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Cea de-a XIII-a ediþie a Zilei
Naþionale a Contabilului Român

 Continuare în pag. 11

       Corpul Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România, Filiala
Mehedinþi, a organizat joi, 21 septembrie
2017, în Sala “Virgil Ogãºanu” a  Palatului
Culturii “Teodor Costescu”, cea de-a XIII-a
ediþie a Zilei Naþionale a Contabilului Român.
   Evenimentul a avut ca temã Profesia
contabilã – azi ºi în viitor. Au participat
experþi contabili ºi contabili autorizaþi

membri ai CECCAR Filiala Mehedinþi,
reprezentanþi ai instituþiilor publice
locale, dar ºi colaboratori–antreprenori,
mass-media localã.
   Printre participanþi s-au aflat: Aladin
Georgescu – Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Marius Screciu–
primar Drobeta Turnu Severin,

Performanþã la ªcoala Gimnazialã
“Theodor Costescu”

Vocaþia de dascãl este una de excepþie.
Ne-o demonstreazã Monica Silvia Mladin,

profesoarã de englezã la ªcoala nr. 7 –
“Theodor Costescu” din municipiul

Drobeta Turnu Severin, care îndrumã cu
dãruire copiii cãtre performanþã.

Oportunitãþi în atenþia
Consiliului Judeþean Mehedinþi
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     Vicepreºedintele Partidului
Naþional Liberal, Virgil Popescu
considerã cã nu trece zi de la
Dumnezeu fãrã ca un membru al
actualei puteri (fie el ministru,
parlamentar, ales local sau simplu
membru) sã nu dea o chiflã care sã
stea în gât poporului! Fie cã vorbim
despre TVA-ul defalcat, impozitul pe
cifra de afaceri sau alte minunãþii
trecute de cãtre premierul Mihai
Tudose la categoria „discutate ºi uitate”
ori puse în aplicare din îndârjirea de
baron suprem a lui Liviu Dragnea
(chiar dacã ele scot în stradã sute de
mii de oameni —  ca în ianuarie-
februarie), coaliþia PSD-ALDE ne oferã
constant spectacolul unei vesele
iresponsabilitãþi. Am râde ºi noi, cei
din opoziþie, dacã n-am vedea cã multe
dintre „goangele” astea bulverseazã
economia ºi aruncã þara în haos.
   Ei bine, cea mai recentã ispravã din
tragicomedia pe care o joacã PSD a
avut-o ca autoare pe Lia Olguþa
Vasilescu, viteaza ministresã a
Muncii. Nu mai devreme de marþi (19
septembrie), doamna ministru a
glãsuit seninã cã propunerea
legislativã a Partidului Naþional
Liberal privind majorarea la 200 de
lei a alocaþiei pentru copii a fost
respinsã de Camera Deputaþilor
pentru cã „altceva” este prevãzut în
programul de guvernare, ºefa de la
Muncã menþionând cã pregãteºte un
proiect cu „alte lucruri”.
   „S-a respins proiectul, pentru cã
noi avem altceva în programul de
guvernare, ºi o sã vedeþi ce
pregãtim. Vedeþi programul de
guvernare!” a afirmat Olguþa
Vasilescu, citatã de Agerpres.
   Ea a adãugat cã un copil trebuie sã
aibã „deduceri” ºi multe alte lucruri.

   „Sunt mai multe lucruri pe care
trebuie sã le aibã un copil —  le vedeþi
în programul de guvernare.
Comunicãm în momentul în care
avem proiectul gata. Sigur cã nu este
suficientã alocaþia; de aceea am
pregãtit în programul de guvernare
alte lucruri”, a completat acelaºi
ministru al Muncii.
   Cã mult-trâmbiþatul program de
guvernare este o Biblie cu care PSD-
iºtii dorm sub pernã am înþeles de
mult. Cã aceiaºi PSD-iºti n-au nicio
jenã sã scoatã peste noapte din
mânecã diverse mãsuri NEincluse în
programul de guvernare —  cum ar
fi graþierea corupþilor —  am priceput
chiar cu vârf ºi îndesat. Dar sã-þi baþi
joc de niºte copii ºi sã-i þii cu jenanta
alocaþie de 80 de lei, asta e dincolo
de orice comentariu. Pur ºi simplu
unui ministru dintr-o þarã normalã i-
ar fi jenã ca sã deschidã gura!
   La noi, în Oltenia, existã o expresie
pentru cineva care face prostii: „Stai
mereu!” Doamnã Olguþa Vasilescu, staþi
mereu ºi nu mai jucaþi în picioare traiul
unor copii care nu v-au greºit cu nimic!
Dup-aia, vã miraþi cã pleacã românii pe
capete din þarã, iar cei care rãmân îºi
strigã revolta în Piaþa Victoriei. Ce vã
spune asta? Vreþi sã v-o spunem ºi
noi, opoziþia, cu o moþiune?

Editorial                          de Sorin Vidan

La începutul lunii
septembrie am fost câteva zile în
Grecia, ºi, dincolo de aspectele
îndeobºte cunoscute ºi recunoscute
ca atare (frumuseþea locurilor,
calitatea serviciilor) a fost un lucru
care m-a impresionat cu adevãrat ºi
pe care-l consider demn de pus în
lumina unei reflecþii de moment.
   Într-una din seri, într-o piaþetã, am
observat o scenã de dansuri, ceva mai
mare decât avem noi la Zilele
oraºului. ªi pe aceastã scenã, în
acordurile unui taraf local, oamenii
dansau. Dansuri felurite, unele
complicate ca ºi coregrafie, dar de o
frumuseþe absolut spectaculoasã.
   Ceea ce mi s-a pãrut cu adevãrat
uimitor e faptul cã în toate aceste
dansuri, fãrã oprire, indiferent de
melodie, erau antrenaþi cetãþeni
obiºnuiþi, greci, nu dansatori
profesioniºti. Pur ºi simplu urcau pe
scenã ºi se prindeau în “hore”, tineri,
bãtrâni, bãrbaþi ºi femei. Dansau cu
pasiune sub privirile spectatorilor. Mai
mult, printre spectatori, izbucneau ici
colo mici grupuri spontane de alþi
dansatori. Mi-a plãcut aceastã
fraternitate în jurul vechilor melodii
populare greceºti, dãruirea ºi bucuria
tuturor acelor oameni simpli.
   Toate acestea þin de mentalitate, de

Valorile
convieþuirii
cultura locului, de tradiþii. Cum þin de
bucuria comuniunii ºi a bunei petreceri
a vieþii. Nu ai cum sã nu te gândeºti cã
ºi noi aveam (poate mai ºi avem, ici
colo) o asemenea culturã a jocului.
   Îmi amintesc nunþile din cartier, din
copilãrie, când oamenii jucau în curþi
sau pe stradã pânã noaptea târziu. Erau
prilejuri de bucurie comunã ºi de
distracþie. Era,  fãrã discuþie, ºi o mai
bunã stare de spirit la nivelul societãþii
noastre. Demonul individualismului
ºi izolãrii nu-ºi fãcuse apariþia, nu
în halul de acum, pe la noi.
   Sociologii numesc fenomenul
acesta atomizare, adicã desfacerea
societãþii în atomi, în mici redute
umane, în individualitãþi. E un fenomen
al zilelor noastre, nu de ieri de azi, cu
consecinþe pe care doar le bãnuim.
Prea ne-am izolat unii de alþii, ºi parcã
prea puþine sunt prilejurile regãsirii
celuilalt. Valorile comunitãþii nu au
prioritate în faþa valorilor individuale,
ale micului grup din care facem parte.
   Paradoxal, celebra reþea de
“socializare” Facebook nu rezolvã
problema atomizãrii, problema izolãrii,
aduce doar o nouã iluzie în joc.
Suntem singuri în faþa tabletei sau
touch screenului telefonului mobil,
“dialogând” cu unii sau alþii din propria
reþea de prieteni. Care dialog? Dialogul
real e cu totul ºi cu totul altceva, ºi
ºtim prea bine acest lucru. Tocmai de
aceea exemplul greceesc de ieºire la
joc laolaltã cu ceilalþi mi se pare, acum,
în contextul actual, teribil de
semnificativ. E un bun exemplu de
ieºire din “facebooucism”, din
atomizare, ºi un bun exemplu de
regãsire a bucuriei comuniunii.

PSD-ALDE ne oferã constant
spectacolul unei vesele iresponsabilitãþi

Unul dintre punctele cele
mai importante aduse în discuþie pe
ordinea de zi a ºedinþei Colegiului
Prefectural desfãºuratã marþi 26
Spetembrie 2017, a reprezentat-o
activitatea desfãºuratã de cãtre
Inspectoratul de Jandarmerie
Judeþean Mehedinþi pentru
asigurarea ordinii publice – la
manifestãrile cultural artistice,
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O nouã ºedinþã a Colegiului Prefectural
sportive, comemorative ºi
religioase în semestrul I 2017.

„A fost o trecere în revistã a
activitãþilor desfãºurate de cãtre
Inspectoratul de Jandarmerie
Judeþean Mehedinþi cu ocazia
manifestãrilor cultural artistice,
sportive, comemorative ºi
religioase în semestrul I 2017.

 continuare în pag. 6
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S-a nãscut într-o familie de
dascãli excepþionali ºi poate de aici
vocaþia sa pentru aceastã nobilã
profesie. Poate dragostea imensã
pentru copii, poate împlinirea cã ai
modelat vise, ai deschis orizonturi,
ai împãrtãºit cunoºtinþele tale 
elevilor, care au înþeles cã numai prin
învãþãturã poþi sã reuºeºti în viaþã,
sunt ingredientele care au fãcut din
Monica Silvia Mladin (40 de ani) un
profesor remarcabil. La fel a reuºit
ºi Monica în viaþã, fiind un elev
olimpic ºi foarte ascultãtor ºi, mai
târziu, un student de nota zece.
   Din 2000 este profesor de
englezã la ºcoala nr. 7 – “Theodor
Costescu” din Drobeta Turnu
Severin ºi mulþi dintre elevii sãi
sunt acum oameni realizaþi.
„Teacher”, aºa îi spun foºtii sãi
elevi, care acum lucreazã în poziþii
de top în mari companii din þarã
ºi din Europa. Au absolvit diverse
facultãþi, dar limba englezã a fost
cea care le-a deschis drumul spre
aceste joburi bine plãtite din
turism, comunicaþii, servicii º.a.
   „Primesc mesaje de mulþumire de
la ei, mã sunã, îmi dau lacrimile,
<<fãrã d-voastrã, teacher, nu aº
putea avea jobul acesta în

Performanþã într-o ºcoalã de gimnaziu
Vocaþia de dascãl este una de excepþie. Ne-o demonstreazã Monica Silvia Mladin, profesoarã de englezã la ºcoala nr. 7 –

“Theodor Costescu” din municipiul Drobeta Turnu Severin, care îndrumã cu dãruire copiii cãtre performanþã.

Londra!>>. Asta este marea mea
realizare, copiii aceºtia care reuºesc
în viaþã datoritã faptului cã m-au
ascultat, cã au fost supuºi. ªtiu cã
este multã muncã, dar altfel nu
realizezi nimic în viaþã. Important
este sã te intereseze ºi sã fii pasionat
în ceea ce faci. Sunt cuvinte care par
goale, dar pentru mine chiar nu sunt
goale. ªcoala este casa mea a doua,
aici petrec jumãtate din ziua mea”,
spune Monica Mladin.
   Pânã la urmã, formarea unui elev
presupune nu doar însuºirea unor
cunoºtinþe, ci ºi îndrumarea acestuia
sã înveþe de-a lungul vieþii, sã
gândeascã liber ºi critic. Aici intervine
abilitatea dascãlului de a înþelege
elevii, de a-i aprecia ºi nota corect,
dar ºi de a da dovadã atunci când este
nevoie de exigenþã ºi severitate.
   „Dacã nu ºtii cuvântul respectiv
îþi dau sã-l scrii de 35 de ori, asta
e pedeapsa. ªi cu temele sunt
cruntã. Dacã ofer, îmi place sã ºi
primesc, aºa mi se pare cã este
fairplay. ªi rezultate sunt”, spune
zâmbind profesoara Mladin.

Examenele Cambridge îi
pregãtesc elevii pentru

performanþã
   Orele de limba englezã, chiar ºi la

clasele cu profil intensiv nu sunt
suficiente pentru elevii care vor sã facã
performanþã. Aºa se face cã de ani buni
dascãlul îºi rupe din timpul liber ºi
dupã orele de curs pregãteºte în ºcoalã
în cadrul unor cluburi toþi elevii care
vor sã înveþe limba englezã. Este un
efort de ambele pãrþi, dar ºi rezultatele
sunt pe mãsurã atât la olimpiadele
ºcolare, cât ºi la examenul Cambridge.
De trei ani, Monica a reuºit sã
organizeze în ºcoalã ºi examenul
Cambridge English, ceea ce permite
elevilor sã obþinã acel atestat
Cambridge de limbã englezã,
recunoscut în lumea întreagã de cãtre
ºcoli, universitãþi ºi angajatori din
mediul public ºi privat.
   „În clasele V-VIII nu avem
concursuri, decât aceastã olimpiadã
la clasele VII-VIII, adicã ai puþini ani
în care tu poþi sã te desfãºori ca
profesor. De aceea am ºi mers cãtre
examenele de Cambridge pentru cã
poþi sã ceri performanþã de la ei. Aºa
la nivelul manualului, la nivelul
programei rãmâi cumva plafonat,
aºa simt eu ca profesor. Elevii când
ºtiu cã la sfârºitul anului ºcolar au
examenul oficial de Cambridge
învaþã altfel limba englezã ºi nu

numai asta. Examenul în sine de
Cambridge este în aºa mãsurã
structurat încât pe elevul ce studiazã
engleza îl pregãteºte din multe
puncte de vedere. Nu ca manualul
clasic, doar pe scris, citit, tradus”,
explicã profesoara Monica Mladin.

Lecþii interactive
   Practic, pregãtindu-se pentru
acest examen, elevii învaþã sã
comunice, sã-ºi exprime ideile în
limba engleza. Or, manualul clasic
nu mai are nicio legãturã cu
timpurile actuale, este depãºit.
   Dascãlul severinean reuºeºte însã
sã capteze atenþia ºi interesul elevilor
pentru limba lui Shakespeare, creând
cu ajutorul retroproiectorului lecþii
interactive, excelente, pe gustul
copiilor. Mult mai aproape de
cerinþele secolului XXI, mult mai
aproape de gadgeturi le din
dotarea elevilor, pe care oricum ºi
le aduc la ºcoalã.

Marþi, 26 septembrie 2017,
la ªcoala Gimnazialã “Theodor
Costescu” Drobeta Turnu Severin
a avut loc acþiunea extracurricularã
ZEL, Ziua Europeanã a Limbilor, în
sala de festivitãþi unde au fost
invitaþi cadre didactice, elevi,
pãrinþi ºi reprezentanþi ai presei
locale. Momentul festiv a fost
deschis de doamna director
Tomoescu Constanþa Steliana, care
a adresat invitaþilor un cãlduros
“Bun venit!” ºi a prezentat câteva
informaþii despre evenimentul zilei.
   Cu ocazia acestui moment, care
este sãrbãtorit în toate þãrile Europei,
doamna profesoarã de limba
englezã Mladin Silvia Monica a
înmânat elevilor ºcolii Certificatele
Cambridge obþinute în anul ºcolar

ZEL, Ziua Europeanã a Limbilor la
ªcoala Gimnazialã “Theodor Costescu”

 Alexia M.

2016-2017. La examenul YLE
(Cambridge English - Young
Learners) au participat un total de
42 de elevi dupã cum urmeazã: -
Starters – 6 elevi; - Movers – 26
elevi; - Flyers – 10 elevi.
   De asemenea, au fost înmânate
Certificate Cambridge KET
(Cambridge English Key) unui
numãr de 5 elevi de la clasele a VII-
a B ºi a VIII-a A, d-na profesoarã
menþionând faptul cã unul din cei
cinci elevi a obþinut Certificatul cu
Distincþii, cu un nivel de limbã B1,
(adicã final de ciclul gimnazial
spre ciclul liceal).
   Dupã decernarea Certificatelor,
au fost prezentate o serie de
momente artistice, atât în limba
englezã cât ºi în limba francezã:

Being Polite – piesã de teatru în
limba englezã pregãtitã de elevii
clasei a VI-a A, coordonaþi de d-na
profesoarã Mladin Silvia Monica;
Prezentare Power Point – informaþii
despre eveniment, elevii clasei a
VIII-a B, prof. Criºan Cristina;
Poezii ºi fabulã “Leul ºi ºobolanul
– Le lion et le rat” în limba francezã,
pregãtite de elevii clasei a VI-a A ºi
a VI-a B, coordonaþi de doamna

profesoarã Ciocoi Marcela; The
Space Restaurant - piesã de teatru
în limba englezã, pregãtitã de elevii
clasei a VI-a A, coordonaþi de d-na
profesoarã Mladin Silvia Monica.
   Activitatea a fost încheiatã cu o
sesiune de fotografii, felicitãri
personale adresate elevilor cât ºi
pãrinþilor ºi, în final, promisiuni de
a munci mai departe pentru
urmãtoarele examene Cambridge.
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     Compania Mecanoenergetica din Drobeta Turnu Severin, aflatã
în reorganizare judiciarã din anul 2015, trece la disponibilizãri de
personal în luna octombrie.
   Conducerea AJOFM Mehedinþi a anunþat cã a fost notificatã de
SC Mecanoenergetica SA cã începând cu data de 23 octombrie va
face disponibilizãri de personal. Din cele 67 de persoane angajate
în momentul de faþã, vor fi disponibilizate 48, din care  personal
tesa - 5, angajaþi productivi - 38 ºi angajaþi indirect productivi – 5.
   Directorul AJOFM Mehedinþi, Ioan Suru, spune cã o mare parte
din angajaþii care vor fi disponibilizaþi îºi vor gãsi imediat un loc de
muncã pentru cã profesiile lor sunt foarte cãutate la ora actualã pe
piaþa muncii din Mehedinþi:
   „O parte bunã a lucrurilor este faptul cã uitându-mã pe profesiile
ºi ocupaþiile care le au aceste persoane care vor fi disponibilizate
au ºansa de a-ºi gãsi un loc de muncã în perioada imediat urmãtoare.
Vorbesc de majoritatea din cei direct productivi care sunt strungari,
lãcãtuºi, frezori, sudori, adicã ceea ce se cautã acum pe piaþa muncii.
La preconcedierile pe care le vom organiza le vom oferi locuri de
muncã conform calificãrilor pe care le au”.
   Compania a fost înfiinþatã în 1972. Pânã în 1973, a funcþionat ca
Unitate zonalã de producþie în cadrul întreprinderii Energoreparaþii
Bucureºti din cadrul Ministerul Energiei Electrice. Din 1973 pânã
în 1979, uzina a purtat denumirea de Secþia de producþie nr. 8 în
cadrul Întreprinderii Energoreparaþii Bucureºti. Din 1979 pânã în
1991, a funcþionat ca Uzina de piese de schimb pentru agregate
energetice în cadrul Întreprinderii Energoreparaþii Bucureºti.
Începând cu 1991, uzina a fost transformatã în SC
MECANOENERGETICA SA Drobeta Turnu-Severin, fiind una dintre
puþinele fabrici de profil din regiune.  Alexia M.

Mecanoenergetica face disponibilizãri
de personal în luna octombrie

Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu” coordonat de managerul
Emilia Mihãilescu acordã o
importanþã deosebitã colaborãrii cu
instituþiile culturale, artiºtii, scriitorii ºi
oamenii de culturã din Serbia. Existã
o îndelungatã colaborare în acest
sens, începând cu spectacole de
tradiþii ºi obiceiuri folclorice, cu
participare comunã, pânã la
promovarea ºi editarea cãrþilor marilor
scriitori de limbã românã sau sârbã.

 FESTIVALUL „CÃRÃBILOR” RUDNA GLAVA

   De asemenea, între Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu” ºi
unitãþi administrative din Serbia,
fie cã vorbim de primãrii, precum
cea din Majdanpek, sau regiuni
(un fel de judeþe) existã legãturi
extrem de strânse.
   Conform acestor manifestãri devenite
deja “tradiþionale” de colaborare la
sfârºitul sãptãmânii trecute Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”, în
colaborare cu Primãria Majdanpek ºi

Zajcear, cu Asociaþia Culturalã “Fii
Lupºei”, Primãria Broºteni, Episcopia
Severinului ºi a Strehaiei a participat
la douã festivaluri de tradiþii ºi
obiceiuri folclorice, la Rudna Glava,
la invitaþia primarului Dejan Wagner,
a preºedintelui Consiliului Local,
Slavisa Bojinovic, ºi Zajcear.
   Festivalul de la Rudna Glava,
intitulat Festivalul “Cãrãbilor” este o
manifestare deosebit de frumoasã,
“cãrãbii” fiind de fapt cei care cântã la
un instrument extrem de popular în  G. P.

Serbia - cimpoiul. Ansamblul
“Doruleþu” de la Broºteni, coordonat
de profesorul de canto, Doina
Durdan ºi maestrul coregraf Dumitru
Nadu, precum ºi de pãrintele
Corcodel au încântat publicul,
Mellora Ploºtinaru de asemenea, a
primit foarte multe aplauze.
  La Zajcear, de asemenea,
dansatorii, soliºtii instrumentiºti
ºi vocali ai Centrului Cultural au
fost recompensaþi cu ropote de
aplauze.
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Unitatea Administrativ Teritorialã
Mehedinþi, prin Consiliul Judeþean Mehedinþi, a
finalizat, prin eforturi remarcabile, demersurile
administrative în vederea depunerii cererii de
finanþare a proiectului cu titlul „Reabilitare/
Modernizare DJ 670 Malovãþ (DN 67)-Marga
L=21,350 km”, în cadrul apelului POR 2017/6/
6.1/SUERD/1, prioritatea de investiþie 6.1.
Stimularea mobilitãþii regionale prin conectarea
nodurilor secundare ºi terþiare la infrastructura

OPORTUNITÃÞI ÎN ATENÞIA CONSILIULUI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,
dedicat sprijinirii obiectivelor prevãzute de
Aria prioritarã 1 – Interconectarea regiunii
Dunãrii, a Strategiei  Uniunii Europene
privind regiunea Dunãrii.
    Prin reabilitarea Drumului Judeþean 670
între reperele km 0+000-km 21+350,
populaþia din nordul judeþului va avea acces,
în condiþii îmbunãtãþite de trafic, la Drumul
Naþional 67 ºi Municipiul Drobeta Turnu
Severin, în mod direct, fãrã a mai fi necesar
ocolul prin oraºul Baia de Aramã. În acest fel
este scurtat considerabil timpul de cãlãtorie,
dar este ºi diminuat consumul de carburant.

   De asemenea, în condiþii de reabilitare ºi
modernizare, tronsonul amintit va genera un

impact deosebit asupra populaþiei (cca 4.000
locuitori ai comunelor Malovãþ, Bîlvãneºti ºi
Godeanu) deoarece condiþiile de trafic vor fi

realmente ameliorate, mai ales în perioadele cu
precipitaþii ale sezonului rece, crescând totodatã
operabilitatea ºi eficienþa serviciilor medicale,
precum ºi înlesnirea accesului elevilor la actul

educaþional.
”Este o nouã dovadã de consecvenþã ºi seriozitate

a Consiliului  Judeþean Mehedinþi, în spiritul

angajamentelor asumate faþã de populaþia judeþului,
de a continua – în aceeaºi manierã energicã ºi
eficientã – demersurile pentru identificarea ºi
accesarea de noi proiecte ºi atragerea de fonduri
europene, atât de necesare judeþului Mehedinþi, dar
ºi Regiunii Sud-Vest Oltenia.
    În acelaºi timp, putem spune cã suntem în
perfectã rezonanþã ºi cu politica guvernamentalã,
în cadrul cãreia absorbþia finanþãrii europene
ocupã un rol fundamental, fiind una dintre
generatoarele creºterii economice naþionale
ºi locale” – a afirmat Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu (foto).
   Implementarea proiectului, cu o valoare totalã
de 47.380.504,15 lei, din care 47.352.358,27
lei reprezintã valoarea eligibilã, va aduce
beneficii multiple pe plan local ºi regional – de
la ameliorarea infrastructurii rutiere a judeþului
ºi crearea de noi locuri de muncã prin frontul
de lucru deschis, la îmbunãtãþirea mobilitãþii
populaþiei din zona traseului regional ºi
transfrontalier cu Serbia ºi Bulgaria.
  Nu sunt de neglijat nici aspectele legate de
asigurarea continuitãþii, fluidizãrii traficului ºi
conexiunii cu coridorul Rin-Dunãre TEN-T Core
ºi TEN-T Comprehensive.

Marþi, 26.09.2017, prefectul Nicolae
DRÃGHIEA a condus ºedinþa Colegiului
Prefectural, ºedinþã la care au participat,
împreunã cu subprefectul judeþului, Andrei
Stãniºoarã, membrii colegiului ºi invitaþii.
   Ordinea de zi a avut 4 puncte, prezentate de
cãtre Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi, Direcþia Judeþeanã pentru Culturã
Mehedinþi ºi Agenþia Judeþeanã de Plãþi ºi
Inspecþie Socialã Mehedinþi.
   În cadrul temelor dezbãtute, prefectul judeþului
a pus accent pe realizarea acþiunilor jandarmeriei
mehedinþene numai în conformitate cu prevederile
legale, dar a cerut jandarmilor sã menþinã
permanent o activitate de informare corectã a
autoritãþilor administraþiei publice locale cu privire

Colegiul Prefectural Mehedinþi

 Biroul de presã

la organizarea unor
evenimente cu public
în scopul derulãrii
acestora numai în
programul aprobat,
permis de lege.
   De asemenea,
domnul Nicolae
DRÃGHIEA a cerut
membrilor colegiului
sã capaciteze cât mai
multe persoane
responsabile pentru

iniþierea ºi derularea activitãþilor dedicate
Centenarului României, activitãþi ce pot viza
douã aspecte: 1. Manifestãri cultural-artistice
dedicate Primului Rãzboi Mondial ºi Fãuririi
României Mari; 2. Întreþinerea, repararea
monumentelor închinate celor douã evenimente,
dar ºi ridicarea unora noi, acolo unde locurile
istorice reclamã o astfel de marcare a
evenimentelor istorice petrecute.
   În încheierea ºedinþei prefectul a prezentat raportul
privind situaþia din ºcolile mehedinþene, încheiat de
cãtre comisia desemnatã pentru verificarea unitãþilor
ºcolare înaintea începerii cursurilor din acest an
ºcolar, solicitând reprezentantului inspectoratului
judeþean o implicare maximã în îmbunãtãþirea
situaþiei constatate.

O donaþie de încãlþãminte din Marea
Britanie, a ajuns la mai mulþi copii sãraci din
Judeþul Mehedinþi. Donaþia a fost posibilã cu
ajutorul domnului  Radu Nicuºor, professor în
Anglia ºi lucrãtor într-o organizaþie caritabilã,  care
a trimis ajutoare pentru copiii foarte sãraci din
mai multe judeþe, printer care ºi judeþul Mehedinþi.
   Conform unei informãri fãcute de Delia Iancu,
inspector ºcolar pentru minoritãþi naþionale, au mai
fost ajutaþi ºi alþi copii din alte judeþe  precum :
Ialomiþa, Olt ºi Teleorman, iar în vara acestui an
ºcolar copii din judeþele Dolj, Mehedinþi, Dâmboviþa,
Vaslui ºi Vrancea.

 Biroul de presã

Donaþie de încãþãminte de
la copii din Marea Britanie

pentru copii sãraci din
judeþul Mehedinþi

 continuare în pag. 6
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Ceea ce se întâmplã, de la o
vreme, în jurul cucoanei care stã
cocoþatã în vârful DNA tinde sã se
transforme dintr-o comedie bufã într-
o reprezentaþie jalnicã de amatori bãtuþi
în cap ºi proºti fãcuþi grãmadã. Treaba
asta, cu mail-urile prin care respectiva
a încercat sã intoxice Antena 3 ºi
Grupul pentru Investigaþii Politice
pentru a le compromite în ochii opiniei
publice, a întrecut orice mãsurã  în
materie de abjecþie moralã ºi a arãtat
ce pãrere... bunã despre inteligenþa
românilor are aceastã multimedaliatã
a tuturor ambasadelor care-ºi fac de
lucru prin þara noastrã. Cetãþeanca la
care facem referire se autovictimizeazã
într-un mod jalnic, fãrã sã-ºi dea
seama cã nu are înzestrãrile necesare
pentru aºa ceva. Pentru cã ºi pentru
aºa ceva îþi trebuie niscaiva talent. În
mintea  dumneaei, ascunsã grijuliu
sub bretonul frunþii...discrete, probabil
cã s-a nãscut gândul poznaº cã
românii ar trebui sã se strângã ciopor
ºi sã-i plângã de milã pe umerii laþi ºi
vânjoºi! Cine ar mai putea pune...
buºonul la furtunul spart al unor
asemenea diversiuni, înseamnã cã
este, probabil, pãrãsit ºi de ultimele
circumvoluþiuni. Las’ cã-l recruteazã
rezistenþii, bãieþii cu haºtaguri, deh!
Fiindcã, nu peste multã vreme va fi
nevoie – o sã vedeþi – de efective
serioase prin pieþe.
   * O ipotezã care începe sã prindã ºi
conturul credibilitãþii este aceea

Buºonul aplicat la furtunul spart
conform cãreia toatã agitaþia creatã în
spaþiul public în jurul duduii L.C.K. ar
avea ca finalitate trimiterea dupã gratii,
pânã la sfârºitul anului în curs a
liderului PSD, Liviu Dragnea. Punerea
sub acuzare, în cazul transferului de
proprietate a unei bãlþi în folosul
Consiliului Judeþean Teleorman, a
ministreselor Sevil Shaiddeh ºi Rovana
Plumb ar putea fi un semn convingãtor
în sprijinul acestei ipoteze.
Deocamdatã, aceastã iniþiativã a DNA
a pus în stare de alertã pe membrii
Partidul Social Democrat, care au uitat
de vrajbele interne din ultima perioadã
ºi au fãcut, cum se scrie în presã, scut
de apãrare în jurul celor douã  ºi al
liderului partidului. Se va ajunge la un
rãzboi la baionetã între principalul
partid de guvernãmânt ºi capul de
lance al instituþiilor aºa-zisului stat de
drept, DNA? Dacã mãcar unul dintre
factorii de decizie din Statul Român nu
va realiza cã focarul infecþios,
canceros, al vieþii publice româneºti îl
reprezintã imposibila muiere din
fruntea DNA ºi nu va lua imediat
mãsura salutarã ce se impune –
demiterea fãrã niciun fel de discuþie –
probabil cã se va ajunge ºi la aceastã
absolut nedoritã eventualitate. Cu atât
mai mult cu cât nedemnul preºedinte
al României o susþine cu toate forþele
sale, chiar dacã se... forþeazã sã nu
afirme asta deschis, cu subiect ºi
predicat, cum se spune.  Dumnealui
este, în continuare, sub presiunea a

ceva cãlduþ, însã destul de incomod,
care se interpune între masivu-i
popou ºi scaunul pe care ºi-l sprijinã
întru adormire. Acea senzaþie
incomod cãlduþã îl determinã sã o
scalde la infinit cu stupida idee cã e
mulþumit de activitatea DNA ºi de ºefa
acesteia. Râd ºi curcile!
   * Revenind însã la faraoanca de la
DNA, trebuie sã ne mai minunãm o
datã cã nimeni în Statul Român nu o
poate obliga pe aceastã fãpturã sã-ºi
îndeplineascã niºte obligaþii
constituþionale, cum ar fi aceea de a
se prezenta în faþa unei comisii
parlamentare de anchetã, spre a
rãspunde unor întrebãri cât se poate
de banale. De pildã, a fost dumneaei
prezentã  în sufrageria unui celebru
personaj în noaptea alegerilor
prezidenþiale din 2009? Pentru cã
dumneaei nu a catadicsit sã coboare
de pe tron spre a merge la respectiva
comisie ºi a rãspunde amintitei ºi
banalei întrebãri, ºefii celor douã
Camere ale Parlamentului – au adresat
Curþii Constituþionale a României o
solicitare prin care sã se precizeze dacã
madama în cauzã poate fi obligatã sã
se prezinte în faþa comisiei
parlamentare de anchetã sau nu.
Rãmâi trãznit! Carevasãzicã, în foarte
scurtã vreme, Curtea Constituþionalã
a României se va pronunþa dacã ºi la
ce orã au voie stimaþii concetãþeni sã
meargã, de pildã, la toaletã! Încã o
datã: aºa ceva, într-o þarã a tuturor

reglementãrilor democratice, cum
ne pretindem?
   * În cazul celor douã ministrese
acuzate de DNA de tot felul de
chestiuni, a intervenit – martie din
post?! – ºi Dulapul Sãsesc de la
Cotroceaua cu Cucuveaua mai mult
sau mai puþin mov! Care, în asemenea
împrejurãri, face exact ceea ce ºtie el
mai bine: acuzã de corupþie pe cei aflaþi
la guvernare, le cere demisia ºi, lucru
simptomatic, incitã aºa-zisa „societate
civilã” la revoltã, inclusiv stradalã.
Fiindcã aºa se simte dumnealui mai
în largul sãu – în condiþii de dezordine
socialã, de pescuit în ape tulburi ºi aºa
mai departe. Bãi, complotistule, stai,
bãi, în tronul tãu din Deal, dacã o idee
politicã mai acãtãrii nu-þi rãsare în
þeasta aia cât un bostan necopt!
   * Ca suporter devotat ºi vechi al
echipei de fotbal Real Madrid, m-
am temut foarte mult de meciul
acesteia de marþi, din Liga
Campionilor, cu Borussia
Dortmund. M-am temut, pentru cã,
în campionatul spaniol, elevii lui
Zidane merg oarecum ºchiopãtând,
reuºind ºi contraperformanþa de a
pierde pe teren propriu în faþa
modestei Bettis Sevilla. M-am temut
ºi pentru cã unii dintre componenþii
de bazã ai echipei (Benzema, Bale
sau Marcello) erau indisponibili sau
insuficient refãcuþi dupã niºte
accidentãri mai vechi. Ei, m-am
temut degeaba! Realul a câºtigat
aproape fluierând la Dortmund (3-
1) iar scorul putea fi ºi mai mare.
Asta înseamnã sã ai valoare!

O nouã ºedinþã a...

Un aspect pozitiv  care consider cã
trebuie menþionat, constã în modul
de implicare a majoritãþii
organizatorilor unor astfel de

 Urmare din pag.  2

evenimente care au înþeles
responsabilitãþile ce le revin pentru
desfãºurarea în condiþii de siguranþã
a unor astfel de evenimente publice.
Astfel, putem menþiona faptul cã
Inspectoratul de Jandarmerie
Judeþean Mehedinþi a colaborat în
condiþii foarte bune cu autoritãþile
publice locale ºi alte entitãþi de
interes public sau privat implicate în
organizarea evenimentelor publice,
fãrã a fi înregistrate incidente majore
climatului de ordine ºi siguranþã
publicã”, ne-a declarat
subprefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Andrei Stãniºoarã.

 Urmare din pag.  5
Donaþie de încãþãminte de la copii ...

În unitatea de învãþãmânt unde predã
profesorul Radu Nicuºor,  din Anglia, este obiceiul ca în ultima zi de
curs elevii sã plece acasã desculþi, lãsând pentru copiii nevoiaºi
încãlþãmintea cu care au venit la ºcoalã. În judeþul Mehedinþi  au fost
donate 80 de perechi de încãlþãminte de la copiii de grãdiniþã pânã la
elevii de clasa a IV-a, mai exact la ªcoala Primarã Recea (Punghina),
odatã cu începerea noului an ºcolar.
   „Cu mare drag  vã scriu  ºi vã aduc la cunoºtinþã ultimul  proiect înainte
de vacanþã ºi nu ultimul pe acest an, sper. Pe  21.07.2017, a fost ultima
zi de ºcoalã, copiii din Marea Britanie au experimentat pentru prima datã
în viaþã ce înseamnã sã mergi desculþ. Aºa cã ºi–au donat propria
încãlþãminte copiilor din România, ai cãror pãrinþi nu–ºi permit sã le
cumpere încãlþãri”a scris Radu Nicuºor.
   Îi mulþumim domnului profesor Radu Nicuºor pentru implicarea ºi
ajutorul dat copiilor ce provin  din familii sãrace.
   Mulþumim pe aceastã cale firmei Atlassib, care a transportat gratuit sacii
cu încãþãminte în judeþele menþionate mai sus.  Biroul de presã
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În perioada 12-13 octombrie
2017 va avea loc cea de-a XIII-a ediþie
a Festivalului naþional de muzicã
uºoarã „Iulian Andreescu”.
Evenimentul este organizat de cãtre
Centrul Cultural „Nichita Stãnescu”,
sub egida Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Festivalul naþional de
muzicã uºoarã „Iulian Andreescu” va
avea loc la Sala de spectacole a

Palatului Culturii „Teodor
Costescu” din municipiul Drobeta
Turnu Severin, intrarea fiind liberã,
iar ca invitat în recital va fi Nicoleta
Nucã, cunoscutã interpretã de
muzicã uºoarã. Festivalul va debuta
joi 12 octombrie ora 11.00 cu
preselecþia concurenþilor, tot în
aceeaºi zi, începând cu orele 19.00,
este concursul de interpretare, iar a
doua zi, vineri 13 octombrie 2017,
va avea loc începând cu orele 19.00
Gala Laureaþilor. Se pot înscrie în
concurs persoane cu vârsta
cuprinsã între 16 ºi 30 de ani, iar
fiecare judeþ participant va trimite un
numãr de 1 – 2 concurenþi. Taxa de
înscriere în concurs este de 50 lei.
Interpreþii de muzicã vor pregãti
pentru concurs douã piese, una din
repertoriul românesc ºi una din
repertoriul internaþional sau ambele
româneºti. Înscrierile se fac în baza
unui formular de înscriere completat
ºi trimis la Secþia de Arte din strada

Cea de-a XIII-a ediþie a
Festivalului naþional de muzicã

uºoarã „Iulian Andreescu”
I.C. Brãtianu, nr. 7, din Drobeta
Turnu Severin, sau la e-mail:
centrul_cultural@yahoo.fr, cu
menþiunea „concurent la festivalul
Iulian Andreescu”.

Juriul festivalului va fi stabilit de
organizator, iar preºedintele
desemnat de organizator este
cunoscutul realizator de emisiuni
radio-tv, Titus Andrei. Premiile

impozabile pentru cea de-a
XIII-a ediþie a Festivalului
naþional de muzicã uºoarã
„Iulian Andreescu” sunt:
Marele Premiu, Premiul I,
Premiul II, Premiul III,
Menþiune, Premiul Special,
însã organizatorul lasã la
latitudinea juriului dreptul de
a nu acorda anumite premii
sau de a modifica denumirea
acestora. „Festivalul naþional
de muzicã uºoarã «Iulian
Andreescu» a devenit deja
unul de tradiþie ajuns la ediþia
a XIII-a. Este singurul festival
de muzicã uºoarã din
Oltenia. Ca în fiecare an,

festivalul este organizat de cãtre
Centrul Cultural «Nichita Stãnescu»
ºi Secþia Arte, sub egida Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Festivalul a avut
cu fiecare ediþie o participare
importantã din punct de vedere
calitativ, în sensul cã toþi cei care au
câºtigat trofeul au participat dupã
aceea ºi au câºtigat importante
distincþii la cunoscute emisiuni de
televiziune, cum ar fi Vocea României
sau X Factor, festivalul nostru fiind o
rampã de lansare pentru marile
scene din þarã ºi nu numai. Îi invit pe
severineni ºi mehedinþeni sã participe
în numãr cât mai mare la acest
eveniment, mai ales cã prin acest
festival cinstim memoria celui care a
fost profesorul ºi compozitorul Iulian
Andreescu, o mare personalitate a
culturii mehedinþene, cu care noi ne
mândrim”, a declarat Doina Durdan,
ºeful Secþiei Arte a Centrului
Cultural „Nichita Stãnescu”.

Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
prin Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa, împreunã cu Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni, Biblioteca
Judeþeanã „I.H.Rãdulescu”,Complexul
Naþional Muzeal „Curtea Domneascã”
ºi cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din
România, desfãºoarã în perioada 3-
4 noiembrie 2017, a XLIX-a ediþie a
Concursului Naþional de Literaturã
„Moºtenirea Vãcãreºtilor”, structurat
pe patru secþiuni de creaþie: poezie,
prozã scurtã, eseu ºi teatru scurt.

   Festivalul - concurs Naþional
de Literaturã „Moºtenirea

Vãcãreºtilor”, ediþia a XLIX- a
este finanþat de Ministerul

Culturii ºi Identitãþii Naþionale.
   Concursul se adreseazã creatorilor
de literaturã din toatã þara, care nu au
împlinit 40 de ani, indiferent dacã sunt
membri ai uniunilor de creaþie sau au
publicat volume de autor.
   Concursul urmãreºte sã descopere,
sã sprijine ºi sã promoveze o literaturã
de certã valoare umanist-esteticã,
deschisã tuturor abordãrilor, cãutãrilor
ºi inovaþiilor din interiorul oricãror
experienþe ale canonului specific
românesc ori universal. Concurenþii –
care pot participa la una sau mai multe
secþiuni - se vor prezenta la concurs cu
un grupaj de maxim 10 titluri pentru
secþiunea de poezie, 3 proze, însumând
maximum 8 pagini la secþiunea prozã
scurtã, 1-2 piese (inclusiv pentru copii),
pentru secþiunea teatru scurt. Se pot
aborda teme la alegere. Pentru secþiunea
eseu, este necesarã o lucrare de circa
4–5 pagini, pe tema: „Mircea Horia
Simionescu ºi ªcoala prozatorilor
târgoviºteni”.
   Lucrãrile trebuie editate în word, cu
fontul Times New Roman, corp 12,
la un rând ºi jumãtate. Acestea vor
avea un motto, ce se va regãsi într-
un plic închis, conþinând un CV
detaliat (numele concurentului, data
naºterii, activitatea literarã, adresa ºi,
obligatoriu, numãrul de telefon) ºi vor
fi trimise prin poºtã (imprimate pe
hârtie ºi pe un CD), pânã la data de
13 octombrie 2017, pe adresa: Mircea Popescu

REGULAMENT

Festivalul-concurs Naþional de
Literaturã „Moºtenirea Vãcãreºtilor”
Ediþia a XLIX-a, Târgoviºte, 3 - 4 noiembrie  2017

Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa, str. A. I. Cuza nr. 15, cod
poºtal 130007, Târgoviºte. În cazul
în care lucrãrile vor fi trimise prin
poºta electronicã (e-mail –
strategiiculturale@yahoo.com),
acestea vor fi însoþite de un motto,
precum ºi de un CV (care sã cuprindã
datele personale solicitate mai sus),
organizatorii asigurând
confidenþialitatea acestora pânã ce
juriul va delibera ºi va stabili
premianþii ediþiei. Concurenþii care nu
vor trimite toate datele de identificare
vor fi eliminaþi din concurs.
   Concurenþii care au obþinut un premiu
la una dintre secþiuni, în ediþiile
anterioare, se vor putea înscrie în
concurs doar la o altã secþiune.
Nu vor participa la concurs lucrãrile
care vor fi trimise dupã 13 octombrie
2017, data poºtei.

Premianþii vor fi invitaþi de cãtre
organizatori în zilele 3 ºi 4 noiembrie
2017, la Târgoviºte, la manifestãrile
organizate în cadrul Festivalului-
concurs Naþional de Literaturã
„Moºtenirea Vãcãreºtilor” – ediþia
a XLIX-a, 2017.
   Cele 18 premii, în valoare totalã
de cca. 5.000 lei, vor fi acordate
concurenþilor, în vechea Cetate de
Scaun, cu ocazia festivitãþii de
premiere a concursului, ce va avea
loc pe data de 4 noiembrie 2017.
Lucrãrile premiate vor fi publicate
într-un volum editat de Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa, în
colaborare cu Editura „Bibliotheca”.
Relaþii suplimentare:
   Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa –telefon-0245/611184;
e-mail –strategiiculturale@yahoo.com,
webwww.cjcd.ro (unde vor fi publicate
ºi rezultatele finale).

Notã finalã:
Orice modificare a actualului

regulament va fi notificatã în procesul-
verbal de jurizare ºi adusã la cunoºtinþa
publicului de cãtre juriul naþional,
alcãtuit din personalitãþi recunoscute
ale vieþii cultural-literare naþionale.

 Organizatorii
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Furtuna din Banat, care a
lãsat în urmã morþi ºi rãniþi, a stîrnit
reacþii cinice din partea premierului
Tudose: „Cu natura nu te pui, asta e,
ce vreþi sã dãm legi sã nu mai batã
vîntul? Întrebaþi-l pe Robu de ce a
picat peste un om semnul cu «Bine
aþi venit la Timiºoara», inaugurat de
el?” La fel de cinic a fost ºi Tãriceanu,
cu ani în urmã, ºi tot la inundaþiile
din Banat: „ce vreþi doamnã, sã vã
construiesc hoteluri?”. Comporta-
mentul lor e mizerabil! Dupã o astfel
de tragedie, care a lovit din senin, nu
spui „asta e”! Porumbeii scãpaþi din
gurã de fistichiul premier, în urma
devastatoarelor furtuni, care au
provocat pierderi de vieþi omeneºti ºi
au lãsat în urmã zeci de rãniþi, vorbesc
de la sine despre caracterul sãu.
Bunãoarã, o lege împotriva vîntului
ar fi absurdã, Vântu e deja dupã
gratii, dar ca premier, în mijlocul unei
tragedii, nu-þi poþi permite sã fii
miºtocar, destul e el cãtrãnit tot
timpul! Dar de prevenire a
dezastrelor, to’arãºe Hagi Tudose,
to’arãºe Arafat, aþi auzit! Ce s-ar
întîmpla, Doamne fereºte, în cazul

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Comportamentul lor e mizerabil!
unui cutremur devastator?
   A.N.M. cunoºtea situaþia generatã
de furtuni, cu puþin timp înainte, în
Ungaria, Serbia ºi Croaþia, deci,
trebuia sã-ºi trimitã purtãtorii de
profeþii în mass-media video ºi audio,
sã aducã la cunoºtinþã cã din aer vine
un dezastru pe uscat, astfel, oamenii
nu ar mai fi frecventat la orele
estimate, locurile publice. Termenul
de cod portocaliu folosit de
meteorologi n-a fost edificator, cu atît
mai mult, cu cît intensitatea furtunilor
ºi uraganelor poate fi prevãzutã ºi
anunþatã cu mult timp înainte.
To’arãºe Hagi Tudose, societatea
româneascã ºi-a pierdut reperele
valorice ºi încrederea în instituþiile
statului ºi din cauza unor neaveniþi
ca dumneata! Voi, ãºtia de la vîrf, aþi
devenit conºtienþi de nulitatea
demersurilor voastre, dar îi daþi
înainte cu trãiascã politica, pentru
lefurile voastre uriaºe! Voi sînteþi
interesaþi sã exploataþi, în interesul
vostru ºi la dispoziþia Înaltelor Porþi
Strãine, fertila dezagregare a ordinii
interne din þara noastrã!
   Nenorocirea din Vest-ul þãrii a dat
un respiro corupþilor din binom, în
special, Codruþei Koveºi ºi a readus
în discuþie faptul cã, în România
Inspectoratul General pentru Situaþii
de Urgenþã, în frunte cu Raed Arafat,
trag mîþa de coadã, cã nu existã un
sistem de alertare a populaþiei în cazul
unor dezastre, deºi autoritãþile promit
acest lucru de luni bune. Iohannis
cere explicaþii guvernului, dar nu-l
trage de mînecã pe Arafat! Nu stã în
puterea politicienilor sã opreascã

intemperiile naturii ºi nici nu putem
spune cine se face vinovat pentru
victimele fãcute de furtuna extremã,
însã, în mijlocul unor astfel de
tragedii, declaraþiile cinice ºi
hazardate ale lui Tudose ºi mesajele
prin SMS ale lui Iohannis sînt
condamnabile ºi revoltãtoare. Cînd
pe 19 septembrie s-a produs un
devastator cutremur în Mexic,
preºedintele lor, Enrique Pena Nieto
se afla în avion, mergea sã viziteze
locurile distruse de precedentul
cutremur din 9 septembrie, dar, la
aflarea veºtii s-a întors din drum, ca
sã fie în mijlocul cetãþenilor afectaþi.
Dacã Hagi Tudose vorbea gura fãrã
el, Iohannis, arãtîndu-se cu lacrimi
de crocodil ºi înfuriat pe guvern,
dãdea mesaje din avion, îºi continua
triumfal drumul spre “prietenii-
colonialiºti” din SUA, umbla la
procedee ºi tehnici literare de scriere,
precum personificãri ºi metafore cu
pretenþii filosofale: „Pasarea
responsabilitãþii între diversele
structuri ale statului nu salveazã
vieþi”. Vedeþi în cazul furtunii nu s-a
mai potrivit lozinca aceea vestitã a sa,
„corupþia ucide” ºi a dat-o cu
„pasãrea responsabilitãþii”, pusã pe
gard de Puºcalãu, cã pe el nu-l duce
mintea la însãilãri lirice. Sau, ºtiu eu,
mîine-poimîine vom citi fraza asta
moþatã, stupoare, nu cu mirare, într-
o carte a sa de poeme. Cã doar asta-
i mai lipsea! Normal ar fi fost sã-ºi
anuleze vizita în S.U.A. ºi sã fie în
mijlocul dezastrului.
   Iohannis a prins slãbiciunea
cetãþenilor români ºi, prin tot felul de
abuzuri ºi gafe, baºca, fraude vechi
nepedepsite, nu face decît sã-i
umileascã. Iohannis a reuºit sã
întoarcã societatea româneascã fix cu
fundu-n sus. Tentaþia excursiilor ºi
sfidarea, nici vorbã sã fie stopate. Cu
o populaþie în scãdere, cu puºcãrii
pline cu panacodari de cartiere (unde
trebuia sã zacã oamenii lui Condrea
din servicii sau din Hexi, criminalii
care a luat mai multe vieþi cu
dezinfectantul contrafãcut, procurorii
care au mãsluit dosare cu
complicitatea handbalistei, chiar, ea,
ºefa corupþilor ºi Coldea, dat în gît
de prietenul Ghiþã Iscarioteanul), cu

spitale ca în secolul al XIX-lea, cu
interlopi la vedere în politicã ºi justiþie,
cu cel mai mare nivel de sãrãcie din
Europa, cu sate întregi ºi mii de
gospodãrii neelectrificate, mutulicã de
la Cotroceni a prins grai. A scos capul
din baltã ºi mãcãne, jucîndu-se cu
viitorul românilor. Iohannis a promis
cã va face totul posibilul sã destrame
coaliþia de guvernare ºi sã punã
pesedeul pe fugã, dar n-a reuºit fiind
prea mult plecat în vacanþã, ºi prea
ocupat cu navetele la ºi de la Sibiu
pe banii statului.
   La început, timid, bîlbîit, mut, incult,
incultura îi dã ºi acum pe dinafarã,
acum e cuprins de fojgãialã, încurajat
de bãtaia plinã de interes a lui Trump
pe umãr, dar fãrã a fi sesizat
„miºtocãreala” Marelui Blond pe
seama sa. De douã ori pe sãptãmîna,
9 maºini ºi peste zece gãrzi de corp
dau din sirene, girofaruri ºi încalcã
legile de circulaþie, pentru a-l duce la
nevastã, la Sibiu. Alaiul din convoi
este cazat la cel mai bun hotel, masã
asiguratã, plus dublu salariului, pentru
ore suplimentare, în timp ce mii de
copii români adorm nemîncaþi! Dacã
tot se aratã frãmîntat de problemele
României, sã facã economii. Sã
meargã cu trenul, o datã, pe lunã la
nevastã. Ar costa mai puþin ºi n-ar
mai bloca drumurile.
   Iohannis are tot mai des reacþii
adverse, în ultima vreme, iar asta
înseamnã cã funcþioneazã fix ca
predecesorul Bãsescu, ºi poate sã dea
în cap, cu orice prilej guvernului. Nu
cã guvernul ar fi de leac, dar a mai
miºcat pe ici-colo cîte o creºtere.
Adicã, Iohannis nu e ca ºi, ci, chiar ºi
mai ºi. Bucuraþi-vã! Avem un
preºedinte excursionist, scos din
jobenul pe care scrie „Feisbook”.
Instigator, anticonstituþional ieºit în
stradã la îndemnuri insurecþionale,
cercetat penal ºi achitat la ordin,
dezbinator, anarhist, posesor al celor
mai sinistre rateuri de inteligenþã. Un
preºedinte leit „Goagãl”, interesat de
România doar în mãsura în care
strãinii o vor în sacul lor! Sincer vã
spun, fãrã acest inamic, viaþa
românilor ar fi ºi mai pustie!
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Liderul PSD, Liviu
Dragnea, ºtie cã pescuitul sportiv
pe insula Belina s-a încheiat ºi cã

acum e parte a unei partide de
vânãtoare în toatã regula. Este o
partidã de vânãtoare la care sunt
invitaþi procurorii DNA, colegi din
partid, poate ºi ceva brazilieni, deºi
s-a lãsat frigul pe coastele
României. Scalpul lui Liviu
Dragnea este la mare cãutare pe
holurile DNA ºi Codruþa Kovesi
pune ºi bani din buzunar sã îl vadã
la rece pe marele boss de partid ºi
de stat. Cine are de rumegat sã
rumege, cine nu are sã vadã ce o fi
de acum încolo.

 ªtefan Bãeºiu

Dragnea ºtie cã DNA îi suflã în ceafã
   Abia acum au priceput ºi unii
cetãþeni de pe la noi din politicã ºi
din afarã planul de rãzboi al lui Liviu
Dragnea. Nu a avut niciun fel de
raþiuni ºi calcule economice. Nu s-
a raportat cu adevãrat la calcule
financiare, ci a fost vorba de mãsuri
cu adevãrat populiste pentru a
pregãti un moment special.
   Asistãm în prezent la Planul B al lui
Dragnea: înduioºarea populaþiei, în
cazul în care va fi purtat în cãtuºe pe la
DNA ºi prin arestul Capitalei. Planul
A a fost sã modifice legile justiþiei în
favoarea sa ºi a unora dintre acoliþii
sãi. Cum Planul A a eºuat prin cãderea
Guvernului Grindeanu a fost pus în
aplicare Planul B, de avarie.
  Adicã ceva de felul urmãtor: Tãtucul
binevoitor Dragnea a mãrit plenar
nivelul de trai al populaþiei ºi
kaghebiºtii de la DNA au pus cãtuºe
Eroului naþional ºi l-au bãgat la zdup.
Populaþiunea trebuia sã lãcrimeze ºi
Tãtucul naþiunii sã spere la o eliberare
telenovelistã pe la televiziunile
favorabile de partid ºi de stat.

   Problema este cã sacul cu bani
era dezalizat de mult sau avea mai
multe buzunare sau s-au gãtat banii
mai repede decât se prognozase.
Acum problema cu Dragnea,
Belina, Pablito, Brazil, ºtiuci, undiþe
ºi lacuri au fost lãsate în plan
secund. Ce ne facem cu þara, cã
povestea cu taxele trecute de la
angajator la angajat nu este deloc o
glumã ºi treaba se îngroaºã, în
special în zona sindicalã. Au fost
deja câteva proteste ºi ideea de bazã
este cã nu se pune întrebarea cum,
ci cu ce. Acoliþii lui Dragnea ºi-au
ascultat orbeºte liderul suprem ºi
acum constatã cã nu au cu ce. S-ar
putea ca pe România sã scrie direct
faliment SRL ºi atunci, când
pesediºtii pun în balanþã, o sã
constate cã nu se meritã sã sacrifici
o þãriºoarã, fie ea de lumea a treia,
pentru un pablito, fie el de
Teleorman cu lac Belina la activ.
   Ei bine, social-democraþii mai au
o singurã ºansã: sã dea de pãmânt
cu Dragnea, la fel cum au fãcut ºi
cu ceilalþi lideri cãrora nu le duce
nimeni dorul. Pe unul l-au ras de
tot din partid, deºi a fost ºef,
premier, aproape preºedinte ºi
atâtea altele, copilot, etc. Pesediºtii
sunt foarte aproape de momentul
în care o sã spunã stop ºi chiar au
o variantã la Palatul Victoria cu
ajutorul cãreia sã treacã peste criza

generatã de Dragnea în partid ºi în
þarã. Când arunci o Românie într-
o crizã socialã ºi financiarã
profundã atunci trebuie sã plãteºti
mãcar din punct de vedere politic.
Pânã va deconta Liviu Dragnea
politic poate îl pitulã DNA, pe
marginea ultimelor investigaþii care
au devenit publice.
   ªi acum s-a mai lãmurit o datã, dacã
mai era cazul cum funcþioneazã
promovãrile în funcþii în România.
Adicã sunt oameni care ajung în
ministere doar pentru cã au adus
diferite servicii pe linie de partid sau
de lideri de partid. Sau vor mai aduce.
Acesta este rostul lor ºi nu iau în
calcul faptul cã la un moment dat vor
plãti cu libertatea gestul de a merge
prin Codul Penal ca prin lobodã. Aºa
ne-am trezit în trecut cu tot felul de
ciudãþenii de miniºtri prin ministere
ºi nu ºtiam ce e cu ei pe acolo ºi cine
i-a adus. Acum lucrurile se leagã
foarte bine ºi vedem cât de bine sunt
legaþi ombilical de liderul suprem ºi
de afacerile anturajului sãu.
Problema cã unii poate vor plãti cu
un dosar penal, iar alþii cu libertatea.
Se meritã? Unii spun cã da, alþii spun
cã nu. Depinde cât apucã fiecare sã
strângã la ciorap. Adicã pentru câte
milioane de euro îºi fac ºi ei calculul
cã s-ar merita sã meargã la bulãu
pentru ºeful clanului ºi pasiunea sa
pentru ºtiuci.
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Mintea care ordonã braþului care loveºte (2)

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

 urmare din numãrul trecut
Respect haina militarã cu

cinstire ºi sfinþenie - mai mult decât
unii foºti sau actuali purtãtori ai
acesteia. Sunt fiul unui militar, veteran
al ambelor conflagraþii mondiale. Tatãl
meu, înscris voluntar în 1914, a luptat
sub Tricolor întregul Prim Rãzboi, iar
în al Doilea, pe Frontul de Est (ca
rezultat al rãnilor primite, a fost
demobilizat). Drept „recompensã”
pentru cã a luptat împotriva „Marelui
frate de la Rãsãrit”, în anii ’50, nu i s-
a mai permis accesul în „câmpul
muncii”. Dupã cei 35 de ani slujiþi
sub Tricolor, a fost lãsat sã se
„bucure” pentru tot restul vieþii, de
privilegiile „nesimþitei” pensii de 80
de lei (un muncitor avea un salariu
de 400-500 de lei. Aºa a fost atunci...

Pentru a nu fi înþeles greºit, aº dori
sã fiþi convinºi cã nu-i apãr pe aºa-
ziºii oameni de stat ºi pe politicianiºtii
postdecembriºti. Toþi au fost-sunt
niºte canalii, pentru care „zidul de la
Târgoviºte” este neîncãpãtor.
Corupþia perpetuã din sânul puterii
dovedeºte cã o parte a acestora - care
ocupã funcþii importante în stat - pot
fi socotiþi infractori protejaþi de
structuri din afarã. Niºte slugoi ai

miliþiei interne, europene ºi planetare.
Am mai scris ºi revin: se impune
închirierea - pentru cca. 2-3 ani a
Marelui Zid Chinezesc. Cei ce s-au
fãcut vinovaþi, sã fie fi judecaþi cu
dreptate, iar cei condamnaþi sã fie
aliniaþi unul lângã altul la interval de
un metru, legaþi cu lanþuri ºi duºi sã
facã plajã aºa cum i-au fãcut mamele
lor... în Alaska. Tot sunt ei iubitori de
concedii de lux ºi ard gazul în mod
exotic pe meridiane ºi paralele. Poate
cã astfel, netrebnicilor le-ar veni
minþile acasã. Primele locuri vor fi -
obligatoriu - rezervate celor mai mari
vinovaþi: cei trei „escu” expiraþi, „nis”-
ul în exerciþiu de la Cotroceni ºi
guvernatorul matusalemic de la
B.N.R. Urmãtorii, cãpeteniile de la
Palatul Victoria, bulibaºii celor douã
camere ale Casei Poporului ºi leprele
din fruntea partidelor. Pentru
traseiºtii-udemeriºti se va asigura un
loc aparte, pe o colinã specialã, „la
vedere”. La intrare, vor fi obligaþi sã-
ºi ºteargã încãlþãrile pe zdreanþa
turisticã a unui anumit „þinut”, pusã
preº la intrare.

„Minte multã, nu se cere, [...] sã
fii, sã ai putere!”

K.W.I. n-are deloc astâmpãr. Dupã
bãºcãlia de la Washington, descrisã
de presa iohannianã ca „epocalã,
istoricã, planetarã...”, globe-trotterul de
la Cotroceni, nu a prezentat - cum se
cuvenea - raportul Parlamentului
pentru „miºto”-ul încasat de la
Trump. Invitat fiind de mai marii
udemereului, K.W.I. a cotit-o de la
naveta obiºnuitã, spre Harghita ºi
Covasna. Obiºnuit sã asculte ºi
intimidat de prezenþa lui Borboly
Csaba, preºedintele C.J. Harghita, ºi
Tamaº Sandor, preºedintele C.J.
Covasna, nu a priceput nicio iotã din
ce s-a cântat ºi din urletele celor
prezenþi. Nefãcând vreo deosebire
între Imnul de Stat al României ºi
honveziada imnului þinutului secuiesc
(oricum, ambele îi sunt la fel de
strãine), a luat poziþia de drepþi cu
mâna pe buzunarul de batistã al
hainei, ºi, inspirat de zicala oamenilor
pãdurii „Minte multã, nu se cere [...]
sã ai putere!”, s-a adresat urlãtorilor:
„Vã mulþumesc cã mi-aþi cântat, aveþi
voci bune ºi puternice”. Tulai,
Doamne! Atât a priceput! Cã-i cam
mut, ºtiu toþi, dar cã...

De la o vreme, zeci de transportoare

blindate ºi „Mercedesuri” vopsite în
culori de camuflaj fac „exerciþii militare”
pe strãzile oraºelor României. Pozeazã
cu toantele cosmopolite ºi tonþii
autohtoni, cãzuþi pe spate de fericire cã
„au venit americanii”. ªi uite-aºa,
„boborul” se obiºnuieºte cu prezenþa
altui soi de „migranþi”, fie ei americani
veniþi dupã ºapte decenii de la chemare,
ori alte naþii. Când vor deschide ochii,
bãºtinaºii vor constata cã noii veniþi au
poposit uºor pe tãrâmurile mioritice,
dar tare greu le va fi sã le pãrãseascã.

Apropo de þinuta militarã: uniforma
de ceremonie a unui sergent în armata
S.U.A., comparatã cu cea a unui
general român poate fi descrisã prin
extremele dintre un frac impecabil ºi
o salopetã plinã de pete de ulei a unui
tractorist de la C.A.P. Caporalul
american poartã „þinutã” de general,
iar generalul român, salopeta de
instrucþie a caporalului american.
Jenant, nu?

Dupã toatã expunerea, banala
întrebare shakespeareanã este
inevitabilã: „Cum vã place?”.

Una dintre mãsurile active de combatere a
ºomajului care a fost, este ºi va fi mereu în atenþia
instituþiei noastre o constituie organizarea periodicã
a bursei locurilor de muncã, mãsurã activã destinatã
corelãrii cererii ºi ofertei de forþã de muncã.
   ªi în acest an, pentru a oferi posibilitatea tuturor
absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt (dar ºi altor
persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã), care
îºi oferã forþa de muncã, de a se întâlni în mod direct,
faþã în faþã, cu angajatorii ºi de a purta discuþii
preliminare înaintea interviului propriu-zis (concurs,
probã de lucru), având în vedere ºi mãsurile de
stimulare ce se pot acorda agenþilor economici pentru
angajarea diferitelor categorii de persoane, prevãzute
de Legea nr 76/2002,cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, AJOFM Mehedinti va organiza vineri, 20
octombrie 2017, începând cu ora 10.00, la PALATUL
CULTURAL THEODOR COSTESCU (TEATRU) din
Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr. 4,
”BURSA LOCURILOR DE MUNCÃ PENTRU
ABSOLVENÞI”, scopul final urmãrit fiind acela ca un
numãr cât mai mare de persoane sã poatã gãsi un loc
de muncã corespunzãtor pregãtirii lor profesionale.

În data de 20 octombrie 2017 AJOFM Mehedinþi va
organiza  Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolvenþi

   Pentru buna organizare ºi desfãºurare a acestei acþiuni
vor fi întocmite materiale publicitare, invitaþii de participare,
chestionare pentru solicitanþii de locuri de muncã ºi
angajatori, catalogul agenþilor economici participanþi.
   În vederea depistãrii unui numãr cât mai mare de
locuri de muncã, care sã acopere o gamã cât mai
diversã de profesii ºi meserii din diferite domenii de
activitate, ºi care sã fie oferite tuturor persoanelor care
vor participa la acest târg de locuri de muncã, salariaþii
AJOFM Mehedinþi au demarat acþiunile de contactare
a agenþilor economici ºi de invitare a acestora sã
participe la acest târg de locuri de muncã.
   În acest sens, pentru atenuarea fenomenului de
ºomaj în judeþul nostru, agenþii economici care au
locuri de muncã vacante sunt aºteptaþi sã participe la
aceastã acþiune, având astfel posibilitatea întâlnirii
directe cu solicitanþii de locuri de muncã.
Informaþii suplimentare privind modul de organizare ºi
desfãºurare a acestei noi ediþii a bursei locurilor de muncã
pot fi obþinute de la sediul AJOFM Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, bd. Carol I nr. 3, etaj 2, camera 30.

Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior, Mihail Sorin Marinescu
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În perioada analizatã euro a
continuat sã testeze depãºirea
pragului de 4,6 lei. BNR a acomodat
temporar piaþa cu acest nivel, prin
intervenþii discrete care au înfrânat
încercãrile speculative.
   Cursul monedei unice a fluctuat între
4,5950 ºi 4,5990 lei, maxim al ultimilor
cinci ani ºi o lunã, care a fost atins la
nivelul intervalului, când tranzacþiile s-
au realizat între 4,597 ºi 4,602 lei, cu
închiderea la 4,6 – 4,603 lei.
   Majoritatea analiºtilor estimeazã
continuarea procesului de depreciere a
leului, care a pierdut faþã de euro, de la
sfârºitul anului trecut, 1,09%. Existã voci
care cred cã adâncirea continuã a
deficitului de cont va împinge euro spre
4,62 – 4,63 lei. De altfel, chiar
guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu a
declarat de mai multe ori cã leul nu are
spaþiu de apreciere în cursul acestui an.
   Relevant este ultimul indicator de
încredere macroeconomicã al CFA
România, calculat pe baza estimãrilor
membrilor organizaþiei, care a scãzut în
august cu 9 puncte la 50,7 de puncte.
  Aceeaºi percepþie negativã existã ºi
în cazul raportului euro/leu,
majoritatea repondenþilor anticipând o
depreciere a leului în urmãtoarele 12
luni. Valoarea medie pentru orizontul
de 6 luni este de 4,6177 lei iar pentru
cel de 12 luni de 4,6523 lei.
   Cursul dolarului american a fluctuat
între 3,8275 ºi 3,8912 lei, maxim atins
la finalul perioadei când cotaþiile din
piaþã au fluctuat între 3,876 ºi 3,911 lei.
   Moneda elveþianã s-a depreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,145 pânã
la 1,162 franci/euro, minim care nu a

Prognoze sumbre pentru leu
mai fost atins de la jumãtatea lui
ianuarie 2016, când Banca Naþionalã
a Elveþiei a decis sã renunþe la pragul
minim de 1,20 franci/euro. În aceste
condiþii media a scãzut pe piaþa localã
de la 3,9823 la 3,9559 lei pentru ca la
sfârºitul intervalului sã urce 4,0091 lei,
în condiþiile în care s-a înregistrat o
creºtere a aversiunii faþã de risc ºi s-
au înmulþit plasamentele în monedele
considerate „sigure”, aºa cum este
consideratã cea elveþianã.

Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie agitatã, ea fluctuând între
1,1862 ºi 1,2004 dolari, pentru cã
la finalul perioadei sã scadã la
1,1764 – 1,1862 dolari, pe fondul
creºterii aversiunii faþã de risc.
  Temerile investitorilor sunt provocate
de rezultatul alegerilor parlamentare din
Germania, unde victoria coaliþiei CSU-
CSD-SPD a fost pusã în umbrã de
rezultatul surprinzãtor al formaþiunii de
extremã-dreapta Altenativã pentru
Germania (AfD)  a obþinut 12,6% din
voturi, devenind cea de a treia forþã
politicãdin Parlament. Aceastã evoluþie
ar putea obliga BCE sã întârzie
punerea în aplicare a programului sãu
de reducere a stimulilor financiari în
economia zonei euro.
   De asemenea, contextul geo-politic
s-a inflamat dupã ce ministrul de
externe al Coreei de Nord l-a acuzat
pe preºedintele Donald Trump cã ar fi
declarat rãzboi þãrii sale. El a afirmat
cã Phenianul are dreptul sã doboare
orice bombardiere sau avioane
americane sunt în raza lor de acþiune.
   Analiza cuprinde perioada 20 – 26
septembrie.

ANUNÞ,
 Direcþia Silvicã Mehedinþi vinde la persoane fizice ºi

juridice  urmãtoarele tipuri de cherestele:
- 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

ANUNÞ PUBLIC
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

PRIMÃRIA ORAªULUI STREHAIA  anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Modernizare strãzi din oraº Strehaia,
judeþul Mehedinþi”, propus a fi amplasat în intravilanul oraºului
Strehaia, judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3 ºi la sediul  Primãriei Oraºului
Strehaia, în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri
între orele 8.00 - 14.00.
   Observatiile publicului se primesc zilnic la  sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

 Radu Georgescu

Cea de-a XIII-a ediþie a Zilei...

În data de
5 octombrie 2017,

ora 19.00, severinenii sunt invitaþi
la deschiderea stagiunii teatrale

2017-2018!
   Palatul Culturii “Teodor

Costescu” deschide larg uºile
spectatorilor sãi ºi îi aºteaptã cu

piesa ”Cealaltã Þarã”, dupã Herta
Muller în regia tânãrului

Alexandru Istudor!
   Actorii Teatrului Naþional ”Marin
Sorescu” din Craiova vã aºteaptã

cu un spectacol despre o ideologie
care a încercat, la un moment dat,

sã ucidã suflete! Vã aºteptãm cu
drag!

Biletele se gãsesc la Agenþia teatralã!
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Virgil Popescu – deputat, Fanicã Cercel – Parchetul de pe lângã Tribunalul
Mehedinþi, Mirel Dumitru – ªef IPJ Mehedinþi, Costin Truica – ªef Serviciu
de Investigare a Criminalitãþii Economice din cadrul IPJ Mehedinþi, Ion
Pletea – AJFP Mehedinþi, Alex ªerban – Baroul Mehedinti, Eugenia Tudor
– Tribunalul Mehedinþi, Florin Simcea – Adj. ITM Mehedinþi, Adrian Bebec
– Director Banca Transilvania, Valentin Lazar – fost preºedinte al Corpului
Poliþiºtilor, dar ºi reprezentanþi ai CECCAR Mehedinþi: Iulian Cristian
Bosoancã – Preºedinte CECCAR Mehedinþi, Monica Felicia Moþ – Director
executiv CECCAR Filiala Mehedinþi, Marioara Avram – Prof. Universitar
Colegiul Drobeta Trunu Severin, Expert Contabil.
   Au avut loc discuþii pe diverse teme cum ar fi: Noi dimensiuni ale profesiei
contabile în conformitate cu noile reglementari, în contextul economiei
globale ºi digitale, Rolul profesionistului contabil în relaþia cu mediul de
afaceri dar ºi cu autoritãþile de reglementare ºi control, Rolul profesionistului
contabil în sistemul judiciar – expertizele judiciare, etc.
   Au fost premiaþi experþii contabili ºi contabilii autorizaþi cu rezultate
deosebite în anul 2016, dar ºi societãþile de expertizã ºi contabilitate în
cadrul  “Topului local al celor mai buni membri CECCAR ai filialei”.
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Efective de ordine publicã din
cadrul Jandarmeriei Mehedinþi vor
acþiona în perioada 28-29 septembrie
a.c., pentru asigurarea ordinii ºi liniºtii
publice la manifestãrile cultural-
artistice subscrise Festivalului “Viei
ºi Vinului” de la Vânju-Mare.
   Jandarmii vor avea în vedere
asigurarea climatului de ordine ºi

Jandarmii  vor fi alãturi de cetãþeni la Festivalul Viei ºi Vinului
siguranþã publicã necesar desfãºurãrii
în condiþii de siguranþã a activitãþilor
programate, securitatea participanþilor,
prevenirea ºi combaterea oricãror
fapte care pot duce la tulburarea
ordinii ºi liniºtii  publice.
   Pentru evitarea situaþiilor nedorite,
Jandarmeria Mehedinþi vã recomandã
sã aveþi în vedere urmãtoarele:

- respectaþi mãsurile organizatorilor ºi
locurile stabilite pentru spectatori,
având în vedere dispunerea numai în
zonele destinate staþionãrii publicului;
- manifestaþi prudenþã în locurile
aglomerate, supravegheaþi-vã bagajul
de mânã ºi nu îl plasaþi în locuri de
unde poate fi sustras cu uºurinþã;
- acordaþi o atenþie sporitã modului de

asigurare a bunurilor ºi obiectelor
personale (genþi, poºete, etc), precum
ºi cele cu valoare (bijuterii, aparate foto,
video, telefoane mobile), nu lãsaþi la
vedere în autoturisme bunuri de
valoare care pot atrage atenþia (obiecte
de îmbrãcãminte, bani, documente
personale sau ale maºinii);
- supravegheaþi cu atenþie copiii care
se pot pierde cu uºurinþã în mulþime;
- în situaþia în care sunteþi abordaþi
de persoane care vã solicitã
nejustificat bani ori bunuri, nu daþi
curs unor astfel de solicitãri;
- delimitaþi-vã de persoanele sau
grupurile de persoane care
manifestã un comportament contrar
normelor de conduitã civicã sau care
prezintã un comportament deviant;
- manifestaþi atenþie pe traseele de
deplasare ºi sesizaþi prompt forþele
de ordine publicã, în mod direct sau
prin intermediul apelului unic 112,
dacã sunteþi martorii sau victimele
unei fapte antisociale.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul

Anunþ public
privind decizia etapei

de încadrare

COMUNA FLOREªTI
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “ INFI INÞARE
GOSPODÃRIE DE APÃ ÎN
LOCALITATEA ZEGUJANI ªI
EXTINDERE REÞEA DE
ALIMENTARE CU APÃ ÎN
COMUNA FLOREªTI“, propus a
fi amplasat în intravilanul ºi
extravilanul comunei Floreºti,
judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la Agenþia
pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi din str. Bãile Romane,
nr. 3 în zilele de luni pânã vineri
între orele 8.00-14.00.

Observaþiile publicului se
primesc zi lnic la  sediul
Agenþ ie i  pent ru  Protecþ ia
Mediului Mehedinþi.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã foarte dinamicã în plan socio-
profesional. Se contureazã discuþii aprinse cu ºefi,
cu oameni importanþi, dar va apãrea ºi oportunitatea
unei cãlãtorii în strãinãtate sau mãcar departe de
locurile natale. Este foarte important acum sã-þi
remodelezi mentalitatea, sã renunþi la tipare
comportamentale perimate ºi la idei sau concepþii care
doar îþi obstrucþioneazã progresul. Sunt momente bune
pentru a-þi trasa noi planuri de viitor ºi pentru a-þi
înobila sufletul cu o filozofie nouã de viaþã. Prietenii
sau colegii de la serviciu îþi vin în ajutor în chip
nebãnuit. Evitã controversele, escaladarea conflictelor
ºi ocupã-te numai de interesele tale!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este nevoie sã te ocupi de segmentul financiar,
secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii. Se pare
cã vei fi nevoit sã achiþi facturi restante, sã te ocupi
de credite sau sã discuþi cu cineva avizat despre
investiþii ºi credite. Pe de altã parte este bine de
reþinut faptul cã existã detalii ascunse referitoare
la veniturile pe care le obþii la un loc de muncã ºi
de asemenea referitoare la moºteniri, cheltuieli
comune cu alþii ºi venituri obþinute din colaborãri.
Prudenþã ºi nu te lãsa impresionat de problemele
materiale, financiare ale altora! Intervin chestiuni
legate de o cãlãtorie în strãinãtate, pe termen lung,
fie pentru studii ºi cercetãri.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte parteneriale,
atât în relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile
profesionale. Este nevoie de rediscutarea unor
termeni ºi condiþii de desfãºurare a proiectelor
comune. Chiar dacã tonul discuþiilor este ridicat,
cu puþin efort ºi bunãvoinþã sunt ºanse sã aplanezi
orice diferend. Pe de altã parte vor interveni ºi
cheltuieli comune cu alþii pe moºteniri, partaje,
facturi, servicii comune. Evitã acumularea datoriilor
ºi a oferi altora sprijin material, deoarece veniturile
tale sunt fluctuante, existând riscul sã rãmâi tu în
deficit. Demersuri intelectuale, discuþii erudite,
oameni interesanþi în preajma ta.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Mult de lucru la serviciu în aceastã sãptãmânã,
însã ºi acasã în plan personal ai de fãcut multe ºi
mãrunte. Sunt detalii care trebuie rezolvate în
regim urgent, de aceea ar fi bine sã-þi dozezi
eforturile ºi sã te ocupi numai de prioritãþi.
Relaþiile colegiale nu sunt ceea ce par, de aceea
bazeazã-te numai pe forþele tale. Tensiuni ºi
conflicte serioase la locul de muncã. Pe de altã
parte, sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
ficatului, astfel cã vei avea nevoie de odihnã ºi
remedii specifice. Ia în serios orice semnal al
organismului. În a doua parte a sãptãmânii vor
interveni aspecte privitoare la relaþiile parteneriale.
Rediscutarea unor planuri comune cu alþii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este nevoie sã te ocupi de persoana iubitã ºi de
copii. Segmentul amoros este cumva deficitar, în
sensul cã una îþi doreºti tu, una discuþi ºi stabileºti
cu cei dragi ºi cu totul altceva iese pânã la urmã.
Se recomandã prudenþã, mai ales în relaþia cu
generaþiile tinere, pentru cã existã riscul declanºãrii
unor conflicte pe termen lung. La serviciu eºti
foarte solicitat, astfel cã vei fi nevoit sã faci ore
suplimentare sau sã ceri sprijinul unui coleg pentru
a duce la bun sfârºit tot ce ai de realizat. Prudenþã
ºi discernãmânt! Evitã suprasolicitarea nervoasã
ºi discuþiile contradictorii. Ai toate ºansele sã
rezolvi ceea ce þi-ai propus.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Eºti implicat în multe activitãþi, fiind un exemplu
demn de urmat de cãtre ceilalþi. Sunt zile
excelente pentru a rezolva treburi personale ºi
îndatoriri casnice. Reparã, curãþã, reorganizeazã
spaþiul locativ, debaraseazã-te de lucrurile care
îþi prisosesc ºi, în limita posibilitãþilor, oferã-le
altora care ar avea nevoie de ele. Relaþiile cu
membrii familiei ºi cu neamurile sunt anoste,
existând riscul unor discuþii aprinse sau
declanºãrii unor conflicte pe termen lung.
Relaþiile sentimentale îþi solicitã atenþia prin
activitãþi comune cu persoana iubitã ºi cu copiii.
Implicã-te serios în tot ce presupune discuþii ºi
planuri comune cu cei dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Persoanele din anturajul apropiat te solicitã foarte
mult prin discuþii ºi activitãþi în care eºti ademenit
sã te implici. Este momentul sã te desprinzi de
relaþiile toxice ºi sã te pregãteºti de cu totul altele.
Fii selectiv în privinþa anturajului pe care îl
frecventezi! Unii vor dori sã profite de pe urma
generozitãþii tale ºi te vor provoca sub diverse forme.
Evitã sã rãspunzi la provocãri ºi nu îþi divulga
secretele personale! Demersuri intelectuale,
cãlãtorii pe distanþe scurte, tendinþã de a te implica
în diverse forme de ºcolarizare. În plan familial sunt
posibile discuþii aprinse cu membrii familiei ºi
implicare în treburi gospodãreºti.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Se contureazã cheltuieli majore în aceastã
sãptãmânã. Pe de altã parte, apar informaþii noi
privitoare la salarizarea aferentã unui loc de
muncã. Schimbãrile sunt iminente fie cã vrei, fie
cã nu, fie cã eºti pregãtit, fie cã nu. Este bine sã
fii foarte prudent ºi sã iei în serios tot ce se petrece
în sfera financiarã, deoarece acum se deschid
culori noi de câºtig. Chiar dacã totul pare incert
sau chiar problematic, în spatele scenei vizibile
se fac ºi se desfac jocuri în favoarea ta.
Persoanele din anturajul apropiat îþi sunt alãturi
cu informaþii preþioase ºi chiar cu ajutoare de altã
naturã. Totul este sã permiþi cuiva sã te ajute.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Importante zile în aceastã sãptãmânã,
deoarece beneficiezi de suport astral pentru a
desfãºura activitãþi de anvergurã. În tot ce doreºti
sã întreprinzi, prietenii ºi susþinãtorii din
segmentul profesional îþi sunt alãturi ºi te sprijinã
necondiþionat. Ascultã sfaturile celorlalþi,
analizeazã pe îndelete situaþiile în care eºti implicat
ºi decide în consecinþã. În mod special este
evidenþiat locul de muncã ºi domeniul profesional
în care activezi. Informaþii preþioase, schimbãri
legislative, dialoguri amicale cu ºefii ºi colegii.
Prudenþã în privinþa sãnãtãþii, pentru cã stãrile
tale de spirit sunt fluctuante ºi de aici pot apãrea
dezechilibre de tot felul.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ai nevoie de odihnã ºi de retragere din forfota
cotidianã de-a lungul acestei sãptãmâni. Chiar
dacã ai multe de fãcut, ar fi bine sã apelezi la
cineva de încredere pentru a te ajuta
corespunzãtor. Se pot activa afecþiuni vechi, dar
sunt ºanse ºi pentru apariþia altora noi. Îngrijeºte-
te conform sfaturilor de specialitate, dar totuºi
þine cont ºi de vocea ta interioarã. Pot fi momente
sau situaþii în care tu sã-þi fii cel mai bun terapeut
sau cel mai bun prieten. În sfera profesionalã
mocnesc tensiuni ºi conflicte de care este bine
sã te ocupi cumva. Deocamdatã adunã informaþii
ºi analizeazã pe îndelete situaþia.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Se întrezãresc multe discuþii cu prietenii ºi cu
persoanele din anturajul socio-profesional. Unii
te sfãtuiesc de bine, alþii însã au interese
ascunse total opuse cu ale tale sau cu ale relaþiei
voastre. Este dificil în aceste zile sã stabileºti o
graniþã clarã între ceea ce îþi este benefic ºi ceea
ce îþi dãuneazã. Deocamdatã ascultã-i pe toþi,
dar evitã sã emiþi pãreri ºi sã-þi divulgi intenþiile.
Este bine sã renunþi totuºi la oamenii pe care îi
simþi falºi ºi care te-au dezamãgit pânã acum.
Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea îngrijeºte-
te ºi odihneºte-te conºtient. Posibile consultaþii
ºi intervenþii chirurgicale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este multã forfotã în sfera profesionalã. Discuþii
cu ºefii, cu reprezentanþii unor instituþii oficiale,
tema principalã fiind banii ºi bunurile comune. Se
pare cã trebuie sã organizezi reuniuni profesionale
care implicã activitãþi de anvergurã destul de
costisitoare. De reþinut cã unii dintre cei alãturi de
care eºti implicat în aceste activitãþi îþi vâneazã
fiecare gest sau fiecare vorbã. Sunt ºanse de a-þi fi
deterioratã imaginea publicã ºi statutul socio-
profesional. Fii prudent ºi nu te aventura într-o
direcþie doar aºa de dragul schimbãrii sau al
prestigiului! Discuþii cu prietenii ºi acþiuni
comune cu aceºtia.
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În perioada 22-24.09.2017 la
Ploieºti s-a desfãºurat Finala Campionatului
Naþional pe echipe ºi Finala Campionatului
Naþional Ne-Waza (lupta la sol din Judo)
pentru vârsta cadeþilor, U18, masculin ºi
feminin, la care au participat 250 de sportivi
pentru aceste douã finale.
  În prima zi de competiþie destinatã
întrecerii pe echipe CSM Drobeta Turnu
Severin a reuºit clasarea pe cea de a doua
treaptã a podiumului, obþinând medalia
de argint, dupã ce anul trecut în aceeaºi
competiþie se clasase pe locul trei.
  Componenþa echipei CSM Drobeta
Turnu Severin a fost urmãtoarea:
44 kg STROE Ana Maria
48 kg -
52 kg COVACIU IASMINA
57 kg IOVITA ROBERTA
63 kg BORONTIª ANDREEA
70 kg NAE ALEXANDRA
+70 kg
   În cea de a doua zi de competiþie
destinatã luptei la sol din Judo –Ne-
Waza, CSM Drobeta Turnu Severin a
avut în concurs 7 sportivi cadeþi care s-
au clasat dupã cum urmeazã:
   Loc I
- IOVIÞA ROBERTA -52 kg
- BORONTIª ANDREEA -63 kg
   Loc II
- STROE ANA MARIA -44 kg
   Loc III
- COVACIU IASMINA -52 kg

La Ploieºti s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional pe echipe ºi

Finala Campionatului Naþional Ne-Waza

- CHICIN ALEXANDRU -66 kg
   Loc VII
- NAE ALEXANDRA -63 kg
- TOPALÃ VLAD -81 kg
   Toate aceste rezultate de la individual Ne-
Waza au punctat în clasamentul pe echipe
fãcut de Federaþia Românã de Judo ºi au
urcat pe prima poziþie în clasament clubul
CSM Drobeta Turnu Severin.
   În acelaºi weekend în Serbia s-a
desfãºurat “OPEN Belgrad” competiþie de
nivel mondial care a strâns la start 237
sportivi din 30 de þãri.
   CSM Drobeta Turnu Severin ºi-a
trimis la aceastã competiþie pentru a
încerca intrarea în Ranking-ul
seniorilor pe TÃTAR KRISZTINA -48
kg care a avut o comportare frumoasã
ocupând locul 5, obþinând aºadar
primele puncte în Ranking-ul realizat
de IJF (Federaþia Internaþionalã de
Judo) fiind totodatã ºi o bunã verificare
înaintea Campionatului European de
tineret, U23, de la Podgorica din MNE
din luna noiembrie, la care sportiva
noastrã va lua parte.
   Urmeazã în weekend în Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin  Finala
Campionatului de Ne-Waza (lupta la
sol) pentru vârstele U12, U14, U16,
individual, masculin ºi feminin.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta

Turnu Severin

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

ASOCIAÞIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ BROªTENI-
CORCOVA titular al proiectului «Construcþie infrastructurã de apã ºi apã
uzatã în ADI Broºteni-Corcova, judeþul Mehedinþi» 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 pentru proiectul propus a fi realizat în comunele Broºteni ºi Corcova.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane nr. 3 în zilele de luni pânã
vineri între orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www.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
COMUNA FLOREªTI, titularul proiectului “Lucrãri de reabilitare

reþea de iluminat public în comuna Floreºti, judeþul Mehedinþi” anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care fundamenteazã pot fi
consultate la Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din str. Bãile
Romane, nr. 3 în zilele de luni pânã vineri între orele 8.00-16.00.

Comentariile ºi sugestile se vor transmite în scris la APM MH în
termen de 5 zile de la data prezentului anunþ.

Anunþ public
privind solicitarea acordului de mediu

COMUNA VRATA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Alimentare cu
energie electricã Gospodãria de apã, comuna Vrata, judeþul
Mehedinþi”, propus a fi amplasat în intravilanul ºi extravilanul
comunei Vrata, judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane, nr. 3 ºi la sediul  titularului de proiect, din sat Vrata, comuna
Vrata, judeþul Mehedinþi, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00-14.00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la  sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

Primar, Cãpraru Dan

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de: Comuna BALA, judeþul

Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru proiectul „MODERNIZARE STRADA 61 ªI
STRADA 64, COMUNA BALA, JUDEÞUL MEHEDINÞI”.

Aceastã investiþie este o modernizare a drumurilor existente ºi nu
vor rezulta ape uzate.
     Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
    Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
     Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului, dupã data de 22.09.2017.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu
COMUNA CORCOVA anunþã publicul interesat asupra depunerii

solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE
POD PESTE PÂRÂUL CERNAIA”, amplasat în intravilanul comunei
Corcova, sat Cernaia, judeþul Mehedinþi.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni – joi între orele 8.00-
16.00, vineri între orele 8.00-12.00 ºi la sediul Primãriei Corcova.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.
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Liga a IV-a - Etapa a III-a
Viitorul ªimian - CS Strehaia 4-0
Recolta Dãnceu - Inter Salcia 7-2
Dierna Orºova - AS Corcova 3-2
Decebal Eºelniþa - Dunãrea Pristol 1-1
Viitorul Cujmir - Real Vânju Mare 4-0
Clasament
1. Dãnceu 3   3 0   0 21-3 9
2. ªimian 3   3 0   0 13-1 9
3. Cujmir 3   3 0   0 10-3 9
4. Orºova 3   3 0   0 8-4 9
5. Strehaia 3   2 0   1 9-7 6
6. Pristol 3   0 1   2 4-8 1
7. Eºelniþa 3   0 1   2 3-15 1
8. Corcova 3   0 0   3 4-10 0
9. Salcia 3   0 0   3 4-13 0
10. Vj.  Mare 3   0 0   3 1-13 0

ACS Luceafãrul Drobeta ºi CSS Drobeta
Turnu Severin ºi-au împãrþit victoriile, în etapa a
VIII-a a Campionatului Naþional de Fotbal rezervat
juniorilor U19, respectiv U17. Pe terenul din
ªimian, ACS Luceafãrul Drobeta a dispus cu 5-3
de CSS Drobeta Turnu Severin, la Juniori U19,
prin golurile lui Marius Doanã (’15, ’67), Radu
Tunsoiu (’75) ºi Adrian Boescu (’84), respectiv
Andrei Blendea (’10), Iulian Albei (’30) ºi Adrian
Gîdea (‘51). Dacã pentru echipa antrenatã de
Marian Brihac a fost a patra înfrângere

consecutivã, elevii lui Vintilã Miºu au bifat al
doilea succes la rând ºi s-au apropiat la un singur
punct de rivala localã. Luceafãrul a mizat pe:
Dragoº Rotã - Alex Baitz, Ionuþ Curea, Denis

Echipa lui Caliþoiu, tot mai
aproape de Elitã

Bãlulescu, Cosmin
Cojocaru (’33 Dani
Bîcleºanu), Robert
Mohora (cpt.), Cristi
Mocofan, Alin Dãescu,
Adrian Boescu, Bogdan
Dobroiu (’46 Radu
Tunsoiu) ºi Marius
Doanã, iar CSS a jucat
în formula: Ionuþ Ioneci - Ionuþ Mitroi, Eugen
Bohoru (’68 Laurenþiu Þãrineanu), Mari Florea,

Ionuþ Rupã, Daniel Mangu (’60 Dragoº Lohon),
Adrian Gîdea, Roberto Albuºel (cpt.) (‘60
Cãtãlin Rupã), Ionuþ Amzulescu (‘60 Andrei
Sãrãcin), Andrei Blendea ºi Iulian Albei
(’74 Robert Fãiniºi).

La Juniori U17, CSS Drobeta Turnu Severin
s-a impus cu 2-1 ºi a ajuns la 7 victorii
consecutive. Echipa lui Relu Þurai a deschis
scorul prin autogolul lui Angelo Bordea, în
minutul 7, dar acelaºi jucãtor ºi-a rãscumpãrat
greºeala ºi a egalat în minutul 31. Victoria CSS-
ului severinean a fost adusã de Cosmin Popescu,
în minutul 60. Rezultatul menþine echipa
antrenatã de Mihai Caliþoiu pe primul loc în seria
a XI-a Preliminarã, la 4 puncte peste Pandurii
Târgu Jiu. În cazul în care înving etapa viitoare
pe CSS Caransebeº, severinenii se calificã
matematic în Liga Elitelor.
   “Sunt multumit, dupã cea de-a ºaptea victorie
consecutivã. Bãieþii mi-au demonstrat, încã o
datã, cã echipa are caracter. Mai avem multe
de pus la punct în ceea ce priveºte jocul, dar

avem entuziasm ºi forþã de grup ºi asta se vede,
jucãm cu inima. Am avut în Cãtãlin Rãceanu un
portar în zi de graþie, iar Angelo Bordea a fost
printre cei mai buni de pe teren. Vom rãmâne

conectaþi la campionat ºi vom munci ºi mai
mult, iar dacã vom merita, vom juca de luna
viitoare în Liga Elitelor”, a declarat antrenorul
Mihai Caliþoiu, de la CSS Drobeta Turnu
Severin. Acesta a mizat pe: Cãtãlin Rãceanu -
Rãzvan Trãilescu, Adrian Popa, Angelo Bordea,
Albert Mladin (’44 Bogdan Ungureanu), Andrei
Cerbu, Alexandru Ilie, Rãzvan Mogoº, Marius
Mincu (’70 Flavius Popescu), Constantin
Dãnoiu (’78 Raul Iorgulescu) ºi Eugen Toader
(’50 Cosmin Popescu).
   “Sunt  mulþumit de prestaþia ambelor grupe.
La juniori U19 am câºtigat cu 5-3, dupã ce am
fost conduºi cu 3-1, iar la U17 am avut neºansã.
Am avut multe ocazii, dar în final au câºtigat
adversarii”, a replicat Alexandru Sitaru, manager
la ACS Luceafãrul Drobeta. Echipa sa i-a trimis
în teren pe Luis Spânu - Andrei Bosoancã,
ªtefan Pãtraºcu (cpt.), Andrei Schinteie, Rãzvan
Harcãu, Adrian Moescu, Alexandru Giuricã,
Marian Habet, Florin Petculescu (‘66 Alexandru
Rogoveanu), Cristian Brãgãu (’41 Raul Tudor),
Petruþ Rãdulescu (’74 Jean Albei).

În meciurile-tur, disputate de luna trecutã,
pe Municipalul severinean, CSS Drobeta
Turnu Severin se impusese cu 3-1 la Juniori
U19 ºi, tot cu 2-1, la U17.

Seria a XI-a Preliminarã
Juniori U19 - Etapa a VIII-a
ACS Luceafãrul Drobeta - CSS Dr.Tr.Severin 5-3
CS Pandurii Târgu Jiu - CSS Caransebeº 3-0
CSS Lugoj - CSM ªcolar Reºiþa 2-6
Clasament
1.CSM Reºiþa 8   7 1   0 24-6 22
2. Pandurii Tg.Jiu 8   5 0   3 21-13 15
3. CSS Dr.Tr.Severin 8   3 0   5 24-25 9
4. Luceafãrul 8   2 2   4 13-15 8
5. CSS Caransebeº 8   2 2   4 8-12 8
6. CSS Lugoj 8   2 1   4 16-31 7
Juniori U17 - Etapa a VIII-a
ACS Luceafãrul Drobeta - CSS Dr.Tr.Severin 1-2
CS Pandurii Târgu Jiu - CSS Caransebeº 1-0
CSS Lugoj - CSM ªcolar Reºiþa 2-3
Clasament
1. CSS Dr.Tr.Severin 8   7 0   1 18-8 21
2. Pandurii Tg.Jiu 8   5 2   1 13-4 17
3. CSM Reºiþa 8   4 1   3 16-9 13
4. CSS Caransebeº 8   2 1   5 11-14 7
5.Luceafãrul 8   2 1   5 6-14 7
6. CSS Lugoj 8   1 1   6 8-26 4

Strehaia, surclasatã de ªimian
În etapa a III-a din Liga a IV-a

Mehedinþi, campioana CS Strehaia a fost
învinsã cu 4-0 de echipa cu care s-a luptat
sezonul trecut pentru titlu, pânã în ultima rundã.
Andrei Enea (’13), Lucian Zamfir (’54, ’62) ºi
Rãzvan Istodor (’74)  au marcat pentru echipa-
gazdã, care ºi-a propus sã acceadã la barajul
pentru promovare, în acest sezon.

Pe primul loc, cu golaveraj superior, a rãmas
Recolta Dãnceu, care a trecut cu 7-2 de Inter
Salcia, prin golurile lui Constantin Negrescu
(’10), Cristian Boboescu (’13), Mihai Pavel (’15,
‘34), Adelin Fãiniºi (’18), Gabriel Enea (’51) ºi
Marian Pavel (‘74), respectiv Mãdãlin Iliescu
(’36) ºi Sorin Tomescu (’67).

 M. O.

 M. O.

Liga a V-a - Etapa a III-a
Unirea Gârla Mare - Real Vânãtori   5-1
Dunãrea Hinova - AS Ghiciulescu Hinova  2-2
Inter Crãguieºti - Voinþa Vrata   3-3
Coºuºtea Cãzãneºti - Voinþa Opriºor   2-1
Viitorul Floreºti - AS Corlãþel   8-3
AS Obârºia de Câmp - ªtiinþa Broºteni 0-2
Clasament
1. Broºteni 3   2 1   0 10-4 7
2. Crãguieºti 3   2 1   0 13-10 7
3. Opriºor 3   2 0   1 9-5 6
4. Gârla Mare 3   2 0   1 8-5 6
5. Cãzãneºti 3   2 0   1 6-5 6
6. Floreºti 3   1 1   1 13-9 4
7. G. Hinova 3   1 1   1 10-11 4
8. D. Hinova 3   1 1   1 8-10 4
9. Obârºia 3   1 0   2 6-4 3
10. Corlãþel 3   1 0   2 7-13 3
11. Vrata 3   0 1   2 6-9 1
12. Vânãtori 3   0 0   3 4-16 0



publicitateOBIECTIV mehedinþean 28.09 - 04.10. 2017pag. 16

pa
m
fle
t

Mã nepoate, fusei pãnã la
naºu Pantelicã, cã ne rugã sã-i
ducem ºi lui neºte zaibãr de ãsta
nou, de nu sã liniºti în damigeanã
pãnã acuma. Nu vrusei la început,
cã ºi aºa aveam treabã pe acasã, da
pãnã la urmã dacã insistã Veta, hai.
   Loai io o damijeanã de zaibãr ºi
un curcan, cozonaci ºi o oalã cu
sarmale, nu di la ªiºeºti, di la
festival, ca sã nu mã duc cu mâna
goalã. Pãnã la Craiova, merserãm
cum merserãm.
   Di la Craiova, loai bilete la
accelerat cu locuri rezervate.
Rezervate vorba vine, cã locurile
ierau, da’ fiecare loc mai avea
rezervat câte doi-trei cãlãtori.
   Ierea un scandal în trin între ãi cu
locuri rezervate, care ºedeau jos ºi
ãi cu locuri rezervate, de ºedeau în
picioare, de mai mare dragu, auz?
   Io cu Veta avuserãm noroc cã ne-
nþepenirãm la capu vagonului, pe-
nculoar ºi nu mai ajunserãm la
locuri, aºa cã scãparãm de scandal.
   Da’pe drum, mai încolo, auzii unii
care se certau pe locurile noastre,
aºa cã strigai ºi io:
-Taicã, fã matale scandal, cã
suntem din acelaºi sindicat!
   Da o sã continuãm povestea data
viitoare, cã pãnã acuma trecu o
sãptãmânã ºi îmi zisã Sucã, cã nu
ºtie nimic despre situaþia grãdiniþei
di la Comanda, dacã s-au rezolvat
problemele. Comanda, suburbia
unde-ºi are domiciliu’ fostu’
primar liberal al oraºului Strehaia,
ºi unde ie primar PSD, se ºtie. Da
zisã cã sã mai aºteptãm puþin, cã
poate sã implicã cineva, mãcar de  nea Mãrin

Sucã în tren, hipodromu cu cai verzi di la Strehaia ºi
abureala cu scandalu’ din PSD Mehedinþi

dragul copiilor.
   Cã ºi aºa
terminarãm toate
p r o b l e m e l e
judeþului, sã pare,
încât începurã
ideile trãsnite. Cicã
ar merge un
hipodrom la
Strehaia, iar idea ie
a lu’ nea deputatu’
Bontea. Acuma,
vorba lu Tanþa lu’
P e c i n g i n e ,
probabil nea Vlad
Bontea nu a ajuns de multã vreme
la Strehaia, unde gropile sunt mai
multe decât asfaltu pe strãzi, ori
poate nu a fãcut un studiu de piaþã,
despre câþi cai ar mai rãmâne în
hipodrom, dupã prima noapte. Da
cai verzi pe pereþi au vãzut ºi vãd
strehãienii, de ani de zile, cã ºi aºa

o parte dintre ei vãd rãpirea din
serai în fiecare noapte. Da aºa cum
se va construi hipodrom la

Strehaia, aºa s-a ridicat ºi aeroport
la Severin, parc industrial la
ªimian, reabilitarea Ada-Kaleh ºi
alte promisiuni duse pe Dunãre.
   Mai bine, pi la Strehaia, pi la
Ciochiuþa încolo, sã sã facã ceva
sã nu mai intre apa în curþile
oamenilor, de au fost nevoiþi sãracii

sã-ºi usuce pãsãrile cu feonul, cã
fãceau altfel aprindere la plãmâni.
Da ar putea ca primãria sã ia neºte

feoane pin încredinþare directã de
pe SEAP, cã tot e la modã.
   Mã fraþilor, la câþi asistaþi social
avem, mulþi cu limuzine la poartã,
musai sã mai triem din ei, cã s-ar
putea sã asistãm curând la afiºe cu
cea mai defavorizatã zonã a þãrii ºi
atuncea sã vezi ce dau buzna
investitorii. Nu cã pãnã acuma s-
ar fi înghesuit prea tare.
   Da sã vezi ce gãlãgie era
sãptãmâna trecutã pi la consiliu
judeþean, cã cicã nu erau jurnaliºtii
lãsaþi sã intre la ºedinþã. Ori o parte
dintre ei, care îºi schimbã antena în
altã parte. Pã da, cicã în partea aia
unde sã vãd la PSD Mehedinþi numai
demisii, probleme ºi eventual
schimbarea conducerii. Acuma, cine
stã la cotiturã nu e greu de dedus,
cã pãnã ºi Marghioala lu Fleaºcã sã
prinsã. Da cum orice foc de paie sã
stinge repede, cam aºa o sã sã
întâmple ºi aici.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


