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Emoþii mari pentru elevi în
prima zi de cursuri

VERNISAJ
Oara Larisa
MUTU Mindoiu
- Douã meserii, o
vocaþie: în sprijinul
semenilor –
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Pentru al ºaselea
an consecutiv,
cora ºi partenerii
sãi sprijinã
ºcolile din mediul
rural, prin
campania
“ªcolile de la þarã”
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Câþi bani are
Tudose în
punga
Guvernului?
Depinde cine
numãrã.

Citiþi în pagina 3
Încã o medalie de aur, pentru Strehaia, la Judo

Dupã ce la Cupa EUROPEANÃ de la
Arad Anne-Marie Brebinaru a ratat
podiumul, ocupând doar locul V, la
Turneul Internaþional de la Sibiu
dedicat cadeþilor, juniorilor ºi
seniorilor Anne-Marie a urcat pe cea
mai înaltã treaptã a podiumului,
câºtigând categoric medalia de aur în

cadrul categoriei de 44
kg cadeþi (U 18).
A fost un concurs
greu, cu participare
internaþionalã, devenit
tradiþional pentru Sibiu
dar foarte bine organizat,
reprezentând o bunã
verificare a sportivilor
pentru urmãtoarele
concursuri de acest nivel. Ne
bucurãm cã Judoul mehedinþean, prin
cele douã secþii de la CSM Drobeta
Turnu Severin ºi Palatul Copiilor
Strehaia, a ajuns la acest nivel.
Îi urãm lui Anne succes în continuare
ºi sã nu uite cã e un model pentru mai
micii ei judoka de la club!  I.G.M.
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ZILELE PATRIMONIULUI CULTURAL
Cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediþia a
XXV-a, care au ca tematicã Patrimoniul Cultural - Natura Armonii, Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã vineri, 15
septembrie 2017, ora 1000 la Pavilionul Multifuncþional al Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier (str. Independenþei, nr. 2), colocviul
interactiv “Drobeta - patrimoniul natural ºi cultural”.
Vor avea loc comunicãri tematice - Geositurile romane de la
Drobeta; Favorabilitatea ºi restrictivitatea reliefului, Roci
ornamentale în arhitectura peisagisticã din Drobeta Turnu Severin;
Arbori ornamentali din Drobeta Turnu Severin; Natura –armonii,
Arta plasticã din colecþiile Muzeului de Artã), vernisajul expoziþiei
temporare de artã plasticã “Natura - armonii” ºi expoziþiei
temporare “Drobeta Turnu Severin în armonie cu natura”.
Lansate în anul 1985, Zilele Europene ale Patrimoniului au fost
organizate începând cu anul 1999, ca iniþiativã comunã a Comisiei
Europene ºi a Consiliului Europei. Cele 50 de þãri semnatare ale
Convenþiei culturale europene iau parte la Zilele Europene ale
Patrimoniului, oferind vizite la noi comori culturale ºi deschizând
clãdiri istorice care sunt în mod normal închise publicului.
Evenimentele culturale aduc în prim-plan meºteºugurile ºi
tradiþiile, precum ºi arhitectura ºi arta locale, ºi vizeazã, totodatã,
promovarea înþelegerii între cetãþenii europeni.
 M. P.
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Editorial

Cum a început anul ºcolar,
cum au început ºi discuþiile. Dincolo
de emoþia ºi bucuria primei zile de
ºcoalã rãmân, cu aerul lor vechi ºi
irezolvabil, problemele. Una dintre
acestea o reprezintã manualele.
Discutam zilele trecute cu o
distinsã doamnã profesor de limba
ºi literatura românã care îmi spunea,

social - politic

de Sorin Vidan
cu o abia reþinutã iritare, cã a intrat
la clasã ºi elevii, vreo 30, nu aveau
decât un... singur manual de limba
ºi literatura românã. Unul singur. Iar
situaþia nu e nici nouã ºi nici
accidentalã, ci repetitivã. An de an
se întâmplã cam la fel. Cum sã þii,
în termeni decenþi ºi eficienþi din
punct de vedere pedagogic, o orã de
limba ºi literatura românã? E cel
puþin ipropriu, ca sã nu spun cã e
pur ºi simplu jenant pentru sistemul
de învãþãmânt o astfel de realitate.
Îmi amintesc cã pe vremea când
eram bibliotecar ºcolar, e adevãrat,
manualele erau o problemã. Dar cu
ceva atenþie ºi eforturi, minime,
problemele se rezolvau. Clasele,
elevii veneau pe rând ºi îºi ridicau
pachetul de manuale, apoi, la final
de an, îl predau. Unele manuale, mai
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Manuale ºi chin

ales cele de românã, erau foarte
folosite, unele chiar uzate. De multe
ori trebuia sã lipesc pagini sau
coperþi, pentru cã anul viitor aceste
manuale trebuiau sã revinã altor
elevi. Mi s-a pãrut ciudat (pe atunci
nu înþelegeam de ce) faptul cã an de
an foloseam un singur manual de
limba ºi literatura românã, pentru
clase, scos de o anumitã editurã.
Deºi în bibliotecã mai aveam douã
sau trei serii de manuale nou nouþe,
de la alte edituri, ºi nimeni nu le
folosea, nici elevii, nici profesorii.
Foloseam an de an aceleaºi
manuale deja jerpelite.
Peste ceva vreme aveam sã
înþeleg imensa tensiune de pe
piaþa editorilor de manuale ºi
auxiliare ºcolare, imensa bãtãlie
pe piaþã ºi presiunea exercitatã

asupra profesorilor ºi elevilor. De
aceea unele manuale, deºi noi,
zãceau neatinse pe rafturile
depozitului de carte. Nu erau
agreate de profesori sau, cine
ºtie, de unii care dictau mersul
lucrurilor în privinþa aceasta. Dar
oricum, pe atunci mãcar erau
manuale, aveai de unde alege.
Situaþia descrisã la început, cu o
clasã întreagã gravitând în jurul unui
singur manual, mi se pare ºi acum
de domeniul absurdului ce dã în
ridicol. La fel de absurdã ºi de
ridicolã e ºi schema deja clasicã
potrivit cãreia cum se schimbã un
ministru la învãþãmânt, cum apare
o viziune nouã, mãsuri noi, aºa zise
reformisme de duratã micã, fãrã
consistenþã. Un sistem chinuit de
inconsistenþa politicului.

VERNISAJ Oara Larisa MUTU Mindoiu

- Douã meserii, o vocaþie: în sprijinul semenilor
multe expoziþii personale ºi de grup, – în cadrul Inspectoratului pentru

Artista s-a nãscut la 05 martie
1978 în oraºul Tîrgu Jiu, însã copilãria
ºi-a petrecut-o la Pocruia în Tismana,
unde a deprins taina picturii ºi a
sculpturii. Chemarea spre artã a simþito încã de când “a putut þine în mânã
un instrument care lasã urme sau
semne” cum ne spune chiar ea,
personificând “cãrþi, caiete cãzute în
mânã ca din întâmplare, chiar ºi pereþii
casei în care locuia”. Încurajatã de
pãrinþi, a urmat liceul de artã “C.

Brãiloiu” din Tg. Jiu, pe timpul cãruia
mergea ºi în atelierul de picturã al
Mânãstirii Tismana. Acolo a deprins
tehnicile picturii icoanelor pe sticlã ºi
lemn, simþind binecuvântarea locului
ºi frumuseþea naturii. Îndrumatã de o
profesoarã ardeleancã, cãreia îi poartã
o adâncã admiraþie ºi un profund
respect, a urmat Facultatea de Arte
Plastice din Cluj Napoca, pãºind astfel
pe urmele iubitei doamne Virschi.
Pe timpul studenþiei, deºi a avut mai

Memorialul “Dan Catalin Puicea”, Editia a II-a
În data de 07.10. 2017, începând cu ora 09.00, în Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu–
Severin se va desfãºura a doua ediþie a Memorialului
“Dan Cãtãlin Puicea” la Karate, anunþându-ºi prezenþa sportivi din Craiova,
Bucureºti, Tulcea, Salonta, Timiºoara, Petroºani, cluburile locale de Karate
Wado-Ryu, Grifonis WadoKai, ACS ªtiinþa Drobeta Turnu-Severin, Renkikai
Drobeta Turnu-Severin precum ºi un lot de sportivi din Serbia.
De asemenea se anunþã, ca ºi anul trecut, prezenþa oficialitãþilor din Federaþia
Româna de Karate-WKF, în frunte cu domnul preºedinte Octavian Amzulescu.
ªi în acest an clubul organizator,
CONTINUARE ÎN PAGINA 7

o mai mare bucurie sufleteascã a avuto participând, în echipã, la pictarea
bisericii din Celei în 1998 ºi având
ºansa de a ajuta la “Restaurarea
bisericii de lemn din Nãsal”a judeþului
Cluj, de unde a ºi deprins mãiestria
culorii ºi arta formelor în lemn. În
anul 2000, în timpul unui proiect
realizat la Tismana, cunoscutul
grafician francez Jacques-Olivier
Nicolas a apreciat ºi încurajat lucrãrile
Larisei, fapt ce l-a fãcut sã realizeze
ºi un prim catalog al artistei.
Dupã absolvirea facultãþii, fiind
licenþiatã în arte –arte plastice ºi
decorative, a profesat în cadrul
“Palatului Copiilor” din municipiul
Drobeta Turnu Severin, insuflândule elevilor dragostea pentru artã ºi
obþinând numeroase premii, rezultate
ale muncii depuse.
De 11 ani a ales sã devinã pompier
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Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al
Judeþului Mehedinþi, cultivând în
rândul semenilor educaþia preventivã
ºi modul de comportare în cazul
producerii unor situaþii de urgenþã,
astfel, aceºtia vor fi mai pregãtiþi
pentru a face faþã evenimentelor
negative ºi vor acþiona benevol în
sprijinul comunitãþii. Meseria
nelãsând loc de interpretare, artista
îndeamnã ºi la terapia pentru suflet,
prin artã, unde actul artistic, în care
sunt implicaþi unul sau mai mulþi
artiºti, dã libertatea fiecãruia sã-l
simtã în felul sãu, “sã-l guste”.
Fiind un adevãrat profesionist, atât la
locul de muncã, cât ºi în timpul liber,
Larisa reuºeºte sã îmbine cele douã
profesii, fãcând din meserie o artã ºi
din artã o meserie!
COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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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Poziþie de catalog: 12203
Cost abonament lunar: 4,00 lei + taxe poºtale
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PARTICULARI
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Emoþii mari pentru elevi în prima zi de cursuri

Emoþii mari luni dimineaþã în
ºcolile din municipiul Drobeta Turnu
Severin atât pentru elevi, cât ºi pentru
pãrinþii lor ºi cadrele didactice la
deschiderea noului an ºcolar. Cei mai
emoþionaþi au fost, de departe, micuþii
pentru care clopoþelul a sunat pentru
prima datã astãzi, cei care abia au
intrat în clasa zero.
ªcolile ºi grãdiniþele din Drobeta
Turnu Severin au prins viaþã luni
dimineaþã. Flori, zâmbete,
îmbrãþiºãri, toate într-o atmosferã de
mare bucurie. În mare, scenariul a
fost acelaºi ca la fiecare început de
an ºcolar: s-a intonat imnul, preoþii
au rostit rugãciunile, dupã care au
urmat discursurile cadrelor
didactice ºi ale invitaþilor.
Festivitatea de deschidere a noului
an ºcolar a început ºi la Colegiul
Naþional Gheorghe Þiþeica, un liceu
de top din Turnu Severin, la ora 9,00,
elevii având în mijlocul lor, alãturi de
colectivul de cadre didactice pe edilul
ºef Marius Screciu ºi subprefectul

Andrei Stãniºoarã. Aceºtia au
adresat tuturor un gând bun ºi
încrederea cã anul ºcolar 20172018 va fi plin de bucurii ºi
realizãri. A fost un eveniment
deosebit, plin de entuziasm ºi
bunã dispoziþie, încãrcat de
emoþia revederii sau a primilor
paºi, pentru cei mai noi, într-o zi
de toamnã superbã.
„Este onoare pentru mine sã
fiu prezent la unul din cele mai
bune licee din þarã, cu rezultate
extraordinare. Aþi ales un liceu
foarte bun, aþi ales un liceu cu
cadre didactice dedicate muncii pe
care o fac ºi rezultatele stau mãrturie
acestui profesionalism. Sunt
convins cã drumul pe care aþi pornit
este unul bun ºi unde aveþi ajutoare
de nãdejde”, a spus primarul
Marius Screciu.
„Îmi face o deosebitã plãcere ºi
sunt onorat sã mã aflu astãzi aici în
mijlocul dumneavoastrã, cadre
didactice ºi elevi, în aceastã zi

Emoþii mari au fost ºi la:

ªcoala Gimnazialã nr. 3 Drobeta Turnu Severin

ªcoala Postlicealã Sanitarã Drobeta Turnu Severin

importantã ce marcheazã
deschiderea anului ºcolar 20172018. Am convingerea cã educaþia
este fundamentul dezvoltãrii
ulterioare a fiecãrui om”, a declarat
subprefectul Andrei Stãniºoarã.
Directorul Colegiului Naþional
Gheorghe Þiþeica, Mihaela ªtefan, a
þinut sã sublinieze cã liceul pe care îl
conduce are toate motivele sã se
mândreascã pentru rezultatele sale

din ultimii ani: “ªcoala în care aþi
ales sã învãþaþi este una de prestigiu,
cu o tradiþie de 98 de ani, în plinã
ascensiune”. Cu atât mai mult anul
acesta, când colegiul are o ratã de
promovare la examenul de evaluare
naþionalã de 100 la sutã ºi de 98,66
la sutã la examenul de bacalaureat,
iar mulþi absolvenþi au fost admiºi
la facultãþi de prestigiu din þarã ºi
 Alexia M.
din strãinãtate.

Mesajul adresat de preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu
la deschiderea anului ºcolar
“Ca de fiecare datã, debutul unui nou an ºcolar adunã laolaltã
elevi, cadre didactice, pãrinþi, decidenþi din administraþie sau
alte zone cu influenþã în sistemul de învãþãmânt.
Sunt convins cã toþi sunt cuprinºi de sentimente speciale,
profunde, dar ºi însufleþiþi de multe aspiraþii, gânduri, proiecte care,
îmi place sã cred, sunt dedicate unui scop unic: acela de a-i reda
ºcolii prestigiul, respectul, locul ºi rolul cuvenit în cadrul societãþii.
Fiecare dintre noi, cei care am participat astãzi la deschiderea
noului an ºcolar suntem, într-o mãsurã mai mare sau mai micã,
un produs al ºcolii, cãreia trebuie sã îi rãmânem recunoscãtori,
datori ºi conºtienþi de faptul cã, aºa cum s-a investit în noi
pentru a ne forma ca oameni ºi profesioniºti, la fel ºi ºcoala are
nevoie de potenþialul ºi resursele noastre pentru a le investi în
societatea în care creºtem ºi educãm, împreunã, generaþiile de
copii, de elevi, care ne vor forma viitorul.
Ca reprezentat al instituþiei pe care o conduc, Consiliul
Judeþean Mehedinþi, îmi afirm toatã deschiderea ºi
disponibilitatea pentru interesul educaþiei ºi învãþãmântului,
înþelegând prin aceasta susþinerea ºi sprijinirea tuturor
iniþiativelor, proiectelor, investiþiilor sau oricãror alte forme
de colaborare în beneficiul tuturor unitãþilor de învãþãmânt,
al elevilor, implicit al comunitãþilor din judeþul Mehedinþi.
Urez profesorilor, elevilor ºi tuturor celor implicaþi în procesul
instructiv-educativ din judeþul nostru, mult succes ºi realizãri
remarcabile în tot ceea ce v-aþi propus în noul an ºcolar, asigurânduvã de tot respectul, preþuirea ºi gândurile cele mai alese”.
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Pompierii mehedinþeni, în sãrbãtoare

În fiecare an, la 13 septembrie,
este sãrbãtoritã Ziua Pompierilor
din România, zi marcatã de un
eveniment semnificativ în istoria
armei “Bãtãlia din Dealul Spirii”,
care consfinþeºte dorinþa naþionalã
de autodeterminare, dusã chiar
pânã la sacrificiu.
S-au împlinit 169 de ani de la aceastã
luptã eroicã purtatã de pompierii militari,
la 13 septembrie 1848, împotriva
trupelor otomane venite sã înfrângã
miºcarea revoluþionarã românã.
Cu aceastã ocazie, premergãtor
Zilei Pompierilor din România,
Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi a organizat competiþii
sportive ºi a desfãºurat expoziþii cu
tehnica ºi mijloacele de intervenþie,

puncte de informare preventivã,
dar ºi o expoziþie de artã plasticã.
Începând cu 9 septembrie, pânã
pe 12 septembrie, în intervalul orar
10.00-14.00, i-am aºteptat pe toþi
cei care ºi-au dorit sã fie mai
informaþi sã ni se alãture, vizitând
punctele mobile de informare
preventivã situate în:
- municipiul Orºova - Parcul
Dragalina –vis-à-vis de primãrie;
- oraºul Baia de Aramã - pe Aleea
Stadionului;
- oraºul Strehaia - zona supermarchetului,
situat pe strada Republicii;
- oraºul Vânju Mare - parcul din faþa
primãriei.
În municipiul Drobeta Turnu
Severin, activitãþile de informare
preventivã, s-au desfãºurat în

intervalul orar 10:0016:00, astfel:
- sâmbãtã, la un centru
comercial situat pe B-dul
Aluniº;
- duminicã, la un centru
comercial situat pe strada
Constructorului;
- luni, pe esplanada strãzii
Criºan;
- marþi, pe esplanada
Fântânii Cinetice.
Pe lângã punctele de
informare preventivã, cei
interesaþi au putut vedea o
parte din tehnica ºi
mijloacele de intervenþie din dotarea
pompierilor mehedinþeni, folosite
pentru salvarea semenilor, a
bunurilor acestora ºi a mediului.
Marþi, 12 septembrie, la sediul
inspectoratului, colega noastrã, artista
Oara Larisa Mindoiu, a dezvãluit o
parte din minunata lume a formelor
ºi culorilor, desãvârºite prin printr-o
multitudine de tehnici, în cadrul unei
expoziþii de artã plasticã.
Manifestãrile dedicate Zilei
Pompierilor din România s-au
încheiat miercuri, 13 septembrie, cu
un ceremonial militar-religios, ce sa desfãºurat pe Bulevardul Carol I,
Zona Palatului Culturii “Teodor
Costescu”, începând cu ora 10.00.
Toþi cei prezenþi la eveniment au putut
intra în atmosfera camaradereascã, pe

JANDARMII, LA DATORIE ÎN PERIOADA ESTIVALÃ

Jandarmii mehedinþeni au
fãcut bilanþul misiunilor
desfãºurate pe perioada sezonului
estival, o perioadã deosebit de
încãrcatã în evenimente. Dacã
pentru majoritatea dintre noi, vara
înseamnã un sezon al vacanþelor,
pentru jandarmi sezonul cald a

însemnat o multitudine de
manifestãri publice la care afluenþa
masivã de public necesitã mãsuri
sporite de siguranþã.
Peste 100 de misiuni, la care au
participat peste 500 de jandarmi,
acesta este bilanþul în cifre al
sezonului estival ce tocmai se

încheie, pentru militarii de la
Inspectoratul de Jandarmi. Vara
a însemnat pentru jandarmi o
perioadã foarte încãrcatã în
misiuni, datoritã multitudinii de
manifestãri publice, sãrbãtori
religioase ºi nedei, evenimente
la care participã de obicei foarte
mulþi oameni. Pentru ca oamenii
sã se distreze în siguranþã,
jandarmii mehedinþeni au fost la
datorie, aºa cum o fac de fiecare
datã ºi aºa cum sunt instruiþi.
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
a fãcut astãzi bilanþul unei veri
fierbinþi ºi agitate.
De asemenea ºi asigurarea ordinii
publice a fost una dintre misiunile
importante al Jandarmeriei, la care
au colaborat ºi cu efectivele Poliþiei.
Jandarmii au depistat ºi infracþiuni

acordurile fanfarei militare. Blocul de
defilare a fost format din cinci
plutoane, trei constituite din cadre ale
inspectoratului ºi Detaºamentului de
Pompieri Drobeta Turnu Severin - ce
asigurã intervenþia în caz de incendii,
accidente, calamitãþi, etc., ºi câte un
pluton constituit din personal
S.V.S.U./S.V.P.U., voluntari ai I.S.U.
Mehedinþi ºi ai Crucii Roºii.
Defilarea s-a încheiat cu
prezentarea a 22 de autospeciale de
intervenþie aparþinând serviciilor
profesioniste pentru situaþii de
urgenþã, serviciilor voluntare pentru
situaþii de urgenþã, publice ºi private,
reprezentative ale judeþului, dar ºi
compartimentului SALVAMONT din
cadrul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, folosite pentru a acþiona
în diverse situaþii de urgenþã.
Seria activitãþilor prilejuite de
sãrbãtorirea “Zilei de 13 Septembrie”
s-a încheiat cu un exerciþiu
demonstrativ privind intervenþia
pentru descarcerarea ºi acordarea
primului ajutor medical în cazul unui
accident rutier, cu persoane
încarcerate, desfãºurat pe esplanada
Fântânii Cinetice.
Totodatã,
subunitãþile
Detaºamentului de Pompieri Orºova,
Staþiile de Pompieri Vânju Mare ºi
Strehaia ºi-au deschis porþile, în
intervalul orar 13.00-16.00.
COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
comise, pentru care au fãcut
demersurile necesare predãrii
infractorilor cãtre organele de
cercetare penalã.
Jandarmii au acþionat cu multã
eficienþã ºi în unitãþile ºcolare,
unde asigurã liniºtea ºi ordinea ºi
previn infracþionalitatea. Ca atare,
misiunile jandarmilor în ºcoli au
condus la o scãdere considerabilã
a infraþionalitãþii în unitãþile
ºcolare. Din pãcate, mai existã
probleme legate de lipsa
împrejmuirii unitãþilor ºcolare.
Jandarmeria este una dintre cele
mai experimentate structuri ale
Ministerului Afacerilor Interne, iar
multe dintre clipele de liniºte de
care avem parte sunt asigurate cu
mult profesionalism de specialiºtii
acestei structuri.
 R. C.
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Pentru al ºaselea an consecutiv, cora ºi partenerii sãi sprijinã
ºcolile din mediul rural, prin campania “ªcolile de la þarã”
Pe 11 ºi 12 septembrie 2017,
pentru al ºaselea an consecutiv, cora
ºi partenerii sãi deruleazã campania
«ªcolile de la þarã» cu scopul de a
sprijini instituþiile de învãþãmânt
defavorizate din mediul rural.
La fel ca în anii trecuþi, 2% din
veniturile încasate din vânzarea
produselor marcã proprie, alãturi
de sumele oferite de partenerii cora
vor fi folosiþi pentru achiziþionarea
de rechizite ºi materiale didactice
pentru copii.
Prin acest program, cora susþine
dreptul egal la educaþie al tuturor
copiilor, indiferent de mediile ºi
regiunile din care provin.
„Dragi copii, cu încredere ºi
convingere în puterile voastre veþi
realiza cã ºcoala înseamnã mult
pentru viitor ºi cã satisfacþiile ºcolare
vor veni prin tot ceea ce veþi dobândi
bun, frumos ºi folositor pentru mintea
ºi inima voastrã. Trãim într-o lume
aflatã într-o expansiune acceleratã, a
cunoaºterii ºi civilizaþiei, cu care
trebuie sã þinem pasul. De aceea noi
vã sprijinim sã porniþi cu dreptul. Vã
dorim sã vi se împlineascã toate
visele, sã aveþi sãnãtate, putere de
muncã, sã vã bucuraþi de liniºte, pace
sufletescã ºi sã confirmaþi speranþele
ºi încrederea familiilor voastre.
S-aveþi parte de un an ºcolar
rodnic, plin de realizãri, cu sãnãtate
ºi putere de muncã!”, a declarat
directorul hipermarketului cora
Drobeta, Georgeta Gina Ofrim.
Astfel, în primele zile de ºcoalã,

echipele hipermarketurilor cora
Pantelimon, cora Lujerului, cora
Alexandriei, cora Sun Plaza, cora
Cluj-Napoca, cora Brãtianu,
cora City Park, cora Baia Mare,
cora Drobeta, cora Bacãu ºi cora
Ploieºti au mers în 37 de ºcoli
din þarã unde au împãrþit 4.200
ghiozdane echipate elevilor din
clasele primare ºi gimnaziale.
Astfel, cora Pantelimon oferã
400 ghiozdane cãtre ªcoala
Gimnazialã Sohatu, ªcoala
Primarã Progresu ºi ªcoala
Gimnazialã Nr. 1 Plãtãreºti cu
structurile: ªcoala Primarã Cucuieþi,
ªcoala Primarã Renaºterea ºi ªcoala
Primarã Dorobanþu.
cora Lujerului oferã 400 ghiozdane
cãtre ªcoala Gimnazialã „Gheorghe
Corneliu” din localitatea Domneºti.
cora Alexandriei oferã 400
ghiozdane cãtre ªcoala Generalã
Nr. 1 Clejani din Jud. Giurgiu.
cora Sun Plaza oferã 400
ghiozdane cãtre ªcoala Gimnazialã
Nr. 1 - Com. Valea Dragului, Giurgiu;
ªcoala Gimnazialã Nr. 1 ºi ªcoala
Primarã Nr. 2 din Com. Gostinari,
Giurgiu; ªcoala Primarã Nr. 1 - Com.
Gostinari, sat Mironesti, Giurgiu;
ªcoala Gimnazialã Nr. 1 - Com.
Grãdiºtea, Giurgiu ºi ªcoala Primarã
Nr. 1 - Com. Fãlãºtoaca, Giurgiu.
cora Cluj oferã 400 ghiozdane cãtre
ªcoala Gimnazialã Baciu - Com.
Baciu, ªcoala Gimnazialã Panticeu Com. Panticeu, ªcoala Gimnazialã
Aghireºu –Fabrici - Com. Aghireºu

ºi ªcoala Gimnazialã Iara –Com.
Iara ºi ªcoala Gimnazialã Traniºu –
Com. Traniºu.
cora Brãtianu oferã 350 ghiozdane
cãtre ªcoala Gimnazialã, “George
Coºbuc” din localitatea 23 August
cu structurile ªcoala Moºneni ºi
ªcoala Dulceºti ºi cãtre ªcoala
Gimnazialã Nr.1 –Pecingea cu
structura ªcoala Vânãtori.
cora City Park oferã 350
ghiozdane cãtre ªcoala
Gimnazialã “Ion Creangã” –
Albeºti ºi ªcoala Gimnazialã
“Ioan Atanasiu” –Lipniþa.
cora Baia Mare oferã 400
ghiozdane cãtre ªcoala Nicolae
Bãlcescu, ªcoala Simion Bãrnuþiu,
ªcoala Dimitrie Cantemir ºi Liceul
Teoretic „Ioan Buteanu” din ªomcuta
Mare cu structurile Buciumi,
Buteasa, Ciolt, Codru Butesii,
Finteuºu Mare, ªcoala Nr. 2
ªomcuta Mare ºi Vãlenii ªomcutei.
cora Drobeta oferã 400 ghiozdane
cãtre ªcoala Gimnazialã Cerneþi
(inclusiv Dudaºul Cerneþiului),
ªcoala Gimnazialã ªimian (inclusiv
Ergheviþa), ªcoala Gimnazialã
Husnicioara ºi ªcoala Gimnazialã
Bistriþa –Jud. Mehedinþi.
cora Bacãu oferã 350 ghiozdane
cãtre ªcoala Gimnazialã „Ioniþã
Sandu Sturza” - Com. Sãuceºti,
ªcoala Gimnazialã - Loc. Siretu,
Com. Sãuceºti, ªcoala cu clasele IIV - Loc. Bogdan Vodã, Com.
Sãuceºti, ªcoala cu clasele I-IV - Loc.
Schineni, Com. Sãuceºti ºi ªcoala cu
clasele I-IV - Loc. ªerbeºti, Com.

Sãuceºti –Jud. Bacãu.
cora Ploieºti oferã 350
ghiozdane cãtre ªcoala Gimnazialã
Dîrvari ºi ªcoala Gimnazialã
Rachieri din Com. Valea
Cãlugãreascã ºi cãtre ªcoala
Gimnazialã Fântânele ºi ªcoala
Gimnazialã Vadu Sãpat din Com.
Fântânele.
Acþiunea «ªcolile de la þarã»
face parte din angajamentul
companiei pe termen lung faþã de
comunitãþile locale în care
hipermarketurile cora îºi
desfãºoarã activitatea.
** cora România, parte a grupului
Louis Delhaize, este unul dintre cele
mai dinamice branduri de retail.
Prezent pe piaþa româneascã din
2003, grupul opereazã în prezent
11 hipermarketuri în Bucureºti ºi în
marile oraºe. În 2013, cora a lansat
platforma cora.ro, fiind primul mare
lanþ comercial cu livrare tip drive din
România. Astãzi, reþeaua punctelor
coraDrive funcþioneazã la nivelul
celor patru magazine din Capitalã.
Serviciul cora.ro cu livrare la
domiciliu este disponibil, în afarã
de Bucureºti, în oraºele Constanþa,
Cluj, Bacãu ºi Ploieºti oferind
consumatorilor posibilitatea sã
comande produsele preferate nu
doar de pe computer, ci ºi de pe
telefonul mobil sau tabletã.
Filosofia cora România îi are în
centru pe consumatori, cãrora le
oferã produse ºi servicii de calitate,
la preþuri accesibile.
 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

D’ale ºcolii ºi nu numai…
* A început noul an de
învãþãmânt. Cu aceleaºi probleme,
ce tind sã se eternizeze în sistem,
cu aceleaºi emoþii curate, încercate
mai ales de cei care pãºesc pentru
prima datã pragul ºcolii, cu acelaºi
sentimentalism greþos din urãrile
reciproce pe care ºi le fac tot felul
de cetãþeni, cu retorismele, la fel de
greþoase, ale autoritãþilor locale ºi
ale politicienilor de circumstanþã, cu
limba de lemn cariat a comunicatelor
ministeriale, cu, cu…Cu-cu!. Cu
toþii ºi-au fãcut datoria, cu toþii sunt,
nu-i aºa, gata “pentru un nou
început” ºi pentru a “asigura condiþii
cât mai bune de pregãtire elevilor”,
bla, bla, bla… În realitate, dincolo
de unele faþade mai arãtoase, mai
scoase la luminã, prin ºcoli nu este
chiar o atmosferã dãtãtoare de
optimism, aºa cum suntem lãsaþi sã
credem de factorii responsabili. Dar
despre aceste lucruri nu se prea
vorbeºte în aceste zile, fiindcã, deh,
stricãm poezia ºi solemnitatea
momentului...
* Pentru cã tot vorbim de
învãþãmânt, sã semnalãm prezenþa
ex-inspectorului ºcolar general al
judeþului Mehedinþi, prof. dr. Mirela
Pintea-Enea, la Galaxy TV, în
studioul emisiunii Tribuna Societãþii
civile, unde a demontat convingãtor,
cu argumente greu de contestat,
motivaþia Ministerului Educaþiei
privind revocarea sa din funcþie.
Pertinente au fost ºi observaþiile sale
asupra situaþiei generale din
învãþãmântul mehedinþean, ca ºi

acelea referitoare la sprijinul primit
din partea autoritãþilor locale. Mirela
Pintea-Enea s-a declarat, în
respectiva emisiune, o victimã a
jocurilor ºi intereselor politice. Din
pãcate, domnia-sa nu a reuºit sã
clarifice suficient acest aspect
deosebit de important. Pãrerea
noastrã? D-na Pintea-Enea a ajuns
inspector de specialitate la ISJ
Mehedinþi în anul 2012, când,
conform propriilor declaraþii, era
„simpatizant PSD”. A fost, succesiv,
cu delegaþie, inspector ºcolar
general-adjunct ºi inspector ºcolar
general, iar, din 2015, este inspector
ºcolar general plin, dupã ce a
câºtigat convingãtor concursul pe
funcþie, cu un plan de management
pentru patru ani. Acum, cu o
motivaþie subþire, dacã nu de-a
dreptul ridicolã, partidul pe care
dumneaei zice cã l-a simpatizat a
revocat-o din funcþie. Tare de tot!
Prin urmare, având în vedere
motivarea penibilã a revocãrii, Mirela
Pintea-Enea a cãzut la mijlocul unui
ocult joc de interese locale între
douã (sau chiar trei) facþiuni politice
(aripioare) ale PSD, care, într-un fel
sau altul, au cãutat sã-ºi impunã
punctul de vedere în ceea ce o
priveºte, la nivel central. Au câºtigat
cei care o contestã. Cine ar fi vârful
lor de lance? Aici, d-na Pintea-Enea
nu a avut nicio ezitare: dl prefect de
Mehedinþi, Nicolae Drãghiea, cu care
dumneaei a spus cã este în proces,
pe motiv de insultã. Despre cei care
o susþin, Mirela Pintea-Enea a spus

cã sunt colegii de meserie,
profesorii adicã, dar ºi pãrinþii ºi
elevii din Mehedinþi. Evident,
folclorul politic local avanseazã niºte
nume, dar, din moment ce Mirela
Pintea-Enea nu a dorit sã confirme
nimic în acest sens, nici noi nu vom
da drumul supoziþiilor. Oricum,
Mirela Pintea-Enea a acþionat în
judecatã Ministerul Educaþiei pentru
caracterul abuziv al revocãrii sale ºi,
dupã modesta noastrã pãrere, are
toate ºansele sã câºtige ºi sã revinã
acolo de unde a plecat.
* Sigur, în legãturã cu Mirela
Pintea, mai rãmân cãteva lucruri de
elucidat, dacã avem în vedere
direcþiile de atac ale campaniilor
politice ºi de presã declanºate
împotriva ei în ultimii ani. Mergând
pe linia logicii comune, dacã acele
acuzaþii s-ar fi verificat, fie ºi într-o
foarte micã mãsurã, Mirela Pintea ar
fi fost “zburatã” de mult din funcþie,
fãrã precauþii sau menajamente. Aºa,
însã, „meciul” se joacã...
* Adrian Bidilici a renunþat la funcþia
de manager al postului Tele2 Drobeta.
Este o pierdere pentru presa localã,
indiferent de pãrerea unora sau altora
despre el sau de motivele demisiei
sale, cu atât mai mult cu cât, o revenire
a sa în zona mass media nu se anunþã
a se petrece prea curând. Pãcat!
* Continuã schimbãrile,
remanierile sau cum vreþi sã le ziceþi
în Guvernul Mihai Tudose. Mihai
Fifor (absolvent de filologie, un fel
de jolly-jocker în PSD, de bãiat bun
la toate, cu alte cuvinte) a fost numit

ministru al Apãrãrii, în locul lui
Adrian Þuþuianu, care, se pare, a
fluierat în bisericã iar partenerului
strategic fluieratul i-a sunat fals, iar
unul, Gheorghe ªimon pre numele
lui, i-a luat locul, la Ministerul
Economiei, aceluiaºi om bun la
toate, Mihai Fifor! Doamne, aºa
ceva?! Ceea ce este ºi mai nostim toþi remaniaþii ãºtia, atunci când sunt
instalaþi în post, fac figurã de mari
specialiºti, de oameni în care
partidul are încredere, iar când, peste
o lunã, douã sau trei, sunt
schimbaþi, „n-au avut expertizã,
experienþã etc” sau nu au aplicat
corespunzãtor programul de
guvernare. Bãi aceºtia, voi aþi
câºtigat alegerile ca sã guvernaþi, nu
sã jucaþi moriºca, þintarul sau leapºa
pe ouate la Palatul Victoria!
* Echipa mea de suflet, Real
Madrid, dupã un sezon excelent, în
care a câºtigat cam tot ceea ce se
putea câºtiga, merge ºchiopãtând în
campionatul spaniol, dupã numai
trei etape fãcând deja douã remize
pe teren propriu ºi lãsându-le
rivalilor de la Barcelona, aproape
gratis, un avans de patru puncte în
clasament. Dar, dacã nu ne-ar
produce asemenea ºocuri, probabil
cã nu ar fi ei. Asearã, madrilenii au
debutat în noua ediþie a UEFA
Champion’s League, pe teren
propriu, într-un meci cu ciprioþii de
la Apoel Nicosia. Când ziarul nostru
va fi în chioºcuri, joi dimineaþã, vom
ºti rezultatul acestui meci. Sper sã
nu avem parte de o... surprizã!
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Secþia Arte a Centrului Cultural „Nichita Stãnescu” îºi deschide
se numãrã Festivalul Naþional de
porþile pentru un nou an
muzicã uºoarã „Iulian Andreescu”,

Începând cu data de 1
octombrie 2017, Secþia Arte din
municipiul Drobeta Turnu Severin a
Centrului Cultural „Nichita Stãnescu”
îºi deschide porþile pentru un nou an
de instruire. Secþia Arte, cunoscutã mai
mult sub vechea denumire de ªcoala
Popularã de Artã, beneficiazã de un
colectiv de profesori foarte bine
pregãtiþi, fiind condusã de profesoara
de canto Doina Durdan, câºtigãtoarea,
printre altele, a prestigiosului trofeu
naþional “Crizantema de aur”. La Secþia
Arte din municipiul Drobeta Turnu
Severin se ºlefuiesc talente pe drumul
afirmãrii artistice.
Secþia Arte din municipiul Drobeta
Turnu Severin a Centrului Cultural
„Nichita Stãnescu” are specializãri la
urmãtoare discipline: vioarã –prof.

Octavian Durdan, 5 ani; pian –prof.
Alexandru Fixman, 5 ani; canto –prof.
Doina Durdan, 3 ani; chitarã –prof.
Dan Fleancu, 3 ani, orgã –prof. Mihai
Petriºor, 3 ani; canto –prof. Gina
Ispãºoiu, 3 ani, teatru –prof. Costi
Bãdeþ –3 ani; dans modern –prof.
Lavinia Tudorache, 3 ani, orgã –prof.
Mirel Dragu –3 ani, picturã, 3 ani.
Prof. Doina Durdan, ºeful Secþiei Arte
din cadrul Centrului Cultural „Nichita
Stãnescu” a declarat cã de-a lungul
timpului foarte mulþi cursanþi ai acestei
secþii au fost câºtigãtori la prestigioase
concursuri ºi show-uri de televiziune,
cum ar fi: Next Star, Vocea României
junior, Românii au talent, festivaluri
naþionale ºi internaþionale. „Secþia Arte
este pepiniera unde se formeazã viitorii
artiºti ai oraºului Drobeta Turnu
Severin ºi nu numai, fiind, de altfel, ºi
singura ºcoalã popularã de artã din
judeþ. Cursanþii Secþiei Arte beneficiazã
de studiu individual, de pozitive în
studioul secþiei. Avem profesori foarte
bine pregãtiþi, competenþi, cu multã
experienþã. Cei care absolvã cursurile
secþiei noastre vor primi la finele anilor
de instruire în disciplina studiatã o
diplomã care atestã faptul cã au
absolvit acest curs”, a declarat Doina
Durdan, ºeful Secþiei Arte.
Printre evenimentele culturale
organizate de Secþia Arte în
municipiul Drobeta Turnu Severin

un festival de tradiþie, care se
bucurã de o apreciere deosebitã,
atât pe plan local, cât ºi naþional.
La rândul sãu, Emilia Mihãilescu,
managerul Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, spune cã Secþia Arte
beneficiazã de profesori experimentaþi,
care au avut rezultate foarte bune în
activitatea culturalã pe care au
desfãºurat-o de-a lungul timpului
“Secþia Arte este o componentã
importantã a Centrului Cultural
„Nichita Stãnescu, fiind o ºcoalã unde
sunt instruite ºi cãlãuzite talente pe
tãrâmul afirmãrii artistice. Avem la
aceastã secþie discipline diverse, unde
predau profesori foarte bine pregãtiþi,
cu multã experienþã, iar aceastã
realitate a fost confirmatã de rezultate
remarcabile obþinute în ultimii ani la
diferitele concursuri ºi festivaluri
naþionale ºi internaþionale”, a declarat
Emilia Mihãilescu, managerul

Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”.
Cei interesaþi sã urmeze un curs la
o disciplinã din cadrul Secþiei Arte
a Centrului Cultural „Nichita
Stãnescu” se pot adresa la
secretariatul instituþiei de culturã
din strada I.C. Brãtianu nr. 7, visà-vis de Taberele ºcolare, sau la
numãrul de telefon 0252/314331.
 Mircea Popescu

Memorialul “Dan Catalin Puicea”...

 urmare din pag. 2

Grifonis WadoKai Drobeta Turnu-Severin, se bucurã de sprijinul
Consiliului Local, Consiliului Judeþean, Primãriei Drobeta Turnu-Severin
ºi a Prefecturii Mehedinþi, precum ºi a Direcþiei Judeþene pentru Tineret
ºi Sport, fapt pentru care le mulþumim. Sensei Dan Puicea, 8 Dan Karate
Wado-Ryu, a fost unul din pionierii Artelor Marþiale din România, crescând
ºi educând generaþii de sportivi, fiind, pânã la trecerea la cele veºnice,
director de stil (Wado Ryu), în cadrul Federaþiei Române de Karate-WKF,
antrenor de lot naþional ºi unul din maeºtrii recunoscuþi internaþional.
Preºedinte C.S. Grifonis WadoKai, Sensei Ion Popa, 4 Dan
Coordonator Birou Comunicare ºi relaþia cu Mass-Media
Sensei Cristian Isop, 1 Dan.

Campanie de prevenire a furturilor din locuinþã:
Hoþii sunt creativi, fii preventiv!

În perioada septembrie decembrie 2017, Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Mehedinþi, prin
Biroul de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii ºi Poliþia de Proximitate,

desfãºoarã o campanie de prevenire
a furturilor din locuinþe –„Hoþii sunt
creativi, fii preventiv!”.
Din punct de vedere statistic, în judeþul
Mehedinþi, în primele 7 luni ale anului

2017, infracþiunile sesizate s-au diminuat
cu 18,71 la sutã comparativ cu aceeaºi
perioadã a anului anterior, infracþiunile
judiciare cu 15,68 la sutã, infracþiunile
contra patrimoniului cu 20,55 la sutã, cele
de furt cu 26, 54 la sutã, ºi cele din
locuinþe cu 21,12 la sutã.
“Referitor la mediul urban, unde
se concentreazã campania furturile
din locuinþe s-au diminuat cu un
procent de 17 la sutã”, a precizat
comisarul ºef Decebal Drãghiea,
adjunctul IPJ Mehedinþi, în cadrul
unei conferinþe de presã.
În scopul prevenirii furturilor din
locuinþã, Poliþia vã recomandã sã þineþi

uºa de acces în locuinþã încuiatã
permanent, chiar ºi atunci când sunteþi
acasã, sã îmbinaþi mijloacele mecanice
cu cele electronice, sã alegeþi încuietori
prevãzute cu chei ce nu pot fi
multiplicate uºor ºi sã nu permiteþi
accesul în locuinþã celor care vin sã
vã prezinte diverse “promoþii” în scop
caritabil sau pentru sondaje de opinie.
Campania a fost iniþiatã de Institutul
de Cercetare ºi Prevenire a
Criminalitãþii din cadrul Inspectoratului
General al Poliþiei Române, iar
partener în acest demers este o
societate de asigurãri.
 Alexia M.
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„La marginea lumii” - un volum unic în
întocmire, întindere, profunzime ºi frumuseþe

Un poet „liber pînã la capãt”,
vorba lui Pãunescu, ale cãrui
sentimente de dragoste sînt aduse în
legãturã cu varii valori ºi realitãþi
spirituale, Emil Proºcan, un romantic
incurabil, adîncit ºi încãrunþit în
metaforã, împreunã cu mai tînãra
Ecaterina Bargan, sînt surprinºi „La
marginea lumii”, în flagrant delict de
sensibilitate, cu o colecþie din cele mai
valoroase poeme de dragoste. Niºte
bijuterii în filigran, confecþionate din
materialul de preþ al inspiraþiei, atent
ºlefuit, pînã la ceea ce psihologii ar
numi „persecuþia adoraþiei”. Din Mizil
ºi din Basarabia se aude vibrînd
graþios ºi rãscolitor lira celor doi
sensibili poeþi. Strune stilistic întinse
merg de la o imagisticã sonorã pînã la
inflexiuni ale unei unde filozofale. În
fantasia versificãrilor abile, în pregnanþa
imaginilor fãurite, în structura de
adîncime a unui univers imaginar,
temperamentul celor doi poeþi presarã
valenþe romanþioase, semne, cu
adevãrat, emoþionante, punînd în
serviciul lor, fibre specifice unui patos
echilibrat, unei sensibilitãþii, parcã,
nemaiîntînite. Poemele din volumul
„La marginea lumii” - Editura
TipoMoldova, 2014, constituie partea
cea mai temeinicã a operei celor doi
autori, de pe clina simþirii, inspiraþiei
ºi expresiei, prin puterea lor de a crea
atmosferã, de a comunica sugestii ºi
causerii poetice, de o eleganþã ºi
frumuseþe accentuatã.
Despre ce este vorba în volum?
Despre ceea ce, de regulã, vedem prea
puþin, dar, mai ales, simþim, auzim,
ceea ce numai poeþii pot cu adevãrat
simþi, ºi anume: simfonii lãuntrice de
o sensibilitate rãscolitoare, clapele
unui pian, atinse de firave ºi parfumate
degete: „cât de mult mi-am dorit...sã
cânt la pian,/ sã calc pe clapele albe,
pe clapele negre, ca pe nisipul
desculþ,/ exact ca amintirile pe care leavem împreunã/ escaladând sinuos

vârtejul coborârilor zbor,/ ultima datã
coborârea a fost simplã,/ din viteza
luminii pe care-o aveam în tãlpi,/
braþele tale m-au prins ºi totul a
devenit luminã.../”.
Cum sã nu guºti tu, cititorule,
sublimul, aceastã muzicã a dragostei
grãitoare, care ne locuieºte sau ne-a
locuit pe fiecare din noi? Prezenþa
acestui uriaº volum în literatura
prezentului ne face mai îngãduitori cu
poeþii visãtori, ne limpezeºte totodatã,
distanþa dintre noi ºi frumuseþile
neatinse sau uitate ale lumii. Din
dorinþa invincibilã a celor doi autori
de a da o formã poeticã, o stare liricã,
sentimentelor ºi speranþelor, chiar ºi
celor care zac în zona închipuirilor
omeneºti, din nevoia de a impregna
tuturor lucrurilor, din orizontul lor
imaginar sau din cel înconjurãtor,
virtuþi poetice, s-a nãscut acest volum
stãruitor în bine ºi în frumos. Un vers
el, un vers ea sau ca ºi cum o umbrã
ar genera o altã umbrã, sub impactul
unei subiectivitãþi onirice, întruparea
poemelor s-ar datora ºi naufragiilor
pe itinerarii caracteristice literaturii
timpului nostru. Sonografia
mesajului reuºeºte sã extragã
expresia liricã din orice flux de
sensibilitate ºi acea rafinare a notaþiei
fulgurante, dar atent ºi discret
elaboratã: „ne îndemnã mamele la
dorul ancestralul neplâns,/pãmântul
ne uneºte,/ în el se lungesc rãdãcinile
umbrelor de paºi ca niºte râuri pe o
hartã înmãrmuritã a tãcerii./ o sã te
aºtept în fiecare searã sã mã întrebi
dacã sunt fericit,/ sã vãd ce se mai
întâmplã în mine/”.
O anumitã seninãtate, dar ºi opþiunea
pentru neîngrãdirea sentimentelor,
urmãresc transmiterea anumitor emoþii,
poemele celor doi nefiind bibelouri
plãcute vederii, asemãnãtoare
stampelor japoneze, ci un nucleu de
trãiri amplificate de inspiraþie ºi
imaginaþie: „pot trece eu, prin fum, prin
noapte, fãrã sã le simt apãsarea/
ignorant altruist improvizând deºart
libertatea,/ libertatea mea cea pe care
am pãzit-o atâta,.../”. Neastîmpãrul pe
care îl trãiesc autorii are paºi de balet
care se apropie, uneori, doritori, alteori
se îmbrãþiºeazã ºi se alungã prin ochii
cititorului, într-un imens cerc rotitor,
într-un fel de dans al notelor,
îndepãrtînd gîndul oricãrei regii...
Miezul acestei rotiri se reduce la un

lirism integrat în domeniul emoþiunii
- a emoþiunii de dragoste, ca forþã
uriaºã, ce poate incendia sau cuceri
întreg universul, prin expansiune, sau
îl poate reduce la un punct tenace ºi
vizibil, ce nu poate nicicînd sã se
topeascã: „mãcar din când în când
suntem unul într-altul/ precum
anotimpurile care se alungã/ pentru
ca spectacolul sã fie total/ locuim în
case rotunde/ pentru ca serile ºi nopþile
sã aibã centrul în visele noastre/”.
Emil Proºcan ºi Ecaterina Bargan,
purtãtori de cuvînt ai dragostei
virtuale, ai unor jocuri interioare, dar
poetice în fragilitatea lor
spectaculoasã, au dat glas autentic
frãmîntãrilor ºi expresiei spontane,
capabile sã cimenteze o legãturã
trainicã între poeme ºi stãrile
modelatoare ale inspiraþiei, convinºi
fiind cã numai creaþia autenticã este,
cu precãdere, autobiografie, este
mãrturisire intimã: „e timpul iubito,
aºteptarea a albit înaintea noastrã,/ e
timpul sã dau muzica mai încet, / sã
ne auzim, sã ne eliberãm rãtãcirea/”.
Volumul „La marginea lumii” este, cu
adevãrat, unic în întocmire, întindere,
profunzime ºi frumuseþe.
În
literatura de pînã acum, nimeni n-a
mai scris un volum-fluviu, de la
distanþã, pe Messenger. Registrul liric
al celor aproape 800 de pagini atrage
cititorul într-un fel de voiaj
apocaliptic - un gen de apocalipsã
dulce, unde versul curge în voie,
þinîndu-ºi, parcã, respiraþia, pe o
tastaturã la Mizil ºi pe una din
Basarabia. Un vers unul, un vers
celãlalt, timp de un an ºi ceva, autorii
îºi dãdeau întîlnire, zilnic, pe „mess”,
astfel cã firul epic s-a înnodat într-o
continuitate de metafore ºi înþelesuri,
de la primul pînã la ultimul punct,
într-un volum remarcabil, cum
remarcabile sînt ºi proeminenþele
discursului liric ºi deschiderea
personalizatã spre vizionarism, spre
fantasmare: „Sã nu te-apleci, sã nu
te-ntorci cu spatele, stânca din tine
este demult în nisipul clepsidrei pe
care l-am cules împreunã în nopþile
zile când azvârleam pe rând câte o
piatrã pe deasupra valurilor/
improvizând nemurirea/”. Provocãri
lirice susþinute, aproape maladiv, de
o ºtiinþã a construcþiei simbolicimaginare, poemele de „La marginea
lumii” surprind ºi conving prin

obiectivarea sentimentului de
dragoste: „Îmi amintesc când te-am
sãrutat prima datã, aveai o eºarfã la
gât/ ºi cearcãne-adânci sub ochii
senini, de nesomn, luciditate în ele/
zãream ºi luciditatea aceasta n-am
reuºit sã o strãbat pânã la capãt/ ºi

poate cã acolo în capãtul nestrãbãtut
al luciditãþi tale se aflã/ sclipirea de
care eu am nevoie sã nu mã mai
depãrtez de tine, de mine/”.
Autorii mizeazã pe impactul
comunicãrii intempestive, dar ºi pe un
fel de fotografiere liricã a
semnificaþiilor ºi semnificanþilor,
pentru cã nu poate fi vorba despre o
realã poveste de dragoste între autori,
ci despre o confesiune poematicã
cronicã, acutã, într-o lãrgire a cadrului
imaginativ: „...sunt momente când mã
rãtãcesc/ ºi drumul spre tine se
sparge în bucãþi tãioase ce-mi
însângereazã/ tãlpile ºi mâinile cu care
vreau sã te mângâi, ºi înaintea-mi
fulgii/ se îndesesc într-o ceaþã care se
ridicã asemenea unui munte vânjos/
ce mã îndeamnã la luptã..., dar nimic
nu mã opreºte,.../nici muºuroaiele de
gânduri peste care calc,/ nici zgomotul
armatelor de paºi din jur, nici chiar
urmele tale/ îngropate adânc în nisipul
clepsidrei ce nu lasã urme, dar prin/
care mã scurg, sã mã ajung, sã te
ajung înainte de rãsãritul
nedespãrþirii.../”. Versurile par
proiectate cu aplicaþie de arhitect,
cititorul este pãtruns de cuvînt, de foc
mistuitor, de ºoaptele de „la marginea
lumii” ºi, mai presus, de dinamismul
unor spirite neliniºtite, parcã, veºnic,

Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
 continuare în numãrul urmãtor
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Câþi bani are Tudose în punga Guvernului?
Depinde cine numãrã.
Cine mai ºtie exact care este
bugetul României ºi cum se mutã
banii de la un departament la altul,
de la un minister la altul, de la o
regiune la alta, de la un buget la
altul. Nimeni. Poate singurul care are
caietul de sub tejghea cu toatã
contabilitatea realã este Liviu
Dragnea. ªi dacã este normal ºi
conºtient de ce responsabilitate are
pe mânã, atunci ar trebui sã ºtie exact
în ce poziþie financiarã se aflã
România. Cea economicã nici nu
mai conteazã pentru cã indicatorii se
mai rotunjesc din pix ºi mai drege
ºi pe la statisticã, dar banul nu te
minte niciodatã. Omul mai minte,
statistica ºi ea, chiar ºi Curtea de
Conturi. Mai ales politicienii mint.
Dar asta nu mai este o ºtire pentru
nimeni. Este o ºtire când vine vorba
de proporþiile minciunii. Cât de
mare este dezastrul, adicã dacã
minciuna devine o lege ºi aºa mai
departe. Pânã unde se merge cu
minciuna: dacã cheltuim mai mulþi
bani decât avem. Dacã mergem la o
petrecere cu un costum pentru care

am fãcut credit. Sã nu fie ºi România
în postura asta în UE. Sã nu ne fi
trimis politicienii la sapã de lemn,
cu creºterile explozive de lefuri din
sectorul public.
Doamne ajutã! Era nevoie de un
nivel de trai mai ridicat ºi de lefuri pe
mãsurã, dar nimeni nu cheltuieºte
banii pe care nu îi are sau dacã o face
cu siguranþã cã are un plan serios
pentru care face acest lucru. Sã ne
gândim cã cineva face un împrumut,
sã construiascã o casã, sã trãiascã
mai bine sau sã o vândã ºi sã scoatã
profit sau sã organizeze nunta
copilului sau sã îºi modernizeze ceva
sau sã cumpere un teren pe care sã îl
revândã cu profit sau sã îºi cumpere
o maºinã sau sã modernizeze un
drum sau sã construiascã un parc
industrial, în cazul administraþiilor
locale. Ce se întâmplã când guvernul
se împrumutã sã plãteascã salarii ºi
pensii? Nu pare o surprizã, dacã
global sunt fonduri. Ce se întâmplã
însã dacã ajungi sã te împrumuþi ca
sã plãteºte un alt împrumut ºi crezi
cã într-o posibilã schemã Ponzi nu

te poate prinde nimeni pentru cã
împrumuturile vor putea continua la
nesfârºit, mai ales cã este vorba de
un guvern, de o þarã. Ei bine nu este
chiar aºa ºi am vãzut þãri care au ajuns
în faliment. Vezi cazul Argentinei sau
Islandei sau Irlandei. Nimeni nu se
gândea cã este posibil aºa ceva.
Oare cât de responsabil este
Liviu Dragnea când impune astfel
de programe de guvernare bazate
doar pe cheltuirea banului public,
fãrã niciun fel de politici de
dezvoltare a infrastructurii care sã
genereze la rândul ei dezvoltare ºi
sã genereze locuri de muncã? Este
ºi politica creºterii explozive a
veniturilor cu impact bugetar, adicã
se motiveazã cã vin mai multe taxe
din salarii, creºte consumul. Dar la
modul real, guvernul nu poate sã
tipãreascã bani pentru cã este
vorba de un deficit controlat din
zona externã. Adicã nu este de
glumit nici cu tãiatul de la investiþii

sã plãteºti salarii pentru cã distracþia
asta o sã te coste la un moment dat
ºi o sã te trezeºti cã îþi cade tavanul
în cap sau îþi crapã þevile la apã sau
se dãrâmã întreaga ºandrama, cum
spunea Ponta pe vremuri.
Adicã ai un apartament ºi zeci de
ani nu îl renovezi ºi direcþionezi toate
veniturile cãtre excursii ºi mici ºi bere
sau alte cheltuieli. Este clar cã pânã
la urmã ajungi sã locuieºti într-o
cocinã. Cam aºa vom ajunge ºi noi
cu þara, dacã vom da toþi banii pe
salarii ºi pe consum. Vom ajunge sã
trãim într-o cocinã, doar pentru cã
Dragnea vrea sã scape de dosare
penale sau vrea sã fie un om liber sau
cel care a ridicat peste noapte nivelul
de trai al românilor. Nu cred cã va
avea soluþii când ºandramaua va
începe sã crape. Nu în plan public.
Personal va putea sã plece la plajã în
Brazilia. Dar noi ce ne facem cu þara
crãpatã? Cade ºandramaua...
 ªtefan Bãeºiu
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Transformarea muncii
Munca elevilor Liceului Teoretic
în muncã declaratã
“ªerban Cioculescu” a fost rãsplãtitã nedeclarate
Comunicat de presa
în afara programului, sancþionatã.

La data de 07.08.2017 a
intrat în vigoare Ordonanþa de
Urgenþã nr. 53/2017 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii.
În perioada de 30 de zile de la
publicarea Ordonanþei de Urgenþã nr.
53/2017, s-au efectuat cu
preponderenþã acþiuni de informare ºi
conºtientizare a lucrãtorilor ºi
angajatorilor în cadrul Campaniei de
informare ºi conºtientizare cu privire
la transformarea muncii nedeclarate
în muncã declaratã, cu privire la noile
Elevii Liceului Teoretic Severin, reprezentanþi finanþatori:
„ªerban Cioculescu” din Drobeta Tenaris Silcotub, Henkel România, reglementari precum ºi acþiuni de
Turnu Severin s-au bucurat de Yves Rocher România, facilitatori control care sã vizeze în principal
verificarea respectãrii legilor speciale
roadele muncii lor în cadrul ºi organizatori: ViitorPlus ºi
din domeniul de competenþã, care nu
concursului
naþional experþi externi.
Activitãþile desfãºurate au avut un intra în sfera de reglementare a actului
“Ecoprovocarea” organizat de –
normativ menþionat.
Asociaþia pentru dezvoltare caracter instructiv educativ ºi
Principalele modificãri introduse
practic, elevii asimilând informaþii
durabilã ViitorPlus.
de
OUG nr. 53/2017 sunt:
Echipa coordonatã de doamna noi pe urmãtoarele teme:
1.
Amenzile
pentru munca nedeclaratã
profesor Andriþoiu Leontina Leadership GLOBAL –schimbãrile
vor
avea
un
cuantum maxim, fãrã sã
Codruþa s-a situat printre primele climatice, Leadership NAÞIONAL –
mai
fie
prevãzut
un interval, ºi vor fi
clasate câºtigând cinci locuri în deºeurile, Leadership LOCAL –
aplicate
pentru
fiecare persoanã
Tabãra de leadership pentru mediu proiectul tãu ecologic, care mai
depistatã
fãrã
contract
individual de
târziu le-au pus în practicã.
Ecoprovocarea.
muncã,
ºi
nu
doar
în
cazurile
în care
Tabãra s-a încheiat cu un foc de tabãrã
Tabara s-a desfãºurat în perioada
sunt
identificate
cel
puþin
cinci
28.08 - 01.09.2017 în staþiunea unde participanþii au acordat ºi un
persoane
în
aceastã
situaþie,
aºa
cum
Cheia, Hotel Cheia judeþul Prahova. feedback pentru activitãþile desfãºurate
era
stabilit
anterior
Participanþii au fost elevi ºi ºi întreaga organizare a Taberei de
2. Actele adiþionale vor trebui
profesori ecoambasadori din leadership pentru mediu 2017.
încheiate
înainte sã producã efecte.
PROF. LEONTINA ANDRIÞOIU
Zalãu, Cãlãraºi, Sibiu, Sinaia,
Poate
cea mai semnificativã
LICEUL TEORETIC
Cernavodã, Tecuci, Miercurea
schimbare
ce
a apãrut în activitatea
“ªERBAN CIOCULESCU”
Ciuc, Carei, ªimian, Drobeta Turnu
angajatorilor este scurtarea termenului
în care se pot încheia actele adiþionale
pentru modificãrile contractuale (de
exemplu, când se majoreazã salariul
sau când se schimbã criteriile de
evaluare a activitãþii profesionale). Mai
precis, actele adiþionale vor trebui
ANUNT,
încheiate înainte sã producã efecte, nu
în termen de 20 de zile lucrãtoare de
Direcþia Silvicã Mehedinþi vinde la persoane fizice ºi juridice
la data apariþiei modificãrilor.
urmãtoarele tipuri de cherestele:
3. Munca salariaþilor cu normã parþialã

- cherestea netivitã tei la preþ de 1104 lei/mc (fãrã TVA);
- cherestea netivitã paltin la preþ de 1400 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã frasin la preþ de 1382 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã anin la preþ de 952 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã nuc la preþ de 1664 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã sorb la preþ de 1508 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã salcie la preþ de 963 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã plop la preþ de 1056 lei/mc (fãrã TVA).
Pentru amãnunte, doritorii pot obþine informaþii suplimentare
la telefoanele :
Direcþia Silvicã Mehedinþi : 0252.317.970
Ing. Burtea Marilen: 0731.844.326
Ocolul silvic ªimian: 0252.338.406
ªef Ocol ing. Nicolicioiu Vergil: 0731.844.343
DIRECTOR Ing. Sorin Nicolicioiu

Dacã un salariat angajat cu normã
parþialã se va duce la serviciu în afara
programului de lucru stabilit
contractual, acesta va presta, conform
legii, muncã nedeclaratã. Astfel, aceastã
formã de muncã nedeclaratã va putea fi
sancþionatã cu amenzi de 10.000 de lei
pentru fiecare persoanã identificatã.
4. Munca salariaþilor în timpul suspendãrii
contractului de muncã, sancþionatã.
O altã formã de muncã nedeclaratã
este consideratã, în mod oficial,
primirea la muncã a salariaþilor aflaþi în
perioada de suspendare a contractului
individual de muncã. Aceastã modificare
este, practic, doar o recunoaºtere în
legislaþie a jurisprudenþei Curþii
Supreme a României. Concret, pentru
munca în timpul suspendãrii
contractului, angajatorii vor risca
amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare
persoanã identificatã.
5. Indulgenþã pentru angajatorii ce
plãtesc repede amenzile pentru
munca nedeclaratã.
Pentru faptele ce vor constitui
muncã nedeclaratã, angajatorii vor
putea plãti doar jumãtate din minimul
amenzilor, însã numai dacã le achitã
în maximum 48 de ore de la
încheierea/comunicarea procesuluiverbal de contravenþie.
6. Evidenþa orelor de lucru se va
face mult mai strict.
Evidenþa activitãþii zilnice a
salariaþilor va trebui sã fie mai
detaliatã decât era pânã acum.
Concret, dacã anterior se prevedea
doar cã angajatorii erau obligaþi sã
þinã evidenþa orelor de lucru, de-acum
aceºtia vor fi obligaþi sã înregistreze
atât ora de începere a programului de
lucru, cât ºi ora de terminare.
Inspector ºef, Nicea MERGEANI
Mãdãlina Aurora GÎRLEA
Compartiment CRP

informaþii
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COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþ i a de Pl ã þi º i
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã în data de
30 august 2017 s-a publicat în
Monit or ul
Oficial
nr.
699,ORDINUL 296/2.327 pentru
modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, pãdurilor
º i de z v ol tã r i i r ur a l e ºi a l
ministrului finanþelor publice nr.
1. 272/ 26.503/ 2005 pe nt r u
a proba r e a
N or mel or
met odol ogic e de a pl ic ar e a
prevederilor titlului XI “Rentã
viagerã agricolã” din Legea nr.
247/2005 privind reforma în
domeniile proprietãþii ºi justiþiei,
precum ºi unele mãsuri adiacente,
care aduce urmãtoarele modificãri/
completãri importante:
Beneficiazã de rentã viagerã
agricolã ºi persoana care a fost
pensionatã pe caz de boalã, gradele I
ºi II, a cãrei pensie de invaliditate
devine pensie pentru limitã de vârstã,
indiferent de vârsta de pensionare.
Rentierului aflat în aceastã situaþie i
se recunoaºte dreptul la renta viagerã
agricolã ca urmare a verificãrii
deciziei emisã de comisia de expertizã
medicalã, care atestã pensia de
invaliditate ºi a deciziei pentru pensia
pentru limita de vârstã.
Art. 5 din OMADR nr. 1.272/26.503,
se completeazã cu o excepþie pentru
anul 2017, privind termenul limitã de
vizare a carnetelor de rentier:
“(2) Prin excepþie de la alin. (1), pentru
anul 2017, persoanele care solicitã
vizarea carnetului de rentier agricol se
prezintã personal ori prin mandatar/
curator/tutore, pânã la data de 29
septembrie 2017, la oricare centru
judeþean al Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã, respectiv
al Municipiului Bucureºti”.
Astfel, pentru a intra în posesia rentei
viagere cuvenite pentru anul 2016,
adresãm rugãmintea rentierilor sã îºi
vizeze carnetele de rentier agricol pânã
la data de 29 septembrie 2017.
Pentru vizarea carnetului de
rentier agricol, solicitantul
(rentierul personal ori prin
mandatar/curator/tutore) trebuie sã
semneze o declaraþie pentru
obþinerea vizei anuale, conform
anexei care face parte integrantã
din
prezentele
norme
metodologice, însoþitã de

documente, pe baza cãrora
persoana desemnatã de cãtre
Centrul judeþean al APIA, respectiv
al Municipiului Bucureºti, va
verifica
conformitatea
documentelor originale cu copiile
existente la dosar ºi în cazul
persoanelor pensionate pe caz de
boalã va certifica copiile depuse ale
deciziilor de la comisia de expertizã
medicalã, respectiv de:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertizã
medicalã - pentru solicitanþii
pensionaþi pe caz de boalã, în original.
Decizia de la comisia de expertizã
medicalã se depune în copie;
4) procurã notarialã autentificatã/
curatelã/hotãrâre judecãtoreascã
definitivã ºi irevocabilã din care sã
reiasã cã solicitantul este tutore
legal al rentierului agricol, în
original, numai pentru cazurile în
care solicitarea vizãrii carnetului de
rentier agricol este fãcutã de un
reprezentant legal;
5) contractul/contractele de
arendare încheiat/încheiate pânã la
data de 30 septembrie 2011, cu
respectarea prevederilor Legii
arendãrii nr. 16/1994*), cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, sau încheiat/încheiate
dupã data de 1 octombrie 2011, cu
respectarea prevederilor Codului
civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost
abrogatã prin art. 230 lit. r) din
Legea nr. 71/2011 pentru punerea
în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, publicatã în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele
rentierului agricol, deschis la oricare
bancã de pe teritoriul României, în
lei. (extrasul se depune opþional).
În cazul în care se constatã cã
datele declarate de solicitanþi nu
corespund realitãþii, dreptul de a
primi rentã viagerã agricolã se
suspendã pânã la data completãrii
dosarului conform prevederilor
legale în vigoare.
Solicitanþii prezintã la oricare
Centru judeþean al APIA, respectiv
al Municipiului Bucureºti,
documentele menþionate mai sus, în
original, pe baza cãrora angajatul
APIA va certifica copiile depuse.

Dupã certificare, originalele vor fi
restituite solicitanþilor.
IMPORTANT! Prezenþa anualã a
rentierilor la sediul centrelor
judeþene ale Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
pentru vizarea carnetelor de rentier
agricol este o condiþie esenþialã
pentru a beneficia de renta cuvenitã
aferentã anului 2016.
Plata rentei viagere agricole,
conform prevederilor art. 6 alin. 1
ºi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul
XI, se efectueazã într-o singurã ratã
anualã, pânã la data de 30 noiembrie
a anului urmãtor celui pentru care
aceasta este datoratã, prin raportarea
la cursul mediu de schimb valutar
calculat de Banca Naþionalã a
României din anul pentru care
aceasta se datoreazã, prin mandat
poºtal sau virament bancar.
Renta viagerã agricolã înceteazã
la data decesului rentierului. În cazul
decesului rentierului, renta datoratã
acestuia în anul 2016 poate fi
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încasatã de moºtenitorii sãi, cu
condiþia respectãrii prevederilor
art.7 din Legea 247/2005 Titlu XI,
doar dacã, pânã la 15 octombrie
2017, moºtenitorii vor depune la
oricare Centru judeþean al APIA,
respectiv al Municipiului Bucureºti,
carnetul de rentier al defunctului
(obligatoriu), certificatul de deces
(original ºi copie), actul de
succesiune (certificat de moºtenitor
sau certificat de calitate de
moºtenitor, certificat de legatar,
hotãrâre judecãtoreascã de
succesiune investitã cu formula
,,definitivã ºi irevocabilã”) (original
ºi copie), B.I/C.I./paºaport al
moºtenitorului (original ºi copie),
împuternicire/declaraþie notarialã
din care sã reiasã acordul celorlalþi
moºtenitori privind solicitarea ºi
încasarea rentei viagere agricole
datoratã rentierului (original),
precum ºi un extras de cont pe
numele solicitantului.
RESPONSABIL COMUNICARE

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare
COMUNA OPRIªOR, titular al proiectului REÞEA DE CANALIZARE
CU STAÞIE DE EPURARE APE MENAJERE ÎN LOCALITATEA OPRIªOR,
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
intravilanul comunei Opriºor, 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 joi, între orele 800-1600, vineri între orele 800-1200 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.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare
COMUNA OPRIªOR, titular al proiectului ADUCÞIUNE APÃ PENTRU
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APÃ ªI BRANªAMENTE ÎN
LOCALITATEA OPRIªOR, 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 intravilanul ºi extravilanul comunei Opriºor, 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 joi, între orele 800-1600, vineri între orele 800-1200 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.
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Crucea Roºie Românã a
organizat cel mai mare
curs de prim ajutor
Crucea Roºie Românã a
organizat cel mai mare curs de prim
ajutor gratuit la nivel naþional,
sâmbãtã, 9 septembrie, cu ocazia
Zilei Mondiale de Prim Ajutor.
1.000 de persoane din 40 de
reºedinþe de judeþ, din cele 6
sectoare ale municipiului Bucureºti
ºi oraºul Baia de Aramã, judeþul
Mehedinþi au învãþat timp de 6 ore
tehnici de acordare a primului ajutor
la sediile filialelor de Cruce Roºie.
Înscrierile s-au putut face pe
pagina de Facebook a Crucii Roºii
Române în limita locurilor
disponibile pentru fiecare locaþie.
Cursurile din þarã au fost
suplimentate cu un curs de prim
ajutor pentru jurnaliºti, organizat la
Sediu Central al Crucii Roºii
Române din Bucureºti.
La nivelul judeþului Mehedinþi
cursurile gratuite s-au adresat
unui numãr de 20 de elevi ai ªcolii
Postliceale din cadrul Colegiului
Tehnologic Constantin Brîncoveanu
din localitatea Baia de Aramã.
Tema din acest an a fost
acordarea primului ajutor în caz
de accidente domestice ºi s-a
referit la toate evenimentele
neaºteptate care pot apãrea acasã
ºi pot provoca rãni sau deces.
Conform Federaþiei Internaþionale
de Cruce Roºie ºi Semilunã Roºie,
la nivel mondial mai mulþi oameni
mor din cauza leziunilor cauzate de
accidentele la domiciliu decât de
leziunile cauzate de accidentele
rutiere. Accidentele domestice (cele
care pot fi prevenite) reprezintã o
problemã de sãnãtate publicã la nivel
mondial. Ziua Mondialã de Prim
Ajutor are ca scop atragerea atenþiei
populaþiei asupra importanþei
acordãrii primului ajutor ºi
cunoaºterii modului corect în care
se face acesta.
„Cu cât sunt mai mulþi oameni
care ºtiu sã ofere primul ajutor, cu
atât o sã ne simþim cu toþii în
siguranþã. Crucea Roºie Românã
organizeazã în permanenþã cursuri

de prim ajutor, însã realitatea ne
aratã cã, indiferent cât de mulþi
oameni am instruit, încã se
întâmplã multe tragedii care puteau
fi evitate prin tehnicile învãþate la
aceste cursuri”, a declarat Ioan
Silviu Lefter, director general al
Crucii Roºii Române.
Crucea Roºie Românã
reprezintã unul dintre liderii
naþionali în educarea ºi furnizarea
primului ajutor. De peste 141 de
ani, primul ajutor a fost unul dintre
principalele servicii prestate de
voluntarii Crucii Roºii Române.
Cursurile de prim ajutor au
acoperire naþionalã ºi certificare
europeanã. În cursul anului 2016,
Crucea Roºie Românã a rãspuns
unui numãr crescut de solicitãri
venite de la diverse companii,
instituþii ºi persoane fizice,
asigurând cursuri de prim ajutor
unui numãr de aproximativ
56.000 de persoane. Din acest
total, 6.914 este reprezentat de
elevi din clasele V–VIII ºi IX-XII,
care au fãcut cursuri de prim
ajutor gratuite ºi au participat la
competiþia “Sanitarii Pricepuþi”,
7.684 de adulþi care au participat
gratuit la cursurile de prim ajutor,
8.042 au participat la alte cursuri
care au avut în componenta lor ºi
tehnici de prim ajutor ºi 30.129
de persoane care au participat la
cursurile de prim ajutor cu platã.
Ca o completare a serviciilor de
prim ajutor oferite gratuit populaþiei,
Crucea Roºie Românã a pus la
dispoziþia utilizatorilor de telefoane
mobile, o aplicaþie de prim ajutor.
Aceasta are rolul de a creºte
capacitatea oamenilor de a
interveni în situaþii de urgenþã pânã
la sosirea ambulanþei. Totodatã
aplicaþia oferã utilizatorilor
posibilitatea de a suna direct la
ambulanþã în caz de nevoie.
Primul ajutor reduce
vulnerabilitãþile ºi ajutã la
construirea unor comunitãþi mai
puternice.  Biroul de presã
.
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“Pantheon Judo Kata &
Randori’’

În perioada 04-07.08.2017
localitatea Mangalia a gãzduit
prima ediþie a Stagiului
Internaþional “Pantheon Judo
Kata & Randori” coordonat de
Sensei Pierluigi Comino, 7 Dan,
Prof. Academia IJF (Federaþia
Internaþionalã de Judo), care a
strâns 150 Judoka din ROU, SRB,
BUL, KOS ºi Rep.MLD.
Stagiul a avut ca scop
pregãtirea pentru competiþiile de
obiectiv din sezonul de toamnã
ce va începe curând.
Cu dorinþa ºi necesitatea de a
verifica pregãtirea printr-o
competiþie, Judoka CSM Drobeta
Turnu Severin, dupã încheierea
stagiului, au plecat cãtre Sibiu
unde în weekend s-a desfãºurat
Turneul Internaþional “Cupa
TEMERARUL’’ care a adunat la
start 170 sportivi din ROU, SRB,
BUL, SVK, Rep. MLD, pentru
vârstele cadeþi, U18 ºi Juniori,

U21/seniori, masculin ºi feminin.
Rezultatele obþinute sunt
urmãtoarele:
Loc I
- COVACIU Iasmina -48 kg –
U18
Loc II
- ARGINT Diana -48 kg -U18
-TÃTAR Kisztina -48 kg -U21/sen.
Loc III
- IOVIÞÃ Roberta -52 kg -U18
- TOPALÃ Vlad -81 kg -U18
- CHICIN Alexandru -73 kg -U18
- BORTOª Andreea -57 kg U21/sen.
- STROE Ana Maria -44 kg -U18
Loc V -NAE Alexandra -52 kg -U18
A fost o competiþie reuºitã cu
parteneri puternici, o verificare
binevenitã pentru Campionatele
Naþionale pe echipe ºi Ne-Waza (lupta
la sol din Judo) ce urmeazã în acest
sezon de toamnã competiþionalã.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al
CSM Drobeta Turnu Severin

ANUNÞ LICITAÞIE
UAT BUTOIEªTI anunþã licitaþie publicã în vederea închirierii
spaþiului unei suprafeþe de 29,49 mp (trei încãperi) ºi a terenului aferent
în clãdirea fostului magazin sãtesc Buiceºti (fosta Primãrie Buiceºti),
pentru desfãºurare activitãþi de comerþ-alimentaþie publicã.
Preþul de pornire al licitaþiei este de 150 lei/lunã, termenul de
închiriere fiind de 1 an.
Licitaþia va avea loc în data de 16.10.2017, ora 1000 la sediul UAT Butoieºti.
Caietul de sarcini ºi relaþii suplimentare la sediul UAT Butoieºti, din
comuna Butoieºti, judeþul Mehedinþi.
PRIMAR, SÃLCEANU GHEORGHE VALENTIN
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
O sãptãmânã dinamicã, interesantã, cu multe
drumuri pe distanþe scurte ºi cu dialoguri de
anvergurã. Forfota din preajmã te poate obosi mult,
de aceea selecteazã prioritãþile ºi evitã flecãrelile.
Este posibil sã fii nevoit a te înscrie la un curs de
perfecþionare profesionalã sau sã reiei o secvenþã
de învãþare care a rãmas fie nefinalizatã, fie trebuie
luatã de la capãt. În orice situaþie te vei afla vei
reuºi sã te descurci foarte bine, obþinând chiar ºi
aprecierile celorlalþi. A doua parte a sãtpãtãmânii
va evidenþia relaþiile familiale ºi treburile
gospodãreºti. Distracþii, aventuri, hobby-uri.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Stãrile tale de spirit fluctueazã mult la
începutul sãptãmânii, astfel cã îþi poate fi dificil
sã relaþionezi cu ceilalþi sau sã te implici în
activitãþile cotidiene. Eºti foarte influenþat
deocamdatã de ceea ce se petrece acasã, cu
membrii familiei. Sunt momente pasagere pe
care le poþi gestiona foarte bine cu puþin efort ºi
bunãvoinþã. Financiar se întrezãresc noutãþi, fie
cã este vorba despre primirea drepturilor
salariale, a unei prime, a unui favor, fie apar
informaþii preþioase legate de noile condiþii de
muncã care atrag ºi modificãri salariale. Cãlãtorii
pe distanþe scurte, discuþii cu persoanele din
anturajul apropiat, activitãþi comune cu cei dragi.

Zodia Gemeni

Horoscop
(14 - 20 septembrie 2017)

Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Eºti foarte implicat în activitãþile de la serviciu, dar
în cele de anvergurã în care ochii ºi urechile celorlalþi
sunt numai la tine. ªi totuºi existã amãnunte care te
necãjesc vizavi de statutul tãu socio-profesional ºi
de imaginea pe care o au ceilalþi despre tine. Fii
prudent, evitã discuþiile contradictorii ºi susþine-þi
opiniile ºi planurile cu fermitate. Pânã la urmã totul
se desfãºoarã în favoarea ta, iar dovezile în acest
sens vor apãrea discret. Prietenii ºi susþinãtorii de la
locul de muncã îþi oferã idei bune pentru
îmbunãtãþirea veniturilor ºi poate chiar apar propuneri
de colaborare. Discerne atent sfaturile primite!

Zodia Fecioarã
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti tentat în a te implica în multe activitãþi la
serviciu, însã ar fi bine sã alegi prioritãþile. Colegii
nu te susþin, astfel cã vei fi nevoit sã te descurci
singur. Relaþiile parteneriale, mai ales cele
profesionale te solicitã din plin. Unele se pot revizui,
altele se pot finaliza, dar cumva se rezolvã aspectele
care treneazã demult ºi care te þin în loc. Este rost de
colaborãri noi la locul de muncã, mai ales coloborãri
propuse de ºefi sau de persoane cu autoritate din
instituþiile conexe locului tãu de muncã. Fii foarte
prudent în relaþiile oficiale pentru cã sunt posibile discuþii
aprinse, tensiuni mocnite ºi rãsturnãri spectaculoase în
bunul mers al lucrurilor. Cheltuieli majore!

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

La locul de muncã se întrezãreºte multã forfotã.
Eºti în centrul atenþiei ºefilor, alþii se bazeazã foarte
mult pe tine, iar tu te vei simþi foarte bine cã eºti
bãgat în seamã ºi apreciat ulterior pentru eforturile
depuse. Totuºi, pentru cã mentalul îþi este rãscolit
este posibil sã fii subiectiv în felul în care decizi
cum sã procedezi. Detaºeazã-te, lasã-te cãlãuzit
de instinct ºi ai încredere cã totul va fi foarte bine.
Providenþa te ajutã din umbrã. Controleazã-þi
manifestãrile, pentru cã eºti foarte combativ,
dorind sã muþii din loc. Prietenii îþi sunt alãturi,
ai mulþi admiratori ºi susþinãtori la serviciu,
elemente suficiente pentru a te bucura din plin.

O sãptãmânã cu multã forfotã în sfera profesionalã.
La serviciu va trebui sã rezolvi treburi urgente ºi mai
ales sã te bazezi numai pe forþele tale. Dozeazã-þi
eforturile, pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã, existând
riscul sã oboseºti rapid. Pot intra în discuþie niscai
consultaþii, analize medicale sau planuri pentru
intervenþii chirurgicale. Relaþiile cu partenerul de viaþã
ºi cu cei de afaceri sunt dinamice, fiind momente bune
pentru a discuta amãnuntele activitãþilor comune, dar
ºi pentru a aborda planuri de viitor. Intervin cheltuieli
în a doua parte a sãptãmânii pe facturi, taxe, datorii de
orice fel. Prudenþã la documentele financiare ºi
cheltuieºte strictul necesar.

Zodia Balanþã

Zodia Vãrsãtor

(21 Mai - 22 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este o mare provocare sã-þi intre cineva în voie
în prima parte a sãptãmânii. Stãrile de spirit þi se
schimbã frecvent, astfel cã ºi þie îþi este dificil sã
menþii un ritm constant atât în relaþii, cât ºi în treburile
cotidiene. Mentalitatea ta este în continuã schimbare
ºi de aici apar tot soiul de revizuiri ale deciziilor
anterioare, rãzgândiri privitoare la chestiunile
domestice ºi la relaþiile familiale. Implicã-te serios
în ceea ce ai de fãcut. Primeºti bani, probabil salariul,
dar ºi cadouri sau favoruri dinspre locul de muncã.
Cheltuieli importante pe cele necesare traiului
cotidian. Prieteni de nãdejde în preajma ta.

Debutul sãptãmânii îþi reaminteºte de cheltuielile
comune cu alþii. Este nevoie sã achiþi facturi, taxe,
servicii sau sã relaþionezi cu instituþiile financiare,
fie pentru a te informa, fie pentru a achita datorii
vechi. Un prieten te poate sfãtui de bine vizavi de
segmentul financiar. Dorinþa de elevare sufleteascã
este la cote mari, astfel cã te vei orienta spre activitãþi
culturale, demersuri intelectuale ºi discuþii cu
oameni erudiþi. Planuri de cãlãtorii îndepãrtate ºi
de abordare a unor studii pe termen lung. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile. Este posibil sã fii în centrul atenþiei unui
grup profesional important.

În plan familial existã animozitãþi, dar cu puþin efort
pot fi depãºite cu bine þine cont de nevoile ºi sfaturile
membrilor familiei, pentru cã te ajutã sã menþii un
echilibru între planul socio-profesional ºi cel
personal. Relaþiile sentimentale îþi vor da de gândit,
pentru cã intervin discuþii cu persoana iubitã sau cu
copiii pe tema cheltuielilor comune. Cei dragi vor
dori sã profite de pe urma veniturilor tale, aspect
pãgubos de ambele pãrþi. Revin în atenþie fie datorii
vechi, fie discuþii despre bunuri, moºteniri sau partaje
personale ºi profesionale. La serviciu este mult de
lucru, bine fiind sã te bazezi numai pe forþele tale.Þine
cont ºi de îngrijirea sãnãtãþii!

Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)

La începutul sãptãmânii eºti retras ºi orientat
numai spre treburile tale personale. Sunt
momente bune pentru a te gândi pe îndelete la
situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat.
Revelaþiile din aceste zile te vor ajuta sã iei
deciziile corecte ºi sã priveºti obiectiv în jurul
tãu. Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
ficatului, pe ºolduri, coapse ºi pe sistemul
respirator, astfel încât fii prudent ºi îngrijeºtete corespunzãtor. În a doua parte a sãptmânii te
vei simþi mai bine, revenind în mijlocul iureºului
cotidian cu forþe proaspete. Selecteazã-þi
prioritãþile ºi ascultã-þi vocea interioarã. Te va
ghida foarte bine în toate privinþele.

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþiile parteneriale sunt anoste la începutul
sãptãmânii, fiind nevoit sã le acorzi atenþie ºi eforturi.
Prudenþã ºi detaºare, întrucât sunt momente
pasagere. Intervin cheltuieli comune cu alþii, pe
facturi, servicii, taxe ºi investiþii. Unii doresc în secret
sã profite de pe urma veniturilor sau bunurilor tale,
deci verificã atent fiecare cheltuialã ºi nu te lãsa
impresionat de mofturile celorlalþi.Vizionarea unei
piese de teatru, a unui film sau participarea la
seminarii pe teme filozofice reprezintã activitãþi care îþi
înalþã sufletul ºi îþi orienteazã mentalul spre idei nobile.
Pe de altã parte pot intra în discuþie cãlãtoriile pe distanþe
lungi ºi studiile de perfecþionare.

Eºti foarte solicitat acasã, alãturi de membrii
familiei. Se pare cã vor reveni în discuþie chestiuni
privitoare la moºteniri, la obiecte de patrimoniu sau
legate de modul de administrare a unei afaceri de
familie. Se recomandã prudenþã ºi discernãmânt,
pentru cã unii membrii sau unele rude vor depune
eforturi sã-ºi atingã numai obiectivele personale.
Treburi gospodãreºti, reparaþii curente, vânzãri,
achiziþionãri de bunuri valoroase. Relaþiile
sentimentale sunt dinamice, fiind momente bune
pentru a stabili planuri comune ºi pentru a te relaxa
alãturi de cei dragi. Sãnãtatea este vulnerabilã în
partea a doua a sãptãmânii. Autor: AstroCafe.ro
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Euro se împiedicã în pragul de 4,6 lei
În perioada analizatã,
partea plinã a paharului pentru
leu a fost aceea cã a avut o
evoluþie calmã, cursul euro
miºcându-se într-un culoar de
circa jumãtate de ban.
Însã piaþa a forþat zilnic
depãºirea pragului de 4,6 lei.
Acestor tentative li se opune BNR,
prin intervenþii punctuale, care sã
nu permitã revenirea spre
maximul istoric de 4,6481 lei,
atins la începutul lui august 2012.

De altfel, în primele opt luni, leul
s-a depreciat comparativ cu euro,
confirmând declaraþiile repetate
ale guvernatorului BNR care a
spus cã în 2017 nu va exista
spaþiu pentru apreciere.
Perioada a debutat cu un maxim
de 4,5985 lei iar la final media fost
stabilitã la 4,5983 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat
între 4,597 ºi 4,601 lei cu
închiderea la 4,598 –4,603 lei.
Pentru ultimele luni din 2017

majoritatea prognozelor indicã un
curs situat peste 4,6 lei, în
condiþiile înrãutãþirii mediului
extern, dar în special a problemelor
cu care se confruntã bugetul
României, aºa cum o aratã ultima
rectificare efectuatã de Finanþe.
Majorãrile fãrã un suport solid
a salariilor ºi pensiilor, la care se
adaugã scãderea încasãrilor la
buget, au provocat creºterea
deficitului, creând tensiuni în
rândul investitorilor. Pe de altã

parte, pentru a petici sacul tot mai
gol, PSD aruncã, ca ºi alte
guverne, povara pe umerii
mediului de afaceri, prin
modificãri ale codului fiscal.
Dupã un început de an în care se
vorbea tot mai des despre atingerea
paritãþii cu euro, pieþele investind
cu multã încredere noua
administraþie americanã, gafele
politice ale „tweet-president”
Donald Trump, scandalurile care au
afectat echipa acestuia ºi lipsa
demarãrii unor proiecte economice,
au provocat deprecierea dolarului.
La noi, cursul dolarului a scãzut
în primele opt luni cu aproape
11,5%. Evoluþia a continuat ºi în
primele zile din septembrie,
media alunecând pânã la 3,8116
lei. La finalul perioadei cursul a
fost stabilit la 3,8455, când
cotaþiile din piaþã au fluctuat între
3,839 ºi 3,856 lei.
La rândul ei, moneda elveþianã
faþã de finalul anului trecut peste
5,5%, în condiþiile în care ea s-a
depreciat pe pieþele internaþionale
pânã la 1,15 franci/euro. În
intervalul analizat, cursul a fluctuat
între 4,0162 ºi 4,0371 lei.
Anunþul fãcut de Mario Draghi,
preºedintele BCE, cã modul în care
va continua programul de relaxare
cantitativã va fi discutat în
octombrie a încântat investitori,
astfel cã euro a crescut de la 1,1869
la 1,2092 dolari, maxim al ultimilor
doi ani. Au urmat marcãri de profit,
astfel cã la finalul perioadei, euro
cobora la 1,1926 –1,1978 dolari.
Analiza cuprinde perioada 6 –12
septembrie.
 Radu Georgescu

anunþ

SC VOLTA IMPEX SRL cu
sediul în Drobeta Turnu
Severin, str. ªincai nr. 60,
Bl. V2, Sc. 2, Ap. 6, cu
J 25/1503/1993,
CUI: 4761721, anunþã
pierderea documentelor
firmei.
Se declarã nule.
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Pas important spre Elitã

Învinsã în meciul-tur de
CSM ªcolar Reºiþa, scor 2-3, la
Juniori U17, pe Stadionul Termo,
CSS Drobeta Turnu Severin s-a
revanºat în Valea Domanului, unde
s-a impus cu 2-1. Pe terenul sintetic

din cadrul Complexului Sportiv
Mircea Chivu, gazdele au condus cu
1-0, prin golul lui Cristian Lolea (51
- penalty), dar Constantin Dãnoiu (60)
ºi Bogdan Ungureanu (80+4) au
întors rezultatul ºi au adus a V-a
victorie consecutivã
Juniori U19
a severinenilor.
Etapa a VI-a
CS Pandurii Târgu Jiu - ACS Luceafãrul Drobeta 3-1 Dupã acest rezultat,
CSS Lugoj - CSS Caransebeº
1-1 echipa antrenatã de
CSM ªcolar Reºiþa - CSS Dr. Tr. Severin
3-0 Mihai Caliþoiu a
Clasament
rãmas pe primul loc
1.CSM Reºiþa
6 5 1 0 14-4 16
în Seria a XI-a
2. Pandurii
6 4 0 2 18-9 12
Preliminarã
a
3. CSS Drobeta
6 3 0 3 18-15 9
Ca
mp
i
o
n
a
t
u
l
u
i
4. Caransebeº
6 2 2 2 8-6
8
Naþional
de
fotbal
5. Lugoj
6 1 1 4 9-22 4
rezervat juniorilor
6. Luceafãrul
6 0 2 4 5-12 2
U17, la 2 puncte
Juniori U17
peste Pandurii
Etapa a VI-a
CS Pandurii Târgu Jiu - ACS Luceafãrul Drobeta 3-0 Târgu Jiu ºi la 6
CSS Lugoj - CSS Caransebeº
2-2 distanþã de reºiþeni.
CSM ªcolar Reºiþa - CSS Drobeta Turnu Severin 1-2 “A fost o victorie
Clasament
obþinutã cu sufletul,
1. CSS Drobeta
6 5 0 1 14-7 15
chiar în ultima
2. Pandurii
6 4 1 1 11-3 13
secundã, obþinutã
3. CSM Reºiþa
6 3 0 3 12-6 9
practic în 10
4.Luceafãrul
6 2 1 3 5-8
7
jucãtori, dupã ce
5. Caransebeº
6 1 1 4 9-13 4
Mogoº fusese
6. Lugoj
6 1 1 4 6-21 4

eliminat în minutul 60. La golul de
la ultima fazã a jocului au contribuit
Iorgulescu, Mincu ºi Ungureanu,
jucãtori care au evoluat mai puþin în
prima parte a campionatului, dar care
acum sunt în creºtere ºi au reuºit sã
creascã concurenþa pentru primul 11.
Sunt mulþumit de rezultate ºi
atitudine, însã trebuie sã muncim mai
mult, iar bãieþii ºtiu asta”, a declarat
Caliþoiu. Acesta a mizat în Valea
Domanului pe: Rãceanu - F.
Popescu (55 Ungureanu), Bordea,
Popa, Birovescu - Mogoº, Toader
(79 Iorgulescu), A. Ilie - Mincu,
Dãnoiu, C. Popescu.

Gazdele au început în forþã campionatul

Prima etapã a sezonului 2017-2018
din Liga a IV-a Mehedinþi a adus victorii
pe linie ale echipelor gazdã. În timp ce
campioana CS Strehaia a trecut cu 3-0 de
Real Vânju Mare, prin golurile lui Costel
Pontu (’49), Mihai Gomoi (’61) ºi Eduard
Tiþa (’68), câºtigãtoarea fazei judeþene
a Cupe i Româ niei , AS Recol ta
Dãnceu, a dispus cu 10-0 de nouînfiinþata AS Decebal Eºelniþa!

Mihai Pavel (‘5, ‘9, ’34),
Cristian Boboescu (’59),
Gabriel Enea (’72, ’84),
Robert Þogoe (’75, ’77) ºi
Adelin Fãiniºi (’80, ’82) au
înscris pentru gazde. Cu 31 a câºtigat Viitorul Cujmir,
partida cu AS Corcova, Liviu
ªtefan (’27), Gheorghe
Ionicã (’42) ºi Mihai Andrei
(’67), respectiv Denis Ciupeanu (’53) fiind
marcatorii din raportul de joc. Cel mai stâns
rezultat s-a înregistrat la Orºova, unde
Dierna a învins cu 1-0 Dunãrea Pristol, prin
golul lui Simion Rãiescu, din minutul 73.
Surprinzãtor, AS Inter Salcia nu s-a
prezentat la ªimian ºi a pierdut meciul
cu 3-0, la “masa verde”.
 M. O.

Liga a IV-a - Etapa I
AS Recolta Dãnceu - AS Decebal Eºelniþa 10-0 (3-0)
AS Dierna Orºova - CS Dunãrea Pristol 1-0 (1-0)
CS Strehaia - AS Real Vânju Mare
3-0 (0-0)
CS Viitorul Cujmir - AS Corcova
3-1 (2-0)
ACS Viitorul ªimian - AS Inter Salcia
3-0 (N)

CSM ªcolar Reºiþa s-a rãzbunat la
juniori U19, unde s-a impus cu 3-0
ºi a scos CSS Drobeta Turnu Severin
din lupta pentru primul loc. Cu 4 etape
înainte de încheierea campionatului,
bãnãþenii au un avans de 7 puncte
faþã de echipa antrenatã de Marian
Brihac ºi 4 faþã de Pandurii Târgu
Jiu, fiind astfel favoriþi la calificarea
în Liga Elitelor, competiþie care va
începe din 13 octombrie.
Etapa viitoare, CSS Drobeta Turnu
Severin va juca, pe Stadionul Termo,
cu CSS Lugoj. Meciurile sunt
programate de la ora 16:00 (U19),
respectiv ora 18:00 (U17). M. O.

Victorii cu emoþii pentru favorite
Runda inauguralã din Liga a V-a Mehedinþi a adus
victorii cu emoþii pentru favoritele la titlu. Dacã Inter
Crãguieºti a dispus, pe final, cu 6-4, de AS Ghiciulescu
Hinova, prin golurile lui Adrian Palahniuc (’12), Gabriel Iosu
(’14, ’43, ‘85), Constantin Brãbete (’89) ºi Marinel
Rãdulescu (‘90), respectiv Elvis Vilã (’34, ’47, ’77) ºi Florin
Spafiu (‘43), campioana Dunãrea Hinova a câºtigat cu 4-2,
dupã ce la pauzã era condusã cu 2-1. Daniel Amza (‘7) ºi
Augustin Surdea (’34) au marcat pentru oaspeþi, în timp ce
Dunãrea a punctat prin Gheorghe Molea (‘5), Adrian ªelãu
(’51), Virgil Creþu (’53) ºi Adrian Nãtruþ (’75).  M. O.
Liga a V-a - Etapa I
AS Coºuºtea Cãzãneºti - AS Corlãþel
1-2 (0-2)
AS Inter Crãguieºti - AS Ghiciulescu Hinova 6-4 (3-2)
AS Voinþa Opriºor - AS Voinþa Vrata
3-1 (0-0)
AS Dunãrea Hinova - AS Unirea Gârla Mare 4-2 (1-2)
AS Obârºia de Câmp - AS Real Vânãtori
6-1 (3-0)
AS Viitorul Floreºti - AS ªtiinþa Broºteni
2-2 (0-2)

CSU - Dinamo, ultimul derby pe Municipal?

Dupã ce, etapa trecutã, în deplasarea
de la CFR Cluj, a suferit prima înfrângere a
sezonului, CS Universitatea Craiova întâlneºte
sâmbãtã, de la ora 20:30, FC Dinamo
Bucureºti, pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin. Pentru a nu-ºi pierde locul de

pe podium, oltenii sunt obligaþi sã învingã.
Partida de sâmbãtã ar putea fi ultimul derby
care se mai joacã la malul Dunãrii, CSU
Craiova urmând sã revinã în Bãnie ºi sã
joace, la sfârºitul lunii octombrie, pe noua
arenã, de 30.000 de locuri.
 M. O.

pamflet
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Sucã ºi alimentarea di la Strehaia, nea Daea ºi jambonu din
portbagaj, ºi iresponsabilitatea di la Casa de Pensii Mehedinþi

Mã nepoate, sã vezi ºi iarã
sã nu crezi, pãnã nu pãþeºti. Pã sã
vezi ce pãþi Sucã la staþia OMV
Strehaia. Sã ducea Sucã pãnã la
Craiova ºi sã opri cu maºina la
OMV-ul di la intrarea în oraºu lu’
nea primarele Giura ºi a lu’ prinþu
Leo, adicã la Strehaia. Intrã Sucã,
luã un suc ºi o cafea ºi vru sã afle
dacã staþia are ºi vreo toaletã, ceva,
cã îl cam trecea. Are, rãspunsã
vânzãtoarea, da are drept de
folosinþã numai cine alimenteazã
cu carburanþi. Auzi vorbã, de parcã
ar fi dat cafeaua gratis. Pai n-am
alimentat, cã nu am nevoie
deocamdatã, altãdatã am alimentat
ºi nu am folosit toaleta, da acuma
am fãcut cumpãrãturi. Nu ºi nu, cã
aºa e ordin di la ºefi. Or fi zis ºefii di
la OMV Petrom sã nu sã ducã

de opoziþie. ªi n-ar fi mare
mirare, dupã cum ajunsãrã unii
la deschiderea ºcolilor cu ochii
mici, semn cã fu pornirea cam
grea. Acuma e drept cã ºi ãlor
di la putere le cam detea soarele
în ochi, da sã descurcarã, cã
steterã într-o dungã. Una peste
alta, îºi adusãrã toþi aminte cum
era în clasa întâi ºi cât au fãcut
domniile
lor
pentru
învãþãmântul mehedinþean.
Numai nea Daea, nu zisã
nimica de ºcoalã, cã ‘mnealui
era ocupat cu jambonu. Pã da, cã uitai
sã vã spui mai la început, cã înfuleca
nea Daea din portbagaju unei maºini
de ziceai cã îl þin nemâncat pin
Ministeru’ Agriculturii. Nici nu apucã
omu sã scoatã douã vorbe, cã probabil
era prea bun jambonu de porc.

clienþii la toaletã, decât dacã fac ºi
plinu?! Sucã zisã cã nu crede, da
face o verificare ºi vã spune.
Mã fraþilor, începu ºcoala ºi abia îl
trezirãm pe al lu’ Zbanghiu al mic, cã
zisã cã el mai stã o sãptãmânã în
vacanþã, cã vrea sã sã facã politician

Acuma nu ºtim dacã nea Daea
trãdeazã oaia, ori sã pusã pe
promovat ambele animale.
Mã fraþilor, acuma ºtim cã pi la
Hidroserv nu stau lucrurile prea
bine ºi s-ar putea sã sã cam termine
cu jucãria asta fãcutã numai sã

cãpuºeze la început ºi care acuma
abia rãsuflã, da consecinþele sã
vãd acuma. Pã ete, un scafandru
care s-a bãgat aproape de fundu
barajului de la Hidrocentrala
Porþile de Fier 1 era s-o pãþeascã,
cã cicã nu ar fi avut echipament
corespunzãtor. Asta în condiþiile în
care, acum neºte ani, Hidroserv a
achiziþionat o barocamerã de vreun
milion de euro pentru 5 scafandri.
Da nu au specialist sã o foloseascã.
Bunã treabã, da de mântuialã, nui aºa, nea Mãrculescule?! Pãi dacã
tot le ai adus sculã de sculã, dãle
ºi manualu’ de utilizare cã mor
oameni nevinovaþi, sau poate asta
sã vrea. C-aºa e pi la noi!
ªi dacã tot vorbirãm de obiceiurile
de pi la noi, revenim la Casa
Judeþeanã de Pensii Mehedinþi, unde
treaba merge din rãu în mai rãu. Sunt
dosare nesoluþionate de luni de zile.
Oamenii nu mai au din ce trãi, cã nau unde sã sã mai împrumute, iar alþii
aºteaptã ca mortu’ colacu, cã nu sã
ºtie dacã mai apucã zîua când vor
primi prima pensie. Iote, le oferim,

azi, douã example lucrãtorilor ºi
ºefilor di la Pensii: cererile cu
numerele de înregistrare 18356 din
24 iulie 2016 ºi, respectiv, 20537 din
5 iulie 2017. Chia nu sã mai ezixtã
umanism, responsabilitate, la aceastã
instituþie publicã?! Promitem sã mai
revenim ºi cu alte exemple.
ªi apropo de nenorociri de astea.
Fu vijelia asta ultima pin Severin ºi
fãcu ceva strãcãciuni pi la
acoperiºuri, cã le luã pe sus, sã mai
sparsãrã neºte geamuri, da problema
e mai mareee. Pã da, cã acuma ceva
vreme s-au tot refãcut acoperiºurile,
numai cã s-ar fi fãcut cam fãrã
autorizaþie, fie cã a fost vorba de banii
strânºi de asociaþiile de locatari, fie
cã a fost vorba de bani publici. Acuma
se impune o comisie de verificare, cã
dacã sã întâmplã vreo nenorocire e
prea tâziu. ªi asta ar mai lipsi. Aia e
cu lucrãrile astea fãcute dupe
interese. ªi nu sunt singurele
exemple, da om mai vorbi despre ele
ºi data viitoare.
Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!
 nea Mãrin

