestare.
Ce nemaipomenit scut de protecþie
împotriva zgomotului ºi furiei unei
lumi pe care degeaba tot
încercãm, cãci nu reuºim mai
deloc sã o aducem în lumina
raþionalitãþii ºi binelui, poate doar
vremelnic, din când în când, apoi,
deodatã, lucrurile ies din matcã.
Avem, la nivelul Severinului, o
groazã de probleme, cele mai multe
sunt de când lumea, ºi e greu sã
crezi cã se vor rezolva peste noapte.
O mulþime de nemulþumiri, de
frustrãri, de neajunsuri. Dar peste
toate avem ºi nenumãrate, slavã
Domnului, momente de bucurie, de
împlinire, de bunã-dispoziþie, de

încredere ºi speranþã.
Toatã vara aceasta am vãzut mii de
severineni bucurându-se parcã mai
mult ca niciodatã de oraºul lor, în
promenade, venind la spectacole de
muzicã, de dans, magie, film etc.
Centrul vechi al oraºului a prins
viaþã, odatã cu aceastã micã
renaºtere culturalã din jurul
Teatrului. Ceva s-a schimbat în bine
în aerul acestui oraº.
Mii de oameni au venit în acest
weekend ºi la Cetatea medievalã
pentru a se distra în zilele Festivalului
medieval. Copii, tineri, bãtrâni neam perindat cu toþii în jurul zidurilor,
am socializat, ne-am binedispus, fie
cã am vizionat un spectacol de
teatru, un concert, atelierele
medievale sau luptele. Cei mici au
avut o frumoasã tabãrã de picturã pe
ceramicã ºi nu poate fi încântare
mai mare decât aceea de ai vedea
cu câtã atenþie ºi delicateþe puneau
ei culorile ºi câtã bucurie era în
ochii lor ºi ai pãrinþilor.
Cred cã rolul culturii este acela de
a umaniza (sau reumaniza, dupã caz)
relaþiile dintre noi. De a aduce un
plus de calm ºi de frumuseþe în
vieþile noastre, dincolo de
agresiunea zilnicã a televizoarelor ºi
buletinelor de ºtiri. Meritãm la
Severin un climat cultural ºi social
civilizat ºi de bunã condiþie. În
aceastã varã oraºul nostru a fost
vizitat de sute ºi sute de turiºti
strãini ºi din þarã.
Încet încet oraºul nostru se
deschide spre lume, mai bine, mai
articulat, ºi acest lucru nu poate decât
sã ne dea încredere în noi. Pânã la
urmã acesta este ºi adevãrul: avem
un oraº frumos, chiar foarte frumos.

COMUNICAT DE PRESÃ
Uniunea Naþionalã a
Patronatului Român (UNPR)
dezaprobã creºterea accizei la
carburanþi, considerând cã aceastã
mãsurã va duce la majorarea preþurilor
la toate bunurile ºi serviciile, putând
antrena o nouã tendinþã inflaþionistã,
dupã o perioadã de relativã stabilitate
a preþurilor în România.

Deasemenea, firmele de
transport membre UNPR vor fi
nevoite sã creascã tarifele de
transport, aducându-le prejudicii
în relaþiile contractuale pe care
le au cu beneficiarii lor.
Prin majorarea preþurilor la
carburanþi, se vor reduce, în mod
cert, CONTINUARE ÎN PAGINA 12

Românie cu banii la saltea?
Vreþi cozi la bãnci, ca în Cipru? “
Întreabã vicepreºedintele PNL, Virgil Popescu
“Ce face un PSD-ist când se
plictiseºte? Sparge geamul ºi apasã
pe butonul alarmei de incendiu,
începând sã urle ºi sã alerge de colocolo, pânã înnebuneºte pe toatã
lumea. Iatã cã nici actualul premier
Mihai Tudose nu face excepþie, iar cea
mai recentã ispravã a prim-ministrului
ne aratã perspective deloc
îmbucurãtoare pentru economie.
Marþi searã, cel care ocupã în
prezent fotoliul de ºef al Guvernului
a scos din nou sabia la bãnci. Dupã
ce, la începutul acestei luni, primministrul a declarat cã existã bãnci
care „ne furã”, acum acelaºi PSD-ist
s-a bãtut cu cãrãmida-n piept cã el
nu primeºte salariul pe card, fiindcã
nu vrea sã-i plãteascã bãncii
comision ori de câte ori îl foloseºte.
Serios? Domnul Tudose e un fan al
banilor la teºcherea?
Altã parte care mi s-a pãrut jenantã
a fost cea despre comisionul de 550
de dolari perceput de cãtre bancã timp
de doi ani pentru administrarea
contului. Pãi, dacã într-adevãr existã
o bancã atât de lacomã, Mihai Tudose
ar face bine sã ne-o indice cu nume
ºi prenume! Nu sã ne arunce praf în
ochi; nu sã ne spunã basme ºi vorbe
de clacã. Altminteri, dacã o asemenea
declaraþie vine din partea unui
premier, ea are toate ºansele sã creeze
isterie nu atât în piaþa bancarã, cât mai
ales în rândurile populaþiei.
ªi atunci nu departe va fi ziua în
care România se va tranforma întrun al doilea Cipru, cu oameni aºezaþi
la cozi imense, înghesuindu-se sãºi retragã banii de la bancomate ºi de
la ghiºee bancare, ca sã-i punã la
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saltea. Domnule Tudose, chiar ne
dorim sã vedem aºa ceva?
Nu zic cã bãncile sunt niºte îngeri departe de mine acest gând! Dar stau
ºi mã uit cã, de douã luni, atât
premierul, cât ºi ministrul de Finanþe
Ionuþ Miºa, ne tot trâmbiþeazã cât de
rãu este sistemul bancar din România
ºi cum nu plãteºte el impozit pe profit
de ani de zile. Foarte bine: hai cu
egalarea! Sã vedem o listã oficialã cu
respectivele instituþii bancare, iar
ANAF-ul sã-ºi facã treaba! Nu sã
citim acea listã în presã, din cauzã
cã ministrul Finanþelor a invocat
secretul fiscal.
Pânã una-alta, dacã nu are nimic
concret sã punã pe masã, unui primministru al unei þãri europene (care
trage tare sã intre în zona euro ºi în
spaþiul Schengen) i-ar sta mult mai
bine sã fie prudent ºi sã nu creeze
haos. Nu avem nevoie acum sã
destabilizãm sistemul bancar, sã
creãm isterie ºi sã contribuim la
creºterea evaziunii fiscale. Mult mai
interesant ar fi dacã Mihai Tudose lar întreba pe Liviu Dragnea (ºeful
domniei sale pe linie de PSD) cum
va arãta urmãtoarea rectificare
bugetarã ºi de unde va scoate bani,
ca sã nu vãduveascã investiþiile.
În altã ordine de idei: nu ar fi mai
bine, domnule premier, dacã
Guvernul ar modifica legislaþia, astfel
încât conturile de salarii sã fie scutite
de comisioane? Vã las sã reflectaþi
asupra acestei idei. ªi apropo: sunt
unele bãnci care practicã astfel de
scutiri”, a afirmat vicepreºedintele
Comisiei de industrii din Camera
Deputaþilor, Virgil Popescu.
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com
TELEFAX: 0252 - 326.143
Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.
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Festivalul Medieval al Cetãþii Severinului - ediþia a II-a
Numãrul mai mare de artiºti invitaþi din România, Bulgaria ºi nu în ultimul rând, Serbia, calitatea spectacolelor oferite publicului au fãcut din cea
de-a II-a ediþie al Festivalului Medieval cea mai reuºitã manifestare de acest gen de pânã acum din Cetatea Severinului.
Pe parcursul celor trei zile despre dresura lor ºi
de festival, publicul a asistat la istoria folosirii pãsãrilor la
veritabile întreceri cavalereºti, vânãtoare ºi sã participe la
competiþii de tip full-contact, teatru demonstraþii de zbor.
De asemenea au avut
în aer liber, muzicã medievalã,
ateliere de fierãrie, încãlþãminte, loc activitãþi interactive
curelãrie, crestãturi în lemn, þesut pentru copii, demonstraþii
la rãzboi, croitorie ºi broderie, de mânuire a armelor,
fabricare de zale, ateliere demonstraþii de tir cu
interactive, expoziþii de arme ºi arcul, jocuri distractive
armuri. Vizitatorii au avut ocazia sã pentru copii ºi adulþi.
Caii de la Clubul de
înveþe chiar în curtea cetãþii dansuri
medievale, sã discute cu ºoimarii Echitaþie Transilvania au

þinut cu sufletul la gurã pe vizitatori
prin dovezile de mãiestrie rar vãzute
în spaþii publice. Spectacolele cu
foc ce au putut fi urmãrite ºi în zilele
de vineri ºi sâmbãtã, parada cu
fãclii de vineri searã au constituit
toate spectacolele rar vãzute, la fel
ºi cele organizate în diverse locuri
din Cetatea Medievalã.
Au participat anul acesta la

eveniment sute de artiºti din
România ºi strãinãtate, Vereni (Sofia,
Bulgaria), Deus Vult (Oradea),
ªoiman Art (Deva), Cavalerii
Cetãþilor Bârsei (Braºov), Beli Orlovi
(Belgrad, Serbia), Compania Draco
Nigrus (Cluj), Compania Ursului
Brun (Bucureºti), Order of the
Phoenix (Cluj).
 Alexia M.

BUTUªINÃ, GENERAL DE TRANZIÞIE
Mare vânzolealã ºi mare
curiozitate dupã ce Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi a fost
decapitat de ministrul Educaþiei!
Cine îi va lua locul controversatei
Mirela Pintea? Încã nu se ºtie
rãspunsul la aceastã întrebare, dar
se poate spune cã inspectoratul are
acum un cap, ce-i drept, pus
provizoriu pe locul rãmas vacant.
Inspectorul general adjunct Marian
Butuºinã a preluat, începând de
miercuri, conducerea
Inspectoratului ªcolar din
Mehedinþi ºi va coordona activitatea
pânã când ministerul va decite
succesorul Mirelei Pintea Enea.
Nu demult, Mirela Pintea Enea a
zburat din funcþia de inspector
general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean, fiind demisã de ministrul
Educaþiei. Postul rãmas vacant a
fost scos la concurs, iar pânã la
data limitã cerutã s-au înscris la

concurs un numãr de 5 candidaþi.
Din pãcate, numele noului ºef al
învãþãmântului mehedinþean nu a
fost încã decis de mai marii din
educaþia româneascã, care, cel mai
probabil, nu au reuºit sã ajungã la
un consens politic în acest sens.
Pânã una alta, pentru cã ne aflãm
într-o perioadã delicatã, la începutul
unui an ºcolar ºi cu multe
probleme de rezolvat, ministerul a
decis cine va conduce inspectoratul
pânã la numirea unui nou ºef. Luni
seara, ministerul a dispus ca
inspectorul general adjunct Marian
Butuºinã sã devinã general
interimar, pânã la noi ordine.
Contactat telefonic, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului Educaþiei
Naþionale nu a vrut sã ne spunã cine
s-a înscris la concursul pentru
postul de inspector ºcolar general,
ci doar cã s-au înscris 5 persoane.
Surse credibile ne-au dezvãluit,

însã, cã ar fi vorba de: Daniela
Ghimeº, Cristinel Degeratu, Alin
Tomoiescu, Vicã Ungureanu ºi,
desigur, Marian Butuºinã.
Prima zi, prima gafã
De altfel, prima zi de domnie
a lui Marian Butuºinã a adus ºi
prima gafã de proporþii. În ziua
în care la Mehedinþi a fost
lansatã o campanie naþionalã de
prevenire a consumului de
canabis, intitulatã sugestiv „POT
ALTFEL!”, noul „general” nu a
trimis pe nimeni la întâlnire. Printre
partenerii naþionali ai acestei
importante campanii se numãrã atât
Ministerul Educaþiei Naþionale, cât
ºi Ministerul Tineretului ºi Sportului.
Dacã la lansarea de la Centrul
Antidrog Mehedinþi au venit
reprezentanþii Direcþiei Judeþene de
Tineret ºi Sport, voluntari ºi
profesori, dar ºi prefectul judeþului,
cei de la Inspectoratul ªcolar

Judeþean nu s-au deranjat sã
trimitã un reprezentant. Prea puþinã
importanþã are, se pare, pentru
ºefimea din Inspectoratul ªcolar o
campanie dedicatã tinerilor ºi
viitorului acestora. Prefectul Nicolae
Drãghiea a taxat prompt nepãsarea
Inspectoratului ªcolar. „Nu-i mai
aºteptaþi pe cei de la inspectorat!
Inspectoratul ªcolar nu vine, pleacã!”
–a spus prefectul.
 R. C.
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Hramul Paraclisului
Mãnãstirii Jiana
Vineri, 1 septembrie, când
Biserica Ortodoxã face prãznuirea
Sfântului Simeon Stâlpnicul,
mãnãstirea Jiana a îmbrãcat haine de
sãrbãtoare. În aceastã zi, Sfânta
Liturghie a fost oficiatã de Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, înconjurat de
un ales sobor de preoþi. Rãspunsurile
liturgice au fost date de protopsalþii
Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin. Dupã Sfânta Liturghie
s-a sãvârºit parastas pentru ctitori.
Ziua de hram a fost trãitã la cea mai
mare intensitate de obºtea sfintei
mãnãstiri, condusã de pãrintele
protosinghel Augustin Dragomir dar
ºi de ctitorii ºi închinãtorii acestei
sfinte mãnãstiri.
La finalul Sfintei liturghii PS Nicodim
a pus la inimile credincioºilor cuvânt
de învãþãturã, îndemnându-i pe cei
prezenþi sã urmeze exemplul Sfântului
Simeon Stalpnicul de rãbdare ºi
ascezã la care nu se poate ajunge
decât prin despãtimire ºi rugãciune.
„S-a îndãtinat sã fim aici în zilele de
hram sã sãvârºim Sfânta Liturghie ºi
împreunã cu Sfinþii ocrotitori ai
mãnãstirii sã ne rugãm
Preamilostivului Dumnezeu în timpul
slujbei Utreniei ºi Sfintei Liturghii ºi
chiar pe drumul cãtre mãnãstire
continuând rugãciunea ºi aici ºi dupã

ce plecãm de aici. Omul
care nu doreºte sã se
apropie de Dumnezeu
ajunge la o frãmântare,
o neliniºte permanentã,
la un iad în inimã
alimentat de pãcatele
din sufletul sãu...
Sfântul Simeon sã se
roage pentru liniºte în
inimile noastre”.
Pãrintele
Protosinghel
Augustin Dragomir le-a vorbit celor
prezenþi în cuvântul de învãþãturã de
la finalul Sfintei Liturghii despre viaþa
curatã a Sfântului Simeon ºi despre
mama acestuia Sfânta Marta. La
finalul cuvântului sãu pãrintele stareþ
a spus celor prezenþi: “Vã mulþumim
tuturor care aþi lãsat lucrul ºi aþi venit
la mãnãstire pentru a ne ruga
împreunã sã ne întâlnim cu
Dumnezeu ºi cu Sfinþii Lui ºi sã ne
întâlnim unii cu alþii. Biserica ne
adunã Biserica ne sfinþeºte... vã
mulþumim tuturor, rugãm pe Bunul
Dumnezeu sã vã asculte rugãciunile,
sã vã dea Bunul Dumnezeu gândul
cel bun, viaþã curatã ºi rãspuns bun
la înfricoºãtoarea judecatã a Sa”.
La acest moment, Prof. Tania
Pleniceanu nora doctorului
Pleniceanu cel care a donat cele cinci

hectare de pãmânt pe care se aflã
mãnãstirea a mãrturisit cã “este un
sentiment de mare bucurie pe care îl
trãim astãzi la al zecelea hram al sfintei
Mãnãstiri ºi trãim bucuria aceasta cã
putem sã ne rugãm Sfântului Simeon
Stâlpnicul sã mijloceascã în faþa
Bunului Dumnezeu pentru mântuirea
sufletelor noastre”.
Pãrintele ªtefan Purcariu de la
Parohia Jiana a arãtat bucuria pe care
o are vãzând aceastã mãreaþã
“mãnãstire care se înalþã pe aceste
plaiuri pe unde trudeau moºii ºi
strãmoºii noºtri… iar astãzi ne aflãm
la o dublã sãrbãtoare hramul mãnãstirii
ºi începutul anului bisericesc”.
Când a primit târnosirea (27 mai
2013), biserica paraclis a fost aºezatã
sub ocrotirea Sf. Simeon Stâlpnicul.
Sfântul locaº a fost ridicat într-un

singur an (mai 2012-mai 2013),
de cãtre actualul stareþ al
mãnãstirii, pãrintele protosinghel
Augustin Dragomir.
Înfiinþarea mãnãstirii Jiana s-a
aprobat în ºedinþa Sinodului
Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei
din data de 28 mai 2008. S-a
hotãrât ca mãnãstirea sã primeascã
hramul “Sfântului Mc. Iuliu
Veteranul”, ca mãnãstire de
cãlugãri, sub jurisdicþia Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, urmând a
funcþiona în cadrul Protoieriei
Vânju Mare.
Prin înfiinþarea acestui aºezãmânt
monahal se construieºte un centru
de spiritualitate ºi de întãrire a
activitãþii misionare în zona de
câmpie a judeþului Mehedinþi.
Pr. Marian Alin Giginã

a parohiei Pluta, protopopiatul
Strehaia. Aici, Preasfinþia Sa a oficiat
slujba de resfinþire a bisericii cu
hramul „Sfânta Cuv. Parascheva“, la
care au fost efectuate în ultimii ani

mai multe lucrãri de reparaþie ºi
modernizare prin purtarea de grijã a
pãrintelui paroh Marinescu Vasile
Daniel, sprijinit de enoriaºi ºi în mod
deosebit de familia DiaconescuIliescu Marius ºi Rodica.
Lucrãrile au cuprins reparaþia
exteriorului bisericii, pardosirea
bisericii, achiziþionarea de mobilier
nou ºi construirea unei clopotniþe.
Dupã slujba de resfinþire, Preasfinþia
Sa a sãvârºit Sfânta Liturghie,
înconjurat de un sobor de preoþi ºi
diaconi, iar rãspunsurile liturgice
au fost date de protopsalþii
Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin.
În cadrul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim l-a

hirotesit pe pãrintele paroh
Marinescu Vasile Daniel întru
iconom-stavrofor, pentru întreaga
ostenealã depusã în folosul Bisericii
ºi a credincioºilor din aceastã zonã.
În finalul slujbei, Preasfinþia Sa a
rostit cuvânt de învãþãturã ºi a
transmis tuturor credincioºilor
prezenþi binecuvântarea ºi dragostea
pãrinteascã ºi le-a vorbit despre
folosul rugãciunii pe care trebuie
sã o înãlþãm în bisericã,
rugãciune pentru cei vii dar ºi
pentru cei adormiþi.
Pãrintele protoiereu Gheorghe
Popescu a pus de asemenea cuvânt
de învãþãturã la inimile celor prezenþi
vorbindu-le despre bucuria pe care

Resfinþirea bisericii parohiei Pluta

Preasfinþitul
Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, s-a aflat sâmbãtã, 2
septembrie,
în
mijlocul
credincioºilor din satul Buiceºti, filie

 Continuare în pag. 10
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S-a deschis expoziþia de
arte vizuale
„Toamna severineanã”
la Castelul Artelor

Vernisajul expoziþiei
„Toamna severineanã” a avut loc
zilele trecute în prezenþa artiºtilor
care expun aici ºi a severinenilor
iubitori de artã.
Expoziþia de artã plasticã
„Toamna severineanã”, organizatã
de Galeria Castelului Artelor din
Drobeta Turnu Severin îºi propune
sã marcheze prin artã momentele
de prefaceri profunde ale naturii
acum la debutul toamnei.
„Este o excelentã prefigurare a
anotimpului care se apropie. Iatã cã
pe acest final estival, arta plasticã
severineanã se reuneºte într-un
numãr considerabil ºi se regãseºte
pe simezele galeriei de artã a
Castelului într-o expoziþie, spunem
noi de excepþie, <Toamna
severineanã>. Este o expoziþie de
o pregnanþã deosebitã pentru cãci
putem gãsi o diversitate de voci
plastice, fiecare cu o personalitate
distinctã. Este un veritabil tur de
forþã. Pentru cei care iubesc arta ºi
vor sã regãseascã frumosul plastic
aici pot sã facã acest lucru pentru
cã au ºansa sã se întâlneascã cu o
galerie de artiºti severineni cu ceea
ce este, cred eu, în momentul de
faþã reprezentativ pentru arta
plasticã severineanã”, a declarat
Sorin Vidan, managerul Palatului
Culturii “Teodor Costescu”.
Lucrãrile aflate pe simezele

Castelui de Artã încearcã parcã sã
îmbogãþeascã toamna cu minunate
culori, adevãrate armonii. Expun:
Florin Vâlceanu, Victor Lalu, Marin
Diaconu, Vasile Burghin Larisa
Mãndoiu, Negoiþã Teodor, Negoiþã
Adrian, Gheorghe Rãdulea, Vasile
Bondoc, Constantin Viºan, Dan
Cepeº, Vasile Dãnilã, Victor Gingiu,
Constantin Plãviþu, º.a.
„Sunt de 20 de artiºti severineni
ºi nu numai într-o expoziþie care are
o tradiþie de ºapte ani. Am început
sã realizãm expoziþia cu tema
<Toamna severineanã> în 2010 la
Muzeul de Artã, când era ultimul
bastion, ca sã zic aºa, unde ne
puteam exprima. Dupã deschiderea
acestui spaþiu (n.r. Galeria Castelului
Artelor) am început sã ne
manifestãm aici, unde avem o micã
tradiþie, care consider eu cã este de
bun augur. Sunt artiºti, pictori,
graficieni, sculptori, încercãm sã
respectãm tema, unii vin cu lucruri
nu neapãrat la temã, dar care au
mãcar o legãturã cromaticã cu tema
toamnei. Sperãm sã se bucure
publicul severinean ºi nu numai”, a
precizat Dan Cepeºi, preºedintele
filialei Uniunii Artiºtilor Plastici
(UAP) din Drobeta Turnu Severin.
Expoziþia poate fi vizitatã în
fiecare zi la etajul I al Castelului
Artelor din Drobeta Turnu Severin.
 Alexia M.
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COMUNICAT
DE PRESÃ
Guvernul României a
aprobat miercuri, 30 august 2017,
la propunerea Ministerului
Energiei, Ordonanþa privind
înfiinþarea Centrului
Naþional de Management al
Apei Grele (CNMAG). Noua
entitate va prelua
managementul apei grele
de la Regia Autonomã
pentru Activitãþi Nucleare
(RAAN), din Drobeta Turnu
Severin, aflatã în faliment ºi
în imposibilitatea de a mai
conserva aceastã resursã.
Aºa cum a declarat
ministrul Energiei, Toma
Petcu, la acest proiect se
lucreazã încã din primul
trimestru al anului, pentru cã
aceastã resursã este deosebit de
importantã pentru producerea
energiei nucleare în România, dar
ºi în negocierile cu partenerii
chinezi pentru Reactoarele 3 ºi 4
de la Cernavodã. Actualul Guvern
ºi-a asumat, prin Programul de
Guvernare, obiectivul de a
consolida producerea de energie
electricã din combustibil nuclear în
România, iar înfiinþarea CNMAG
face parte din aceastã viziune.
În prezent, la Rezerva de Stat se
aflã în custodia RAAN o cantitate
de apã grea a cãrei valoare este de
aproximativ 5 miliarde de lei. Din
aceastã cantitate, aproximativ
jumãtate va reprezenta aportul în
naturã al statului român la
constituirea societãþii care va
opera Reactoarele 3 ºi 4 de la
Cernavodã. Restul cantitãþii va fi
achiziþionatã pentru consumul
tehnologic de cãtre Nuclearelectrica
din venituri proprii.
Noua structurã va prelua în
depozit cantitãþile de apã grea
achiziþionate la rezerva de stat,
inclusiv obligaþia de depozitare ºi
menþinere a calitãþii acestei resurse
în baza unui contract de depozit,
care va fi încheiat cu administraþia
naþionalã a rezervelor de stat ºi
probleme speciale.
De asemenea, Centrul va prelua

în depozit ºi cantitãþile de apã grea
produse ºi aflate în proprietatea
RAAN, altele decât cele
achiziþionate la rezerva de stat.
Bunurile RAAN care nu aparþin
domeniului public urmeazã a fi
preluate de asemenea de cãtre
noua structurã.
CNMAG va fi finanþat integral de
la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Energiei ºi va avea
maximum 80 de posturi care vor
putea fi ocupate de actualii angajaþi
ai RAAN. Centrul va avea sediul în
Rãscoleºti, comuna Izvoru Bârzii,
judeþul Mehedinþi. Ministerul
Energiei urmeazã sã elaboreze o
Hotãrâre de Guvern prin care vor fi
stabilite structura organizatoricã ºi
mecanismul de funcþionare.
Consecvenþi promisiunilor
asumate în Programul de
Guvernare, împreunã cu partenerii
noºtri de coaliþie, Partidul Social
Democrat, continuãm sã dezvoltãm
politica energeticã româneascã,
integratã la nivel continental ºi
bazatã pe o utilizare optimã a
resurselor. În plus, adãugãm încã
o promisiune onoratã, fãcutã cãtre
mehedinþeni atunci când ne-au
acordat încrederea lor.
Lider grup ALDE în
Senatul României
Senator, Ionuþ SIBINESCU
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Neliniºti ºi dileme, la sfârºit de varã
* În timp ce guvernul Tudose
începe sã scârþâie sub ameninþarea
remanierilor (un ministru, cel al
Apãrãrii, a ºi fost zburãtãcit din
Executiv, dacã am înþeles bine, pentru
niºte declaraþii riscante vizând
bugetul pentru armatã), în procurorii
DNA a dat zelul suprem. Bãieþii ãºtia,
care pãzesc popoul ºefei lor, ca nu
cumva sã cadã cu scaun cu tot, au
dat curs unei sesizãri din 2007 privind
niºte nereguli din sistemul
asigurãrilor de sãnãtate care au
condus la moartea a numeroºi
asiguraþi. Extraordinar ºi, desigur,
intrauterin, vorba regretatului
Corneliu Vadim Tudor –un politician,
fiindcã veni vorba, tot mai des invocat
pentru problemele pe care le au
românii majoritari în Transilvania –
dar de ce, dacã au murit atâþia oameni,
nu au fost demarate cercetãri în chiar
momentul în care a fost fãcutã
sesizarea ºi s-a mai aºteptat încã zece
ani, timp în care, perpetuându-se
neregulile sesizate, au mai murit alte
mii de oameni asiguraþi? Poftim?Pãi,
probabil, cã acum era momentul ca
madama din capul DNA sã iasã cu un
dosar, nu-i aºa, „bombã”, astfel încât
lumea sã rãmânã cu imaginea ei de
apostol al anticorupþiei. Pe naiba!
Apostol al anticorupþiei –o cucoanã
care nu a obosit sã lustruiascã, ani în
ºir, imaginea unor persoane profund
compromise, precum Traian Bãsescu
ºi Klaus Werner Iohannis. Sã
vorbeascã despre anticorupþie
oricine altcineva nu ea!
* Profesoara Alina Teiº a depus

jurãmântul ca membru al Camerei
Deputaþilor, în locul lãsat liber de
Constantin Truºcã, omul care a
preferat sã se întoarcã la scaunul sãu
de primar de la ªimian, decât sã

rumege frunzã la câini pe acolo pe
unde câinii cicã ar umbla cu covrigi
în coadã. Alina Teiº (foto) este un
cadru didactic apreciat, cu foarte bune
rezultate, a ocupat, ani buni, funcþia
de director al Colegiului Naþional
Pedagogic “ªtefan Odobleja”, într-un
cuvânt, este un om dedicat meseriei
sale, un om care ºtie preþul muncii
temeinice, animate de un scop înalt.
Este motivul pentru care eu –eu, cel
puþin! –sunt convins cã Alina Teiº
va face o figurã frumoasã ca ales al
þãrii în Parlament ºi cã va aduce cinste
judeþului Mehedinþi ºi oraºului sãu
natal, Vânju Mare. Sper ca aºteptãrile
noastre sã nu fie înºelate.
* Vara este pe sfârºite ºi, dacã mai
sunt câteva..., pâlpâiri, ele se
datoreazã celor care mai trag febril de
ultimele zile de vacanþã. Adicã

tinerilor, elevilor ºi studenþilor
îndeosebi. Trebuie menþionat –
fiindcã faptele pozitive trebuie sã fie
menþionate, chiar dacã, prin tradiþie,
ele nu... vând ziarul –cã autoritãþile
locale s-au strãduit, în aceastã varã
care se pregãteºte de plecare, sã
asigure severinenilor o cât mai
bogatã paletã de manifestãri culturalartistice. Într-o foarte mare mãsurã,
au reuºit. Ceea ce demonstreazã
cã se poate ºi cã lucrurile încep,
în sfârºit, sã se mai miºte ºi în
oraºul nostru.
* “Ministrul Pulifrici”, aºa îl numea
deunãzi un cunoscut editorialist
(Cornel Nistorescu) pe penibilul
ministru al Educaþiei, fostul
sindicalist de (nu prea) mare nãdejde,
Liviu Pop. Adevãrul e cã, de la
celebrul etalon în materie de
penibilitãþi, Daniel Funeriu, nu prea
ne-am mai întâlnit cu un specimen
atât de jalnic în fruntea sistemului
românesc de învãþãmânt. Manual de
sport? Manuale unice pentru clasa a
cincea? Bãi, tembelache cu vorbirea
de lemn cariat, dacã nu-þi poþi da
seama cã porþi o pãlãrie mult prea
mare pentru tãrtãcuþa ce þi-a dat-o în
dotare bunul Dumnezeu, cautã,
mãcar, prin cei ºapte ani de-acasã,
dacã-i ai ºi pe ãia, niºte urme de bunsimþ ºi dã-þi naibii demisia. Parcã
niciun alt an de învãþãmânt nu a
început, în ultima vreme, cu atâtea
probleme ºi dileme cu care se
strãduieºte sã debuteze acesta. Ceva
se întâmplã, prin acest domeniu
sensibil ºi nimeni nu se strãduieºte

sã ne explice ce anume.
* Ne-am luat adio ºi de la acest
turneu final al Campionatului
Mondial de Fotbal care va avea loc
anul viitor, în Rusia. Naþionala de
fotbal a României, sub bagheta
boantã ºi strâmbã a neamþului Daum,
aratã jalnic. Nu se poate invoca doar
lipsa unor mari valori din lotul
reprezentativ, dar, în jocul echipei, nu
se poate detecta nici cea mai vag
conturatã idee tacticã, nemaivorbind
de însuºirea, de automatizarea unor
relaþii de joc între componenþii
diferitelor linii –lucru imposibil de
realizat atâta vreme cât lotul se
întâlneºte doar cu câteva zile înaintea
fiecãrui meci, iar fotbaliºtii, rãspândiþi
în cele patru zãri, uneori nici nu au
auzit unul de altul. Ce sã faci, în
asemenea condiþii? Pãi, în asemenea
condiþii, gândurile ni se îndreaptã, cu
justificatã mânie, cãtre bãiatul cu
muci în frezã din fruntea Federaþiei
Române de Fotbal, Burleanu Rãzvan,
ºi gaºca lui de fomiºti pusã pe
procopsealã rapidã, care nu au
precupeþit niciun efort, vorba
regretatului Împuºcat de la
Târgoviºte, pentru a demola, cu
tenacitate ºi sistemã, tot ceea ce
clãdiserã câteva generaþii de fotbaliºti
români, culminând cu aºa-numita
„Generaþie de aur”. Prin urmare,
Burlene ºi tu Vochine, ºi toþi cei care
v-aþi fãcut de lucru pe la FRF de câþiva
ani încoace, fãceþi-vã bagajele ºi
acasã cu voi! Pânã nu se gândeºte
cineva sã vã trimitã în altã parte. La
reeducare, sã zicem...
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politicã localã

Liberalii mehedinþeni
în actualul context politic judeþean
Pentru PNL Mehedinþi anul electoral 2016 a fost un
dezastru total. Partidul a reuºit sã câºtige la ultimul
scrutin local doar 8 comune ale judeþului, rezultat
care este prea puþin pentru un partid de o asemenea
anvergurã. PNL Mehedinþi a suferit de asemenea ºi
la scrutinul parlamentar din luna decembrie a
anului trecut o mare înfrângere electoralã. Dupã ce
a pierdut în mod categoric scrutinul local din vara
anului trecut, PNL Mehedinþi a înregistrat un nou
eºec ºi la alegerile parlamentare. Rezultatul foarte

Un singur parlamentar
Deputatul Virgil Popescu este singurul
parlamentar obþinut de PNL Mehedinþi la scrutinul
parlamentar de anul trecut. Totodatã, acesta este
ºi singurul parlamentar al dreptei politice
mehedinþene, fiind, practic, ºi liderul ei ca urmare
a demnitãþii publice pe care o deþine. În noul context
politic judeþean, deputatul Virgil Popescu are
importanta misiune de a consolida ºi relansa PNL
Mehedinþi. Demersul nu este unul uºor, datã fiind
conjunctura politicã a judeþului. PNL Mehedinþi,
în frunte cu deputatul Virgil Popescu, are nevoie
de un suflu nou, de o activitate intensã ºi susþinutã
pentru a se impune la nivelul judeþului. De
asemenea, este imperios necesar ca PNL Mehedinþi
sã adopte o atitudine mult mai fermã, pragmaticã
ºi coerentã. Acest partid se aflã, într-adevãr, în faþa
unui demers politic dificil, raportat la rezultatele
electorale obþinute la cele douã tipuri de alegeri
care au avut loc anul trecut, însã PNL Mehedinþi
are resurse interne pentru a reveni. Deputatul Virgil
Popescu, preºedintele PNL Mehedinþi, are
capacitatea politicã de a adopta, alãturi de colegii
sãi, o nouã strategie politicã prin care sã
demonstreze cã partidul pe care îl conduce poate
sã se consolideze la nivelul judeþului.
Virgil Popescu ºi Daniel Cîrjan,
liderii PNL Mehedinþi
Preºedintele PNL Mehedinþi, Virgil Popescu, are

slab obþinut de PNL Mehedinþi nu a fost în judeþ, ci
mai cu seamã în municipiul Drobeta Turnu Severin,
unde liberalii au obþinut foarte puþine voturi
comparativ cu voturile obþinute la alegerile locale. A
fost surprinzãtor acest numãr de voturi în condiþiile
în care PNL Mehedinþi deþine atât cei mai mulþi
consilieri locali severineni, dar ºi o funcþie de
viceprimar. Cu toate acestea PNL Mehedinþi a reuºit
sã obþinã un mandat de deputat, acesta revenindu-i
liderului organizaþiei judeþene, Virgil Popescu.
misiunea politicã de a adopta,
alãturi de echipa de
conducere a acestui partid, o
strategie politicã prin care sã
demonstreze cã partidul pe
care îl conduce poate sã
revinã în forþã la nivelul
judeþului. Virgil Popescu ºi
Daniel Cîrjan sunt în acest
moment liderii PNL
Mehedinþi. Nu atât cã ei
conduc cele douã organizaþii
politice ale partidului (Virgil
Popescu, preºedintele PNL
Mehedinþi, Daniel Cîrjan, preºedintele PNL Drobeta
Turnu Severin), ci ºi datoritã faptului cã ei deþin
cele mai importante funcþii publice alese. Primul
este deputat, singurul parlamentar câºtigat de PNL
Mehedinþi la alegerile din 11 decembrie 2016, iar
cel de-al doilea viceprimar al municipiului Drobeta
Turnu Severin. Lor le revine sarcina de a încerca sã
relanseze PNL Mehedinþi în judeþ. Deocamdatã
posibilitãþile acestui partid sunt limitate, cel puþin
la nivel judeþean. În Drobeta Turnu Severin partidul
stã mult mai bine, având în prezent cei mai mulþi
consilieri locali severineni. O atitudine de veritabilã
opoziþie ar putea relansa PNL Mehedinþi în judeþ în
acest an, însã aceasta nu poate fi fãcutã decât de
liderul partidului, deputatul Virgil Popescu. Este
puþin probabil ca în
municipiul Drobeta
Turnu Severin, PNL
Mehedinþi sã fie o
puternicã voce de
opoziþie în condiþiile
în
care
ºeful
organizaþiei locale,
Daniel Cîrjan, este
viceprimar, iar formaþiunea sa parte a
majoritãþii
legislativului local.
 Mircea
Popescu
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EURES poate oferi asistenþã ºi
consiliere persoanelor aflate în
cãutarea unui loc de muncã în
Uniunea Europeana / Spatiul
Economic European.

Locuri de muncã sezonierã în
AGRICULTURÃ - SPANIA CAMPANIA 2018
Agenþia Nationalãa pentru Ocuparea
Forþei de Muncã, prin serviciul de ocupare
EURES România, oferã 800 locuri de muncã
vacante la nivel naþional (din care 200 pentru
cupluri) în Spania pentru munca sezonierã
în agriculturã (sunt solicitate persoane apte
pentru muncã la câmp, cu vârsta cuprinsã
între 18–
50 ani), campania 2018 (nu se
solicitã experienþã).
Durata contractului de muncã este de
aproximativ 3 luni, data estimatã de
angajare este februarie-martie 2018.
Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39
ore pe sãptãmânã împãrþite în 6 zile, ziua
7 este zi de odihnã care poate sã nu
coincidã cu duminica. Programul de lucru
începe la primele ore ale dimineþii.
Salariul oferit este de 40,43 euro/zi,
plãtibili prin transfer bancar. Contribuþiile
datorate sunt de 2% impozit pe venit ºi
113 euro asigurare socialã. Cazarea este
oferitã de angajator contra unei sume de
1,6 euro pe zi.
Persoanele cu domiciliul în judeþul
Mehedinþi care doresc sã aplice pentru
aceste locuri de muncã trebuie sã se
adreseze consilierului EURES din cadrul
AJOFM Mehedinþi din Drobeta Turnu
Severin, bd. Carol I nr 3, tel 0252/319029.
DATA ªI LOCUL DE DESFÃªURARE
A SELECÞIEI VOR FI ANUNÞATE
ULTERIOR!
Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior,
Mihail Sorin Marinescu
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Aº fi un criminal sã-mi dau
copilul în mâinile voastre pãtate de
sânge. Aþi omorât oameni în
decembrie 1989 fãrã cea mai micã
remuºcare [...] , acum ne omorâþi cu
zile. Cum sã ascult eu sfaturile
voastre. Aveþi credibilitate, nu « 0 »,
ci « minus-infinit » în faþa mea. Totul
pânã la copii! Vã provoc imbecililor,
veniþi sã ni-ii luaþi din case! Voi

credeþi cã aici e Norvegia?
Amãrâþilor!”[2].
Medicul sucevean Florin
Haidamac: „E simplu. Pentru
sãnãtate se merge la medic. Dacã
vreþi sã trãiþi. Dacã nu, crãpaþi
naibii... ! Ai bani, trãieºti. Nu ai,
te chinui ºi/sau crãpi”.
Haidamac este medic de 14 ani. El
afirmã: „Prin vaccinare s-au eradicat
boli. Continuaþi cu tâmpeniile pe care
le debitaþi ºi vom avea variolã din
nou. La ce condiþii de trai avem în
þara asta, la ce mizerie sufleteascã ºi
trupeascã cultivaþi zilnic, la ce nivel
de prostie ºi incompetenþã aþi ajuns,
meritaþi din plin toate bolile
pãmântului. De la variolã pânã la
ciumã, holerã, sida ºi ebola [3].
Democraþia asta de faþadã a adus în
România dreptul la opinie. Un mare
rãu. Pentru cã nu toþi sunt capabili
de o opinie. Pentru cã nu-i duce
mintea. Pentru cã nu sunt informaþi
corect. Pentru cã sunt manipulabili.
Pentru cã le toarnã venin în urechi

atitudini
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Vaccinuri sau eugenie? (2)

Redacþia Art-emis
www.art-emis.ro
cine ºtie ce incompetenþi, la fel ca ºi
ei, total pe lângã subiect. Dreptul ãsta
la opinie a bãgat în mormânt 31 de
copii ºi a îmbolnãvit de rujeolã 8.000.
Pe motiv cã unii au considerat cã au
dreptul de a-ºi bate joc de copiii lor,
aºa cum Natura ºi-a bãtut joc de ei
fãcându-i atât de tâmpiþi. Sunt forme
de viaþã care fac umbrã pãmântului
degeaba. ªi din pãcate aparþin rasei
umane. Asemenea criminali ar trebui
sã stea acolo unde le e locul. Într-o
rezervaþie. Sã se descurce singuri.
Pe principiul «Statul nu va cerenimic,
dar nici nu va da nimic. Trãiþi cum vreþi».
Aºa ar merita toþi ãºtia plini de opinii
care omoarã copiii. ªi sã fie trataþi în
rezervaþia aia de cei care fac ruºine
halatului alb, având aceleaºi « opinii »
cã ºi ei. Cum e un aºa-numit medic
stomatolog care îºi da cu pãrerea
despre vaccinare, dezvãluindu-ºi
incompetenþa. Ce treabã are dentina cu
imunologia? Dar, nah, asta e doctor.
Sper cã nu pentru mult timp. Sunt total
de acord cu propunerea D.S.P.-ului de
a-i retrage dreptul de liberã practicã. În
rezervaþii nu ai nevoie de el. [...] Sunt
peste 200.000 de copii nevaccinaþi în
þara asta de marmeladã. Sunt judeþe
care au acoperire vaccinalã sub 50%.
Nu a interesat pe nimeni pânã acum.
[...] Rãmân la pãrerea cã suntem de
mult vânduþi cã sclavi unei Europe
decadente. Însã vãd limpede cã existã
interes acum pentru a lua atitudinea
corectã vizavi de vaccinare. Vizavi de
viaþã copiilor. Vizavi de prostia unor aºanumiþi pãrinþi. E simplu. Toleranþã
zero pentru criminali.
„Din punctul meu de vedere, cu cât
mai multi proºti dau colþul cu atât
mai bine voi trãi eu”
Ãºtia sunteþi voi cei care prin dreptul
vostru la opinie ºi la exprimare liberã aþi
perpetuat un comportament criminal
[...] la ce nivel de prostie ºi incompetenþã
aþi ajuns, meritaþi din plin toate bolile
pãmântului. De la variolã pânã la ciumã,
holerã, sida ºi ebola. Cã tuberculoza e
ceva banal. Umblã pe toate drumurile.
Nestingheritã. [...] Ce diferenþã e între

voi ãºtia care refuzaþi vaccinarea ºi unul
care înjunghie cu sânge rece? Absolut
niciuna. [...] De interes ºi grija ce au
aºa-numiþii pãrinþi, care ºtiu numai sã
meargã la montã ºi apoi sã ragã ca
statul sã le dea. Cã sunt ei necajiþi. Lipsiþi
de orice responsabilitate. Dând buluc
când vin tirurile cu ajutoare sau când e
de pupat moaºte. Ca, deh, câteva
ciolane va asigura sãnãtatea, nu? Nu
existã sfinþi, sã vã fie clar! Lutul nu e
divin. Suflul divin s-a întrupat în lut
o singurã datã ºi i-a fost de ajuns.
Tace de vreo douã mii de ani.
Probabil ocupat sã-ºi lingã rãnile.
Pentru sãnãtate se merge la medic.
Dacã vreþi sã trãiþi. Dacã nu, crãpaþi naibii!
[...] Refuzaþi beneficiile vaccinãrii?
Refuzaþi medicina modernã? Refuzaþi
dreptul la viaþa copiilor voºtri? Sã plãtiþi
pentru asta. Medicina nu e democraþie.
Nu e vreo vrãjealã pe care sã o
comenteze toþi zoioºii. [...] Lumea asta
se împarte în deºtepþi ºi proºti. Din
punctul meu de vedere, cu cât mai
mulþi proºti dau colþul cu atât mai
bine voi trãi eu”.
Declaraþia unei mame cu copil
vaccinat, copil care suferã de efecte
post vaccinale[4]
„Ani Creþu, mamã a unui copil de 4
ani ºi 4 luni, îi cer Primului Ministru al
României din acest moment, Mihai
Tudose, sã revinã asupra Declaraþiei
publice a domniei sale în ceea ce
priveºte vaccinarea, legea obligativitãþii
ºi decãderea din drepturile pãrinteºti
pentru refuzul pãrinþilor de a-ºi vaccina
copiii. Declaraþia domniei voastre
încalcã toate drepturile pe care
Constituþia României mi le oferã!
Declaraþia domniei voastre mã lezeazã
în mod direct ºi instigã la vânãtoare de
„nesupuºi”, ceea ce contravine fiinþei
umane, a dreptului de a dispune de
mine însãmi ºi de a-mi exercita
datoria de pãrinte!
În primul rând: vã decad eu din
funcþia de Premier al þãrii mele!
Sunteþi în acea funcþie pentru cã eu am
votat! Nu conteazã pe cine am votat! Eu
am votat! Dvs. sunteþi acolo pentru un

[2]http://www.activenews.ro/stiri-social/Reactia-lui-Paul-Hitter-dupa-amenintarea-premierului-la-adresa-parintilor-care-nu-vor-sa-si-vaccineze-copiii%E2%80%9ETotul-pana-la-copiii-Va-provoc-imbecililor-veniti-sa-ni-ii-luati-din-case-Voi-credeti-ca-aici-e-Norvegia-Amaratilor-144980
[3]https://stiicumzic.com/mesaj-foarte-dur-al-unui-medic-ai-bani-traiesti-nu-ai-te-chinui-sau-crapi-crapati-naibii-cu-teoriile-idioate-pe-care-le-cititipe-net-cu-cat-mai-multi-prosti-dau-coltul-cu-atat-mai-bine/
[4] http://www.stiripesurse.ro/actrita-celebra-in-razboi-cu-guvernul-pe-tema-vaccinarii-va-decad-din-functia-de-premier-al-tarii-mele_1210526.html
https://raduiacoboaie.wordpress.com/2017/07/28/sunt-tot-mai-multi-romani-care-constientizeaza-pericolul-mortal-al-vaccinurilor-in-general/
https://www.youtube.com/watch?v=q2oAn7B-1pE#t=79

timp determinat. Eu sunt Cetãþean
Român pentru cã m-am nãscut român.
Eu v-am ales pe Dvs. ºi nu Dvs. pe mine!
Copilul meu este al meu în totalitate
pânã la 18 ani, dupã care îºi aparþine
sieºi! Eu l-am primit în dar de la
Dumnezeu. Fiinþa umanã nu aparþine
nimãnui în afarã de pãrinþi, nicidecum
unei „entitãþi” numitã statul! (scris cu litere
mici), cãci el existã prin mine, prin noi,
cetãþenii acestei þãri! Statul nu este un
uter comun, o mamã surogat ce ne dã
copiii spre creºtere! Copilul aparþine
celor care îl iubesc, îl apãrã, îl hrãnesc pãrinþilor lui! Primul ministru nu poate
confisca o fiinþã umanã cãci fiinþa umanã
este liberã (vezi Drepturile Omului).
Primul ministru nu are dreptul sã se
pronunþe în privinþa mea ca pãrinte,
întrucât el nu este abilitat sã vorbeascã
despre asta! Primul ministru are
obligaþii ºi nu drepturi:
- are obligaþia sã îmi asigure siguranþa
individualã ºi naþionalã.
- are obligaþia sã îmi asigure
independenþa naþionalã.
- are obligaþia de a proteja cetãþenii
României ºi graniþele acesteia.
- are obligaþia de a respecta Constituþia
þãrii care este „Biblia” oricãrui stat de
drept (iar declaraþia publicã a domniei
voastre o încalcã grav).
- are obligaþia sã îmi ofere un sistem
sanitar decent, demn de o þarã capitalistã.
- are toate obligaþiile din lume, dar
nu drepturi!
- are obligaþia sã facã toate demersurile,
cu toate resursele ºi cu toate organismele
abilitate sã asigure investigaþii ºi
tratamente copiilor României! (vezi copiii
cu alergii - în afara de IgE total, test
nespecific ºi Prick test - nu existã
gratuitate! În România - are se ºtie nici
numãrul aproximativ al copiilor cu alergii
cãci - are existã posibilitatea pãrinþilor
sã investigheze acest lucru!).
Pentru cã sistemul de sãnãtate al þãrii care permite, nu faciliteazã investigaþii
gratuite în vederea stabilirii numãrului
cât mai aproape de adevãr al copiilor
alergici, îl somez pe domnul
Premier Mihai Tudose sã îºi
retragã afirmaþiile întrucât, în
vederea exercitãrii actului vaccinal,
pacientul trebuie sã fie clinic
sãnãtos - fãrã atopie (alergie).
 continuare în pagina 10
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Ponta a preluat o ciorbã rece

Fostul premier Victor Ponta a
preluat ciorba rece de la Daniel
Constantin ºi s-a lansat în politicã
din nou, ca pe vremuri ºi sugea la
douã þâþe ale unor capre grase ale
social-democraþiei. Este vorba de
Adrian Nãstase ºi de Ion Iliescu.
Victor Ponta a plecat intempestiv de
la guvernare ºi de la PSD sau poate
a primit ordin sã se retragã. Poate
misiunea sa s-a încheiat. Ce s-a
întâmplat cu momentul cãderii
Guvernului Grindeanu. Poate cã
Victor Ponta a primit din nou ordin
sã încerce ceva, pentru cã altfel nu se
explicã trecerea de acum a lui Sorin
Grindeanu de partea lui Tudose ºi a
lui Dragnea. Poate cã Grindeanu a fost
doar revoluþionar ºi Ponta cu logistica
ºi cu un proiect pe care Grindeanu
nu îl cunoºtea în totalitate.
Victor Ponta pare ºi acum din nou
în misiune ºi îºi joacã prea calm
rolul. Este un calm care vine din
siguranþa materialã ºi de relaþii pe
care le are fostul premier. Un om
liniºtit din punct de vedere financiar,
care îºi permite sã se expunã oricând

ºi cu oricine ºi nu va avea de tras
prea mult pentru a-ºi reveni. Pare
cã nu are nevoie nici de un loc de
muncã, dacã va deveni la un
moment dat ºomer. Oricum, este
parlamentar ºi, teoretic, ºi acesta
este un loc de muncã. Deºi unii
spun cã meseria de politician nu
este în România o meserie ºi
politicianul ar trebui sã vinã în
politicã dintr-o altã meserie în care
a performat ºi de pe urma cãreia a
reuºit sã strângã ceva avere ºi nu
mai are dorinþa de înavuþire prin
intermediul politicii.
Ponta nu pare omul mânat de
dorinþa de îmbogãþire excesivã, ci
mai degrabã omul care este pasionat
de putere. Pare stãpânit de acelaºi
fior ca ºi Liviu Dragnea ºi Bãsescu
ºi restul. Dorinþa de a controla, de a
decide, de a sta la masa unde se
decid lucrurile importante. De a da
funcþii, de a fi important, de a decide
soarta lumii. De a folosi þara pentru
a înscrie o echipã într-un circuit de
formulã, de exemplu, dupã un model
sudamerican de conducere a

statului, când ºeful statului sau
premierul se implicã în tot felul de
activitãþi care nu au legãturã cu
mandatul sãu de ºef în fruntea
treburilor publice. Adicã se implicã
în susþinerea unor activitãþi sportive,
a unor echipe, a unor proiecte din
media, film, muzicã sau vegheazã la
construirea unui palat, despre care
se spune cã ar fi al sãu. Politicienii
nu ar trebui sã vãmuiascã mediul de
afaceri ºi nici mediul de afaceri sã
se foloseascã de politicieni pentru a
pune mâna pe afaceri prospere sau
pe contracte cu statul. Dar aºa este
în democraþie de când lumea. Pânã
ºi Apolodor din Damasc a lucrat
pentru Imperiul Roman ºi a câºtigat
de pe urma contractelor grase cu
statul roman. Poate cã pe vremea
respectivã mai erau ºi alþi
constructori sau arhitecþi renumiþi,
dar numai câþiva avea acces la banul
public. Ca sã mai ºi glumim.
Dar sã ne gândim bine cum se
finanþeazã sau autofinanþeazã
partidele politice este clar cã se învârt
mulþi bani în politicã. Uneori sunt
foarte mulþi bani negri despre a cãror
provenienþã nu poate spune nimeni
nimic. Politicienii români au avut pe
sub nas purcoaie de bani pe care leau orientat cãtre sediile partidelor
politice. Este nevoie de grãmezi cu
bani sã începi un partid, sã îl creºti
ºi sã aduci oameni. Ponta ºtie acest

lucru ºi are nevoie de oameni cu
bani. Ori oamenii cu mulþi bani
roiesc pe lângã cei care se aflã de
regulã la putere sau pe lângã
politicienii cu mare influenþã la nivel
statal sau interstatal.
Mai este în prezent Victor Ponta
politicianul care sã aibe forþa sã
atragã de partea sa oameni care sã
îi susþinã cauza? Cât de proaspãt
este fostul premier ºi în primul rând
cât de serios ºi cât de credibil. ªtim
cã Ponta este cameleonul perfect ºi
impertinentul perfect. Este pisicul lui
Bãsescu, dar care se poate
transforma într-un arogant fãrã
margini. Ponta pare prea bãtrân sã
îºi schimbe nãravul. Pare ºi oarecum
obosit, dacã s-a apucat sã sufle în
ciorba rece a lui Daniel Constantin
numitã „Pro România”. De ce nu sa apucat de un proiect politic nou.
Pare plictisit sau preocupat de
altceva, decât de un drum serios în
politica românescã. Propune tot
cliºeele cu o „altfel de politicã”, iar
sub masca aparentei seriozitãþi ºi
credibilitãþi zace tot politicianul
arogant, gata sã spunã „Statul sunt
eu”. Poate s-a schimbat, dar tare îmi
este cã dacã a început cu o ciorbã
rece nu e aºa. Pare cã nu îl mai mânã
nimic în luptã ºi doar e un efort de
uzurã ºi o mascã televizatã. Guerilã
pe faþã cu Dragnea.
 ªtefan Bãeºiu
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FESTIVALUL “MUNTE, MUNTE, BRAD FRUMOS!” ªI ZILELE ORAªULUI

În perioada 1 - 3 septembrie,
2017 în nordul Mehedinþiului, la Baia
de Aramã a avut loc cea de-a XIX –
a
ediþie a Festivalului Naþional de
Folclor “Munte, Munte, Brad
Frumos” ºi aºa, cum ne-a obiºnuit
primarul Rafael Dunãrinþu, s-au
celebrat ºi zilele localitãþii.
Evenimentele au fost organizate
de Primãria oraºului Baia de
Aramã, Consiliul Local, Consiliul
Judeþean Mehedinþi ºi Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”.
 urmare din pag. 8

Festivalul Naþional de Folclor
“Munte, Munte, Brad Frumos!” a adus
pe scena de la Baia de Aramã un
numãr impresionant de concurenþi,
mai mulþi ca niciodatã, din toate zonele
folclorice ale þãrii, inclusiv din
Republica Moldova. Acest lucru se
datoreazã prestigiului de care se
bucurã aceastã manifestare extrem de
longevivã în Mehedinþi (organizatã de
la debut de Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu”, condus de managerul
Emilia Mihãilescu) dar ºi implicãrii

deosebite a primarului
Rafael Dunãrinþu.
Primarul Dunãrinþu,
practic a crescut valoarea
premiilor, a contribuit
direct alãturi de Centrul
Cultural, cu fonduri
proprii, astfel cã Trofeul
Festivalului (5.000 RON)
de la Baia de Aramã a
devenit cel mai
„consistent” faþã de
premiile altor manifestãri
de tradiþie, din Mehedinþi
ºi din þarã.
Juriul Festivalului, compus din
specialiºti de înaltã clasã, a acordat
Trofeul Festivalului lui Vlãduþ
Sãrmaº, din Bistriþa Nãsãud, iar
mehedinþeanul Cosmin Bîrlan, un
tânãr interpret cu mult talent a
câºtigat locul I.
Pe scena Festivalului au urcat
soliºti ºi instrumentiºti, vedete ale
cântecului popular din Mehedinþi
ºi din þarã acompaniaþi de
Ansamblul
Profesionist

Vaccinuri sau eugenie? (2)

În al doilea rând, sunt pãrinte de
copil ce încã suferã de efecte post
vaccinale. Efectele au apãrut dupã
vaccinul de la douã luni când, fie nu
s-a dorit, fie nu s-a ºtiut (ceea ce nu
scuzã gravitatea faptului) a fost
„diagnosticat” eronat cu reflux gastroesofagian, a primit tratament eronat
cu antibiotice ºi Motillim pe care lam cumpãrat din afara þãrii, la
recomandarea medicilor. (Atenþie!
Motilliun este medicament interzis
sub vârsta de 1 an - a se vedea însãºi
declaraþia dr. Mihai Craiu de la
dezbaterea publicã din 11 mai 2017
pentru proiectul de lege cu privire la
obligativitatea vaccinãrii). Faptul a fost
repetat ºi la vârsta de 4 luni - aceleaºi
reacþii - tratamentul a continuat diagnostic infirmat prin testare
specificã abia la vârsta de 4 luni ºi 3
sãptãmâni. Situaþia copilului meu a
scãpat de sub control dupã
vaccinarea cu ROR la vârsta de 1 an
ºi 2 luni, urmatã de 10 luni jumãtate
de diarei cronice, apariþia
intolerantelor ºi a alergiilor.

Diferenþa între mine ºi Primul
Ministru actual este cã eu ºtiu ce
vorbesc! Dumnealui, nu!
Menþionez cã am cheltuit ºi încã mai
cheltui sume enorme pentru refacerea
copilului ºi îi cer sã mã ajute! Sã îmi
dea bani de la dumnealui în cazul în
care îi pasã atât de mult de copiii acestei
þãri! Copilul meu este ºi el copilul
acestei þãri! Copiii voºtri, dragi români,
sunt copiii acestei þãri! Þara noastrã,
România, nu este Statul! Statul este o
entitate care are nevoie de noi toþi ca
sã existe. Dacã noi nu o recunoaºtem,
ea nu existã. Îmi iubesc þara! Îmi iubesc
enorm þara! Dar cei care se aflã în fruntea
ei, cei pe care noi i-am pus sã fie acolo,
nu ne iubesc. Copilul meu este un copil
vaccinat. ªi asta îmi este singurul
regret în cei 38 de ani ºi jumãtate de
viaþã! Eu nu mã tem de copiii
nevaccinaþi ºi nu îi consider un
pericol pentru mine ºi copilul meu.
Altfel, vaccinarea devine o utopie!
Domnule Prim-Ministru al
României, vã solicit sã îmi rãspundeþi
la urmãtoarea întrebare: dacã

dumneavoastrã aveþi încredere în actul
vaccinal (vaccin), de ce vã temeþi de
nevaccinaþi? Riscaþi sã faceþi o formã
uºoarã a unei boli a copilãriei. A
propos: dvs. Domnule Ministru, v-aþi
vaccinat?!? La adulþi, forma de rujeolã
este una gravã. Aºtept vaccinarea
dumneavoastrã în public, dupã care
vã dãm voie sã aveþi opinii despre
acest subiect! Tema dumneavoastrã cu
privire la aceastã problemã este
urmãtoarea: Vã cer sã rãspundeþi
public care ºi unde este publicatã
procedura/protocolul medical prin
care un medic poate deosebi:
- o diaree cauzatã de vaccinare ºi una
fãrã legãturã cu vaccinarea, având în
vedere cã diareea este un efect advers
al vaccinãrii, trecut pe prospecte;
- o alergie cauzatã de vaccinare - o
meningitã cauzatã de vaccinare;
- deces cauzat de vaccinare.
Pânã atunci, vã rog frumos, domnule
Prim-Ministru Mihai Tudose sã vã
faceþi datoria pe care o aveþi de când
aþi primit acest fotoliu!
Ani Creþu - mamã”.

“Danubius”, aflat sub bagheta
maestrului dirijor Adrian Luca.
Alãturi de locuitorii oraºului Baia
de Aramã, la ceas de sãrbãtoare au
fost ºi autoritãþile judeþene,
vicepreºedintele Ionicã Negru, dar
ºi alþi invitaþi, din partea
administraþiei judeþene, primari din
alte localitãþi mehedinþene, precum
Constantin Truºcã.
În cadrul acestor manifestãri
primarul Dunãrinþu a organizat ºi un
alt eveniment pentru locuitorii
oraºului, care au celebrat 50 de ani
de cãsnicie. Un numãr de peste 20
de asemnea sãrbãtoriþi au primit
diplome, flori ºi un cadou în bani, un
gest de suflet din partea primarului,
pentru oamenii locului.
Ediþia 2017 a Festivalului Naþional
de Folclor “Munte, Munte, Brad
Frumos” a fost extrem de reuºitã,
an de an aceastã manifestare creºte
ºi devine din ce în ce mai
importantã în plan naþional.
De asemenea, Zilele oraºului Baia
de Aramã devin, în timp, din ce în
ce mai bine organizate, cu
manifestãri pentru toate gusturile, ºi
categoriile de vârstã, într-un oraº
care, cu o faþã complet schimbatã
în bine, diferit de “orãºelul” de munte
arhicunoscut, cu strãzi desfundate,
fãrã perspective.
 G. P.

Resfinþirea bisericii
parohiei Pluta
 urmare din pag. 4

o are Dumnezeu atunci când noi venim
în Casa Lui care este biserica, bucurie
pe care o avem ºi noi când copiii noºtri
calcã pragul casei pãrinteºti.
Pãrintele Daniel Vasile Marinescu
a mulþumit tuturor celor care au
contribuit la înfrumuseþarea acestei
sfinte biserici care în aceastã zi a
primit înnoirea prin slujba de
resfinþire oficiatã de Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.
Doamna Învãþãtoare a satului
Buiceºti actualmente pensionarã
Elena Dediu ºi-a exprimat bucuria
din aceste momente de la resfinþirea
bisericii din satul natal.
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CIMITIRUL EVREIESC, O PARAGINÃ

Drobeta Turnu Severin are
patru mari ºi cunoscute cimitire: “Sf.
Gheorghe”, „Sf. ªtefan” - cimitire de
rit creºtin ortodox, cel de-al doilea,
de folosinþã mai recentã, Cimitirul
Catolic - de rit creºtin catolic, ºi
Cimitirul Evreiesc, de cult iudaic.
Dintre acestea, doar Cimitirul
evreiesc face excepþie de la un aspect
îngrijit, practic el arãtând ca un loc
pãrãsit, plin de buruieni ºi traficat
de tot felul de animale maidaneze ori
reptile ºi pãsãri de noapte...
Acest material ne-a fost inspirat
de mai multe postãri pe pagina FB
a profesorului Dan ªalapa, care
scrie, printre altele, acolo: “Aflat,
dupã extensia urbanisticã a
ultimilor 30 de ani, în centrul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, cimitirul evreiesc al
comunitãþii iudaice, numeroasã dea lungul timpului în localitatea
menþionatã, se aflã într-o avansatã
ºi nedoritã stare de abandon:
buruieni, gard dezmembrat pe

acestora despãrþindu-l doar câteva
zeci de metri, iar aspectul total
neigienic, pun în pericol sãnãtatea
cetãþenilor locatari, violenteazã prin
neîngrijire orice norme de
urbanism, esteticã ºi bunã
convieþuire! Ca sã nu mai punem
la socotealã faptul cã, de multe ori,
mingea copiilor care o folosesc în
diferite jocuri sportive, trece,
involuntar, peste gard, iar copiii o
recupereazã sãrindu-l, expunânduse la tot felul de pericole mai mici
sau mai mari. Este cazul ca
administraþia localã, împreunã cu
Comunitatea evreilor din România
sã facã ceva urgent spre a curma o
situaþie nedemnã, generatoare de
pericole ºi de disconfort urban”.
Desigur, nu au lipsit reacþiile
internauþilor vizavi de o asemenea
problemã de esteticã urbanã, în
definitiv, ca sã nu spunem cã este ºi
una de civilizaþie modernã. Astfel,
dna. Cristiana Busuioc afirmã: „Este
foarte adevãrat, aratã înfiorãtor, toþi

alocuri, monumente funerare
degradate, animale maidaneze
cuibãrite peste tot, trafic de
persoane singuratice, dubioase,
dintr-o parte în alta, sãrind gardul...
Mai mult, se vorbeºte cã în
perimetrul sãu se îngroapã,
clandestin, tot felul de cadavre de
câini de companie sau de pisici...
Dincolo de aceste aspecte, plus
multe altele asupra cãrora nu
insistãm acum ºi aici, se impune
ºi acela cã cimitirul respectiv se aflã
în vecinãtatea imediatã a mai
multor blocuri din cartierul Crihala,
practic de unele ferestre ale

locatarii din vecinãtate ar trebui sã
facã petiþii dupã petiþii pânã o sã se
sesizeze cineva, nu existã problemã
fãrã rezolvare”.
Dl. Pârvu Ionicã scrie “Ar mai
trebui spus cã acest cimitir ar putea
fi un interesant obiectiv vizitabil”,
iar dl. Ion Sârbulescu pune cumva
degetul pe ranã: „Din 1990,
Comunitatea evreilor din România
nu a mai fost interesatã de Severin!
ªi nici evreii cu rãdãcini în acest
cimitir. Nu este kelipir!”
Consemnãm ºi poziþia dlui
Gabriel Niculescu, personaj
important
în
ansamblul

administraþiei locale severinene,
care, plecând de la eforturile fãcute
în sensul aspectului îngrijit al
acestui perimetru, spune cã ea,
Administraþia în cauzã “a fãcut TOT
ce a depins de ea: dupã 1990,
Obºtea Evreilor din DTS (Drobeta
Turnu Severin –n.n.) ºi-a primit
TOATE bunurile mobile ºi imobile,
bunuri care NU AU FOST
NICIODATÃ CONFISCATE DE
STATUL COMUNIST. Aºa se face
cã, de-a lungul vremii, Obºtea, în
deplinãtatea prerogativelor de
proprietar, a vândut bunurile
mobile, a vândut chiar ºi din
terenul cimitirului. Dupã moartea
ULTIMULUI (cetãþean evreu,
locuitor al Severinului –n.n.),
întregul patrimoniu a intrat sub
administrarea Comunitãþii Evreilor
din Craiova, comunitate care, odatã
cu averea primitã, are ºi
OBLIGAÞIA de a o gestiona, (...)
sunt convins cã printr-o adresã
trimisã Comunitãþii, în calitatea ei
de administrator al bunului,
Conducerea Evreiascã din
Craiova poate fi sensibilizatã
întru cinstirea memoriei celor
îngropaþi aici de mai bine de 150
de ani. Am luat notã”.
Un alt locuitor al municipiului, dl.
Marin Crivac, cu vechi ºtat în
administraþia localã puncteazã: “ªi
prin optzeci ºi ceva, când s-au fãcut
demolãrile în zona centralã, datoritã
pasivitãþii ºi dezinteresului
comunitãþii evreieºti, sinagova
(lãcaºul de cult al comunitãþii
mozaice din Severinul anilor
secolului trecut –n.n.) era chiar în
pericol de a fi demolatã. S-au fãcut
adrese peste adrese sã vinã sã
spunã ce gând au cu sinagoga, de
ce nu o reparã etc., iar, în final, au
venit doi reprezentanþi care au
motivat cã în Tr. Severin nu prea mai
sunt evrei, iar, în ce priveºte
reparaþia, s-au angajat cã vor lua
mãsuri, dar cã nu prea au bani. Din
câte îmi amintesc, de aceastã
problemã s-a ocupat Nea Gicã
Ileanu, iar dacã azi, sinagoga mai
este în picioare, asta i se datoreazã
lui. În ce priveºte cimitirul (evreiesc
- n.n.), este adevãrat, nu poþi menþine
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un focar de infecþie în mijlocul
oraºului, deci trebuie intervenit la
comunitatea lor sau chiar la statul
evreu... Punerea lui la punct (a
cimitirului evreiesc - n.n.) ºi apoi
menþinerea curãþeniei, tunsul ierbii
de câteva ori pe varã, nu ar costa
prea mult. Autoritãþile de la culturã
ar trebui însã sã verifice dacã între
monumentele funerare existente se
gãsesc ºi opere de artã, care, în mod
normal, trebuie evidenþiate ºi puse
în valoare... etc.” Dl. Gabriel
Niculescu îi rãspunde foarte
pertinent, bine argumentat dlui
Crivac, astfel: “Excelenþã, unele sunt
monumente funerare de artã, altele
aparþinând unor personalitãþi cu
contribuþie în dezvoltarea cetãþii
acelor vremi. Prin anul 2011, la
EUROTIRE, a venit patron SIMON
BERER (scuze, dacã nu scriu
bine), un evreu din America, cu
o rudã îngropatã în cimitir. Cât a
fost în Drobeta, cu oamenii de la
firmã, a fãcut curãþenie generalã.
Dupã ce a plecat, s-a aºternut iar
uitarea ºi nepãsarea. (...)
Prin urmare, Comunitatea evreilor
este direct rãspunzãtoare de aspectul
total mizer în care aratã acest loc
funerar, parte a istoriei severinene,
a devenirii oraºului, acolo fiind
îngropaþi mulþi dintre oamenii care
l-au slujit, care au contribuit la
bunãstarea generalã a acestuia, dea lungul anilor. Pe de altã parte, ne
surprinde total neplãcut atitudinea
Comnunitãþii evreieºti din România
- despre care istoria reþine cã se aflã
pe teritoriul României încã din
secolul al XVI-lea - în alte situaþii,
foarte vocalã privind drepturile sau
revendicãrile evreilor-membri ai sãi.
Facem, aºadar, un apel cuvenit cãtre
Excelenþa-sa, dl. Rafael Shaffer,
rabinul-ºef al Comunitãþii evreieºti
din România, deopotrivã cãtre
administraþia publicã severineanã, sã
se intervinã în limitele prerogativelor
fiecãreia dintre acestea spre reglarea
situaþiei ºi cuvenitul respect datorat
atât înaintaºilor cât ºi
contemporanilor, deocamdatã,
aceºtia din urmã, violentaþi de
aspectul atemporal ºi nepotrivit al
acestui spaþiu.
 O. M.
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PAVILIONUL MULTIFUNCÞIONAL
puntea de legãturã a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier

Pavilionul Multifuncþional
din Str. Independenþei nr. 2 deschis
publicului larg, de luni pânã
duminicã între orele 8,00-16.00 a
înregistrat vara aceasta peste 7000
de vizitatori. Cei mai mulþi dintre
ei, veniþi din toate colþurile þãrii, dar
ºi din strãinãtate, au fost interesaþi
în special de monumentele istorice
aflate în parcul arheologic al
muzeului, dar au fost încântaþi ºi
de expoziþiile temporare organizate

în Pavilionul Multifuncþional.
Acum, pentru cã se apropie
începerea unui nou an ºcolar, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier, vine în
întâmpinarea cadrelor didactice ºi a
elevilor, cu o nouã ofertã
educaþionalã, iar pentru publicul larg,
se reorganizeazã spaþiile expoziþionale ale Pavilionului cu noi
expoziþii (artã plasticã, restaurareconservare, ºtiinþele naturii).

07 - 13.09. 2017

Prefectul Nicolae Drãghiea
prezent la lansarea Campaniei
Naþionale de prevenire a
consumului de canabis #potaltfel

În data de 5.09.2017, la ora
10,00, prefectul judeþului, domnul
Nicolae DRÃGHIEA a participat la
Conferinþa de presã organizatã de
cãtre Centrul de Prevenire, Evaluare
ºi Consiliere Antidrog Mehedinþi.
Conferinþa de presã a fost prilejuitã
 Biroul de presã de lansarea Campaniei Naþionale de
prevenire a consumului de canabis
COMUNICAT DE PRESÃ
#potaltfel.
 urmare din pagina 2
cantitãþile de carburant vândute,
Campania are ca obiectiv general
deoarece cei care fac curse externe vor alimenta în þãrile de tranzit, unde dezvoltarea unor atitudini ºi practici
preþurile vor fi mai mici decât în România (ex. Austria).
de viaþã sãnãtoasã, ca alternativã la
Având în vedere ponderea carburanþilor în tarifele de transport, firmele consumul de droguri ºi se
româneºti vor fi serios concurate de firme din alte þãri, unde aceste costuri adreseazã cu preponderenþã
sunt mai reduse, ducând în unele cazuri la reducerea flotelor, sau chiar la ºcolarilor ºi tinerilor cu vârsta
închiderea unor firme româneºti de transport.
cuprinsã între 15 ºi 24 de ani.
Suntem alãturi de toate firmele noastre, dar ºi de organizaþiile
Dupã susþinerea materialului de
profesionale din domeniul transporturilor, în demersurile lor de a stopa presã, doamna Mãdãlina Caliujnai
implementarea mãsurilor de creºtere a accizelor la carburanþi, acestea - coordonatorul Centrului
fiind, pe termen mediu ºi lung, un impediment pentru dezvoltarea firmelor Mehedinþi, i-a acordat cuvântul
de transport româneºti, pierzând unele din contractele pe care actualmente
le deþin, existând ºi riscul pierderii unor locuri de muncã.
Vasile FONOAGE, Preºedintele Comisiei de Transporturi

Anunt public
privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
Primaria Corcova anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
«Modernizarea reþelei de drumuri de interes local, localitatea
Corcova» propus a fi amplasat în comuna Corcova.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi , str. Bãile Romane nr. 3 ºi la sediul
Primãriei Corcova în zilele de luni pânã vineri între orele 8-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3.
PRIMAR, Ing. DURAC ADAM

domnului Nicolae DRÃGHIEA,
care a lãudat implicarea tot mai
mare a Agenþiei Naþionale Antidrog
în activitãþile de educaþie preventivã
a populaþiei ºi a subliniat faptul cã
activitãþile de educaþie antidrog nu
trebuie privite ca o obligaþie ci ca
o dorinþã de a proteja tinerii de
consumul de droguri.
Totodatã, prefectul judeþului a
felicitat voluntarii ºi unitãþile ºcolare
în care aceºtia activeazã, punând
accent pe rezultatele ascendente ale
Liceului “GHEORGHE ÞIÞEICA”,
criticând lipsa reprezentanþilor
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi de la întâlnire, arãtând
cã acest fapt denotã dezinteresul
conducerii instituþiei faþã de
problemele existente în ºcoli.
 Biroul de presã

COMUNICAT DE PRESÃ
În urma ploilor din ultimele zile, în anumite zone ale oraºului,
în care lucrãrile la reabilitarea reþelei de apã canal sunt în desfãºurare,
au avut loc surpãri de teren pe traseul conductelor de apã canal. Acest
lucru s-a întâmplat în zona Calea Timiºoarei, din Drobeta Turnu Severin,
unde în faþa imobilelor mai multor consumatori, s-au format mici ºanþuri
în urma ploilor.
Societatea SECOM SA anunþã consumatorii cã lucrãrile executate de
cãtre antreprenor sunt exclusiv în responsabilitatea acestuia iar
societatea noastrã nu îºi asumã remedierea deficienþelor apãrute pe
parcursul executãrii lucrãrilor, acestea nefiind recepþionate.
Vã mulþumim pentru înþelegere!
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Horoscop
(7 - 13 septembrie 2017)

Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
O perioadã care îþi aduce multe informaþii
deosebite, pe cãi neobiºnuite. Discuþii tainice
cu oameni importanþi, mai ales privitoare la
segmentul partenerial. Este posibil sã decizi
desprinderea de unii parteneri, fie cã este vorba
despre partenerul de viaþã, fie despre cei de
afaceri sau despre colaboratori. Prudenþã,
rãbdare, mãsurã în toate! Sãnãtatea este
vulnerabilã ºi de aici apar tot felul de stãri
fluctuante. În a doua parte a sãptãmânii te vei
simþi mai bine, dar nu forþa nota. Sunt ºanse
mari de progres ºi de schimbarea unor planuri
personale sau profesionale care nu au dat
roadele scontate pânã acum.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Relaþiile socio-profesionale sunt foarte active
pe tot parcursul sãptãmânii. Discuþii, întâlniri la
nivel înalt cu ºefi sau cu reprezentanþii unor instituþii
oficiale. Se contureazã un final foarte clar în unele
relaþii, mai ales în relaþiile cu unii prieteni sau cu
unele persoane care te-au susþinut cumva în proiectele
tale profesionale. Prudenþã, întrucât existã multe
necunoscute importante în acest segment de viaþã, iar
iluzia ºi dezamãgirea sunt de proporþii. Evitã sã
povesteºti multe ºi mãrunte despre tine ºi despre
planurile tale personale de viitor. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel încât ai nevoie de odihnã ºi detaºare
de cotidian.

Zodia Gemeni

Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Schimbãri în plan financiar, la secþiunea bani
ºi bunuri administrate ºi folosite în comun cu
alþii. Este posibil sã primeºti o sumã de bani
restantã, sã reuºeºti sã achiþi datorii vechi sau
sã lãmureºti chestiuni privitoare la moºteniri ºi
partaje. Verificã atent fiecare document ºi
informeazã-te în permanenþã din surse sigure.
Existe amãnunte necunoscute, dar importante
vizavi de ceea ce se petrece în plan financiar.
De evitat investiþiile de anvergurã ºi a-i lãsa pe
alþii sã profite de pe urma veniturilor tale!
Activitãþi intelectuale, planuri de cãlãtorii,
abordarea unei noi filozofii de viaþã.

Zodia Fecioarã

07 - 13.09. 2017
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Se recomandã orientarea eforturilor spre
segmentul domestic ºi spre relaþiile familiale. Vor
avea loc discuþii importante, întâlniri deosebite
cu neamurile, vizitarea locurilor natale ºi trasarea
planurilor de viitor. Este nevoie de schimbãri
majore în spaþiul de locuit, însã deocamdatã
verificã atent instalaþiile de apã. Sunt posibile
avarii de la ºi prin apã. Fii prudent vizavi de
dialogurile cu membrii familiei, pentru cã existã
tensiuni. Cei dragi au alte planuri domestice ºi
comunicã asta destul de vehement. Cu puþin efort
ºi bunãvoinþã se poate ajunge la un consens cu
toatã lumea. Relaþiile amoroase sunt
surprinzãtoare. Activitãþi recreative ºi hobby-uri.

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Perioadã foarte importantã în plan partenerial!
Se finalizeazã o etapã, asta însemnând
desprinderea de un partener de viaþã,
desprinderea dintr-o colaborare profesionalã
neprofitabilã sau reconfigurarea alteia din toate
punctele de vedere. De reþinut cã nu este ceea
ce pare. Nebuloasa care domneºte în acest
segment de viaþã îþi creeazã multe iluzii ºi
dezamãgiri. Prudenþã, detaºare ºi nu te baza pe
niciun partener, oricât de minunat ar pãrea la
prima vedere. Demersuri financiare privitoare la
cheltuieli comune cu alþii, achitarea unor
datorii, dar este posibil sã ºi primeºti ceva bani,
bunuri sau favoruri deosebite.

Multe discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat! Este bine sã reþii informaþiile
vehiculate în preajma ta ºi subiectele pe care le
discuþi cu ceilalþi, întrucât îþi vor fi de folos la
momentul potrivit. Demersuri intelectuale,
rezolvarea unor chestiuni personale ºi
profesionale, multe cãlãtorii pe distanþe scurte.
Deciziile importante ºi asumarea unor
responsabilitãþi majore, lasã-le pentru o altã
perioadã mai bunã. Acasã în familie sunt multe
treburi de fãcut, bine fiind sã te implici serios în
rezolvarea lor. Discuþii ºi întâlniri cu neamurile.
Comunicarea este deficitarã în aceastã
sãptãmânã, deci fii foarte prudent.

Zodia Balanþã

Zodia Vãrsãtor

(21 Mai - 22 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna îþi aduce în atenþie segmentul
profesional ºi relaþiile aferente. Se contureazã
un final în privinþa statutului socio-profesional.
Imaginea ta în ochii altora se va modifica, depinzând
numai de tine cum ºi în ce fel. Este bine sã eviþi a
povesti amãnunte despre tine ºi planurile tale de
viitor, pentru cã unii pot interpreta greºit totul ºi de
aici reacþii în consecinþã. La serviciu, se poate finaliza
o etapã de lucru. ªefi care se schimbã, condiþii noi
de muncã, implicare în activitãþi profesionale de
anvergurã. Noutãþile sociale sunt frecvente ºi de
bun augur. Totul este sã fii deschis, pregãtit ºi bine
informat. Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi
interesante.

Se contureazã schimbãri la locul de muncã.
Observã atent ceea ce se petrece în preajma ta
ºi evitã luarea deciziilor importante. Se
finalizeazã o etapã profesionalã, se
reconfigureazã activitatea, relaþiile colegiale, dar
ºi condiþiile de muncã. Informeazã-te corect ºi
la timp din surse sigure ºi nu slãbi vigilenþa. În
umbrã încep sã se activeze conflicte serioase.
Amestecul dulce-amar din domeniul profesional
în care activezi te poate neliniºti, dar cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine.
Sãnãtatea este foarte vulnerabilã datoritã
contextului astral din aceste zile, bine find sã-i
acorzi atenþie ºi îngrijiri corespunzãtoare.

Este nevoie sã te ocupi de segmentul financiar.
Se finalizeazã o etapã de câºtig din munca
proprie, fiind astfel posibil sã te orientezi spre
alte surse de venit. Fii prudent vizavi de bani,
deoarece sunt posibile multe încurcãturi ºi
minciuni. Verificã fiecare document care îþi atestã
drepturile salariale ºi evitã cheltuielile
extravagante. Factorul necunoscut îþi poate crea
neplãceri când ºi cum te aºtepþi mai puþin.
Provocarea perioadei analizate constã în a învãþa
sã gestionezi corect banii ºi a-þi remodela viziunea
asupra lor. Practic banii ajutã la efectuarea unor
schimburi, care aduc energii în viaþa ta, dar te ºi
elibereazã de acelea care nu-þi mai sunt de folos.

Zodia Rac

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(23 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Multe dintre concepþiile tale se vor modifica
începând cu aceastã sãptãmânã. Te vei orienta
spre alte filozofii de viaþã ºi spre a relaþiona cu
oameni valoroºi ºi bine experimentaþi în ale vieþii.
Activitãþi intelectuale de anvergurã, planuri de
cãlãtorii, de studii ºi de reluare a unor secvenþe
de învãþare-evaluare. Relaþiile cu strãinãtatea sunt
deosebite. Unele se finalizeazã, fãcându-se loc
pentru altele. Este posibil sã cãlãtoreºti pe
distanþe lungi, dar fii prudent, pentru cã
neplãcerile apar când te aºtepþi mai puþin. Multã
animaþie în plan profesional, fiind vorba de
discuþii importante cu ºefii ºi colegii de muncã.
Schimbare de statut socio-profesional.

Perioada te predispune la focusarea pe relaþiile
sentimentale. O relaþie amoroasã se poate finaliza
sau cel puþin îºi schimbã condiþiile ºi termenii de
desfãºurare. Mai puþin probabil sã te implici într-o
relaþie nouã ºi oricum nu se recomandã. Relaþiile
cu copiii intrã în discuþie în chip zgomotos.
Diferenþa de mentalitate dintre tine ºi ceilalþi mai
ales în plan afectiv poate duce la reconfigurarea
relaþiilor dintre voi. Prudenþã, rãbdare, ascultã ce
au de zis ceilalþi ºi gândeºte-te pe îndelete cum
vei proceda în continuare! Existã detalii ascunse
vizavi de acest segment, care îºi fac simþitã prezenþa
prin situaþii bizare. Mult de lucru la serviciu, dar ºi
acasã în plan personal.

O perioadã foarte importantã pentru tine, întrucât
te ajutã sã finalizezi treburi restante, sã renunþi la
obiceiuri proaste, sã-þi trasezi noi planuri de viitor
ºi sã te orientezi spre relaþii de o mai bunã calitate.
Chiar dacã, stãrile tale de spirit fluctueazã mult ºi
sãnãtatea este vulnerabilã, te poþi concentra pe ceea
ce îþi este þie de folos acum. Totuºi nu forþa nota,
ocupã-te numai de treburi uºoare ºi la nevoie cere
sprijinul celor dragi. Multe revelaþii, informaþii
deosebite obþinute pe cãi neobiºnuite, asumarea
unor responsabilitãþi noi. A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã cheltuieli dar primeºti
bani, cadouri sau favoruri dinspre segmentul
profesional.
Autor: AstroCafe.ro
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Euro nu s-a dezlipit de 4,59 lei
În perioada analizatã, cursul
euro nu a scãzut sub pragul de 4,59
lei, evoluþie datoratã aversiunii faþã
de risc existentã în mediul extern
dar ºi a neîncrederii arãtatã de piaþa
localã faþã de mãsurile hei-rupiste
ale PSD care au scopul de a putea
„onora” promisiunile electorale.
Cotaþiile euro au trecut de 4,6 lei,
cu un maxim de 4,614 lei. Conform
dealerilor bancari, creºterea euro a
fost contracaratã de intervenþii
punctuale ale BNR. Astfel, minimul
de 4,5906 lei a fost atins în ultima zi
din august, iar maximul de 4,5959
lei, la finalul perioadei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între
4,595 ºi 4,602 lei.
Deprecierea leului a survenit
dupã testul nuclear al Coreei de
Nord de duminicã, care a implicat
o bombã cu hidrogen miniaturizatã,
ce a provocat un cutremur de 6,2
grade. Aceasta a provocat creºterea
aversiunii faþã de risc, ceea ce a dus
la deprecierea activelor emergente
ºi majorarea investiþiilor în cele
considerate drept „refugiu”,
precum francul elveþian, yenul
japonez sau aurul.
Comparativ cu sfârºitul lui iulie
leul s-a apreciat în august cu circa
1,3 bani faþã de dolar, ultima medie
din august fiind de 3,8654, pentru
ca la finalul perioadei media sã fie
stabilitã la 3,8697 lei.
Moneda elveþianã a încheiat luna

trecutã la 4,0038 lei, nivel aproape
identic cu cel de la finalul lui iulie.
Începutul lui septembrie a adus o
creºtere a mediei la 4,0320 lei, dupã
ce cotaþiile de pe pieþele
internaþionale au scãzut la 1,137 –
1,142 franci/euro.
Evoluþia leului din aceastã lunã va
fi influenþatã, pe lângã evenimentele
geopolitice, de modul în care PSD va
gestiona protestele mediului de afaceri
faþã de noile modificãri, realizate sau
anunþate, ale codului fiscal. Existã
posibilitatea sã aparã tot mai multe
ieºiri din piaþa localã, ceea ce va
aduce o creºtere a cererii de valutã.
Perechea euro/dolar a crescut la
începutul perioadei la 1,2069 dolari,
nivel care se mai înregistra în
ianuarie 2015. La finalul ei,
tranzacþiile se realizau între 1,1869
ºi 1,1911 dolari.
În ultimele luni dolarul ºi-a pierdut
din statutul de „monedã sigurã”, ca
o consecinþã a scandalurilor care
macinã echipa Trump dar ºi lipsa
punerii în aplicare a programelor
economice ºi sociale cu care au fost
câºtigate prezidenþialele americane.
Preþul unciei de aur a urcat
puternic, la 1.342 dolari, cel mai
ridicat nivel începând cu septembrie
2016, când existau incertitudini
privind rezultatul alegerilor din SUA.
Analiza cuprinde perioada 30
august –5 septembrie.

ANUNÞ PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
SECOM SA titular al proiectului “Reabilitare, extindere ºi
modernizare sisteme de alimentare cu apã ºi canalizare în judeþul
Mehedinþi, aglomerarea Baia de Aramã”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul propus a fi amplasat
în judeþul Mehedinþi, oraº Baia de Aramã.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din str.
Bãile Romane nr.3, în zilele de luni pânã vineri între orele 08:00-16:30.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare
COMUNA POROINA MARE titular al proiectului „Construire pod
peste pârâul Ostraseva”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect
propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poroina Mare, sat Stigniþa,
judeþul Mehedinþi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, din
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de
luni pânã vineri, între orele 8:00 –14:00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.

ANUNT

Primãria Corcova, cu sediul în localitatea Corcova, strada
Principalã, judeþul Mehedinþi organizeazã concurs conform Hotãrârii
numãrul 286/2011, modificatã ºi completatã de Hotãrârea numãrul 1027/
2014, pentru ocuparea funcþiei contractuale de execuþie vacantã, de
ºofer –Compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã, 1
post.
Concursul se va desfãºura astfel:
ANUNÞ PUBLIC
- Proba scrisã în data de 04.10.2017, ora 10.00,
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
- Proba practicã în data de 06.10.2017 ora 10.00.
SECOM SA, titular al proiectului, anunþã publicul interesat
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia urmãtoarele condiþii:
Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului - Studii: medii,
asupra mediului, pentru proiectul “STAÞIE SUBTERANÃ DE REPOMPARE - vechime în muncã: minim 3 ani,
APÃ POTABILÃ” propus a fi amplasat în municipiul Drobeta Turnu - sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de articolul 3 din Hotãrârea
Severin, str. Cicero, la intersecþia cu CD. Ionescu, judeþul Mehedinþi. numãrul 286/2011, modificatã ºi completatã de Hotãrârea numãrul
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot 1027/2014.
fi consultate la sediul autoritãþii Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
Mehedinþi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane nr. 3, în de 10 zile lucrãtoare de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a
zilele de luni pânã vineri, între orele 08:00-16:00 ºi la urmãtoarea adresã la sediul Primãriei Corcova.
de internet www.apmmh.anpm.ro
Relaþii suplimentare la sediul: compartimentul secretariat, persoanã
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de contact: Coardã George Marian, telefon 0252/383464.
de încadrare pânã în termen de cinci zile de la data afiºãrii prezentului anunþ.
PRIMAR, ADAM DURAC
 Radu Georgescu
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Juniorii severineni, cu gândul la Elitã

CSS Drobeta
Turnu Severin s-a
impus în ambele
meciuri jucate în
deplasarea de la
Caransebeº ºi s-a aflat
pe locul secund în
Seria a XI-a Preliminarã a Campionatului Naþional de
Fotbal rezervat Juniorilor, atât la U19, cât
ºi la U17. A fost a treia
etapã consecutivã în
care Clubul Sportiv ªcolar din
Drobeta Turnu Severin a câºtigat cu
ambele grupe. În runda a IV-a, elevii
antrenaþi de Marian Brihac s-au
impus cu 2-1 în deplasarea de la CSS
Caransebeº, echipã care avea 2
victorii ºi un egal pânã la jocul cu
severinenii. Conduºi cu 1-0,
mehedinþenii au întors rezultatul,
dupã golurile lui Gîdea (39) ºi Albei
(61). Dupã acest succes, CSS
Drobeta Turnu Severin a acumulat 9
puncte la Juniori U19, la fel ca la
juniorii U17, unde, echipa pregãtitã
de Mihai Caliþoiu s-a impus cu 3-1.
La Caransebeº, golurile oltenilor au
fost izbutite de C. Popescu (2),

Mogoº (30) ºi Cerbu (65).
Colega de serie a CSS-ului
severinean, ACS Luceafãrul
Drobeta a izbutit, pentru prima datã
în acest sezon, sã nu piardã într-o
etapã cu niciuna dintre grupe. Dacã
juniorii U19, antrenaþi de Vintilã
Miºu, au remizat, pe terenul din
ªimian, scor 0-0, cu CSM ªcolar
Reºiþa, juniorii U17, pregãtiþi de
Relu Þurai, s-au impus cu 1-0, prin
golul izbutit de Tudor, în minutul
77. Dupã aceste rezultate, juniorii
U19 au rãmas pe penultimul loc în
Seria a XI-a Preliminarã, cu doar 2
puncte, în timp ce juniorii U17 de
la ACS Luceafãrul Drobeta au urcat

vor juca în play-off, pentru
desemnarea campioanei, care, vara
viitoare, va reprezenta judeþul la
“barajul” pentru promovarea în
Liga a III-a. Faþã de sezonul trecut,
când au participat 8 echipe,
noutãþile din actuala stagiune le
reprezintã AS Real Vânju Mare ºi
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Juniori U19
Etapa a IV-a
ACS Luceafãrul - CSM ªcolar Reºiþa 0-0
CS Pandurii Târgu Jiu - CSS Lugoj 5-2
CSS Caransebeº - CSS Dr.Tr.Severin 1-2
Clasament
1.CSM Reºiþa
2. CSS Drobeta
3. Pandurii
4. Caransebeº
5. Luceafãrul
6. Lugoj

Start cu 22 de echipe

Cele douã eºaloane de
fotbal din Mehedinþi debuteazã la
sfârºitul acestei sãptãmâni. 22 de
echipe vor lua startul în sezonul
2017-2018. Liga a IV-a va fi
formatã din 10 echipe, iar, dupã
disputarea celor 18 etape din
sezonul regulat, primele 4 clasate
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4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
0
0

1
0
0
1
2
0

0
1
2
1
2
4

9-3
16-7
10-6
6-4
3-6
5-20

10
9
7
7
2
0

Juniori U17
Etapa a IV-a
ACS Luceafãrul - CSM ªcolar Reºiþa 1-0
CS Pandurii Târgu Jiu - CSS Lugoj 4-0
pe podium, cu 7 puncte. CSS Caransebeº - CSS Dr.Tr.Severin 1-3

“Sunt mulþumit de joc ºi de Clasament
bãieþi. Urmeazã o 1. Pandurii
4 3 1 0 7-1
10
sãptãmânã cu douã meciuri 2. CSS Drobeta 4 3 0 1 11-5 9
importante, cu Pandurii ºi 3.Luceafãrul 4 2 1 1 4-2 7
Reºiþa, care vor stabili în 4. CSM Reºiþa 4 2 0 2 8-4 6
mare parte echipa care se va 5. Caransebeº 4 1 0 3 7-8 3
4 0 0 4 1-18 0
califica în Liga Elitelor. Sper 6. Lugoj
sã fim noi”, a spus Mihai Caliþoiu, juniori U17 sperãm în continuare
la primul loc, care duce în Liga
de la CSS Drobeta.
ªi Luceafãrul încã mai sperã la Elitelor. U19 sunt debutanþi, fiindcã
primul loc, dar doar la Juniori U17. noi, sezonul trecut, nu am avut
“Cu Reºiþa, puteam sã câºtigãm cu grupã la aceastã categorie de
ambele grupe. Încã nu avem ritm, vârstã”, a declarat Alex Sitaru,
dar, pentru moral, e bine cã nu am managerul clubului patronat de
pierdut cu niciuna dintre grupe. La arbitrul Marian Balaci.  M. O.
AS Inter Salcia, care provin din Liga superior. Favorite la câºtigarea
a V-a, precum ºi nou-înfiinþata AS campionatului sunt AS Dunãrea
Decebal Eºelniþa. În schimb, ACS Hinova ºi AS Inter Crãguieºti, iar
Drobeta, clasatã pe locul al III-lea pentru ultima treaptã a podiumului
în sezonul precedent, nu s-a mai se vor lupta Voinþa Vrata, Unirea
înscris în campionat, astfel cã Gârla Mare, Viitorul Floreºti, ªtiinþa
municipiul Drobeta Turnu Severin Broºteni sau Coºuºtea Cãzãneºti.
a rãmas fãrã nicio reprezentantã!
 M. O.
În aceste condiþii, favorite Liga a IV-a
la câºtigarea titlului Etapa I
judeþean sunt CS Strehaia Sâmbãtã, ora 11:00
ºi ACS Viitorul ªimian, dar AS Recolta Dãnceu - AS Decebal Eºelniþa
pretenþii va emite ºi AS AS Dierna Orºova - CS Dunãrea Pristol
Recolta Dãnceu - Sâmbãtã, ora 17:00
câºtigãtoarea fazei judeþene ACS Viitorul ªimian - AS Inter Salcia
CS Strehaia - AS Real Vânju Mare
a Cupei României.
CS Viitorul Cujmir - AS Corcova
În Liga a V-a s-au
înscris, la fel ca sezonul Liga a V-a
trecut, tot 12 echipe, iar Etapa I
campionatul se va disputa Duminicã, ora 11:00
AS Coºuºtea Cãzãneºti - AS Corlãþel
în sistem tur-retur. Noutãþile
AS Inter Crãguieºti - AS Ghiciulescu Hinova
le reprezintã AS Coºuºtea AS Voinþa Opriºor - AS Voinþa Vrata
Cãzãneºti ºi AS Real Duminicã, ora 17:00
Vânãtori, în timp ce Real AS Dunãrea Hinova - AS Unirea Gârla Mare
Vânju Mare ºi As Inter AS Obârºia de Câmp - AS Real Vânãtori
Salcia au trecut la eºalonul AS Viitorul Floreºti - AS ªtiinþa Broºteni
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Sucã ºi minivedetele di la Mehedinþi, spânzurãtoru de pisici
di la Cujmir, judeþu distracþiei ºi urgenþa di la Urgenþã

Mã fraþilor, ajunsã nea
Tutilescu ãl mic vedetã de
cancanuri. Asta mi-o zisã
Marghioala lu Fleaºcã, care auzi di
la Tanþa lu Pecingine, care sã dusã
la cooperativã sã-i ia rachiu lu’ al
lu’ Zbangã ºi aflã ce ºtia de fapt
tot satu. Acuma, Tutilescu ãl mic
fu dat de nea Capatos drept mare
crai pentru soþia lu nea Marcel
Toader, altã vedetã fãcutã peste
noapte în România. Cã aºa e la
noi, sã pare cã nu e suficient sã te
mulþumeºti cu ce ai, mai trebe sã
iei ºi di la alþii. ªi nea Tutilescu ãl
mic sã pricepe la dedicaþii.
Mã nepoate, da facem ce facem
ºi iarã ne facem de miru lumii. Pã
da, cã dupe ce ne fãcu nea Tutilescu
junior imagine bunã, mai veni unu,
di la Cujmir. Ãsta, nici una, nici
douã, sã lãuda întruna pe Facebook
cum spânzurasã douã pisici.
Mândru nevoie mare de ispravã, le
pozase ºi le ºi postase. Zisã al lu’
Zbanghiu cã aºa cruzime nu mai

vãzusã de când îl bãgasã cu capu
în oala cu sarmale pe al lu’
Pecingine al mic.
Di la atâta distracþie pesemne cã ni
se trage nouã mehedinþenilor. Pã da,
cã dupe ce toatã vara avusãrã, zile de
sãrbãtoare peste tot, acuma veni ºi
toamna cu fel de fel de bairamuri. Pi
la Baia de Aramã sã gãsirã bani de
cheltuit, mai ales cã reþeta începe sã
fie cam aceiaºi: vine organizatoru, sã
ºtie cine, vine scena, sã ºtie di la cine,
vin interpreþii, sã ºtie cine-i tocmeºte,
banii sã împart ºi toatã lumea
mulþumitã. Da pãnã când?! Cum
pãnã când? Pãnã dã bine la
imaginea ºefului judeþului, adicã a
lu’ nea Aladin Gigi, care dispune,
sã ºtie, fãrã numãr.
Acuma, mai veni o razã de
speranþã, cam slabã ce-i drept, în
situaþia datã, cã sã înfiinþã Unitatea
de management a apei grele de la
Romag Prod. Gãsi nea Virgilicã sã
sã mai laude, cã nu scapã prileju
cu una, cu douã, nu cã n-ar pierde
ºi viitoarele alegeri, da zisã sã-ºi
mai aducã lumea aminte, cã poatei uitasã cineva vocea.
ªi lucrurile bune nu dureazã
mult, cã între timp sã pensionã ºi
nea purtãtoru de cuvânt al Poliþiei
de Fontierã Mehedinþi, nea Valeriu
Pera. Pe care Sucã îl salutã cu
mâna la chipiu, ºi-i ureazã pensie
îndelungatã ºi sãnãtate, cã mai rar
aºa oameni. Cã deh, oameni
printre oameni.
Mã fraþilor, o fi Serviciu’ de Urgenþã
al mai cu moþ dintre serviciile
medicale di la noi din þarã, dupã cum
susþin unii. Or fi! Da nu la Mehedinþi.

Pãi, sã-l fereascã Dumnezeu pe orice
cetitor de Obiectiv sã ajungã la
Urgenþa di la Spitalul Judeþean
Drobeta, într-o zi de marþi ºi pe la
prânz... cã mori cu zile. ªi asta, fie cã
aºtepþi la uºa Serviciului pãnã leºini,

ºi europeni pentu promovarea
imaginii judeþului, aºa e ºi cu pasarea
de servicii de calitate, fie ele medicale
sau de promovare. Nea Georgescu a
promis cã verificã, da poate o fi uitat
ce. De aia-i aducem aminte.

fie cã stai uitat în vreo rezervã ºi cu
vreo perfuzie... care sã terminã pãnã
la urmã. Ce mai, NU TE BAGÃ
NIMENI ÎN SEAMÃ... Da chestia asta
nu þine neapãrat de managementul
Spitalului ºi nici al Serviciului, ci de
angajaþii de acolo... Da dupe cum
ajunsãrã unii angajaþi acolo, adicã
dupe pile ºi nu dupe competenþe, la
ce tratament sã ne aºteptãm!? Sã mai
ºtiu unele lucruri ºi la nivel de
conducere a Consiliu Judeþean. Da
dupã cum sã cheltuiesc banii publici

Gata, mã fraþilor, sã fãcurã
jocurile la DSVSA MH. Adicã ºef
la Antifrauda di la Sanitar
Veterinarã ajunsã un inginer dorit
de FAMIGLIE... da pe baza unui
concurs cu grilã, unde sã poate
pune ºi degetu, deci nu pe bazã
de subiecte. Pãi trebuia sã mai ºtie
ºi carte cantidatu’, nu!?
Da despre candidaturi ºi funcþii,
mai vorbim ºi data viitoare. Pãnã
atuncea, hai sã fiþi iubiþi ºi
 nea Mãrin
optimiºti!

