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Primarul Municipiului
Drobeta Turnu Severin,

Marius Screciu, a fost gazda
unui forum diplomatic la care
au participat ambasadori din

mai multe state în vederea
identificãrii partenerilor externi

pentru proiecte de investiþii
   În perioada 16 – 18 octombrie a.c.,
prin programul internaþional de
promovare a nevoilor de investiþii,
ROMANIAN INVESTMENT ZOOM
2017 – 2018, Primãria Drobeta–
Turnu Severin a primit delegaþia
externã formatã din ambasadorii ºi
reprezentanþii a cinci ambasade din
Belarus, Tunisia, Cehia, Polonia ºi
Republica Moldova.
   Prima întâlnire a delegaþiei
externe cu autoritãþile locale a avut
loc în Sala Mare de ªedinþe a
Palatului Administrativ din
municipiul Drobeta Turnu Severin.
La întânire au participat Prefectul
de Mehedinþi, Nicolae Drãghiea,
precum ºi Preºedintele Consiliului
Judeþean, Aladin Georgescu
alãturi de reprezentanþi ai industriei
ºi agriculturii locale.
   Timp de douã zile au avut loc
vizite de lucru în teren la cei mai
importanþi operatori economici din
Drobeta Turnu Severin. Membrii
delegaþiei externe au vizitat fabrica
de cablaje electrice auto, fabrica de
celulozã ºi hârtie, precum ºi fabrica
de vagoane  ºi ºantierul naval. A
urmat o vizitã de lucru în sectorul
agricol din Mehedinþi, precum ºi
vizitarea principalelor obiective
turistice din Drobeta Turnu
Severin, în vederea unor colaborãri
concrete pentru investiþii.

Biroul de Comunicare, Relaþii
Externe, Promovare Imagine

Aceastã zi se sãrbãtoreºte
în peste 150 de þãri cu scopul de a
trage un semnal de alarmã asupra
importanþei hranei ºi de a întãri
solidaritatea în lupta împotriva
foametei, malnutriþiei ºi sãrãciei.
   În fiecare an, în ziua de 16 octombrie,
Organizaþia Naþiunilor Unite pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã (FAO – Food
and Agriculture Organization of the
United Nations) sãrbãtoreºte Ziua
Mondialã a Alimentaþiei, aceasta fiind

Ziua Mondialã a Alimentaþiei

ziua înfiinþãrii FAO în 1945, la Quebec,
în Canada. Ediþia din acest an, a fost
intitulatã “Schimbãm viitorul
migraþiei. Investim în securitatea
alimentarã ºi dezvoltarea ruralã”.
   Reprezentanþii Direcþiei pentru
Agriculturã Mehedinþi au marcat
Ziua Mondialã a Alimentaþiei la cora
Drobeta alãturi de reprezentanþii
Direcþiei de Sãnãtate Publicã,
Direcþiei Sanitar Veterinare ºi doi
întreprinzãtori locali: Niculina

Primãria municipiului Drobeta Turnu
Severin a gãzduit un forum diplomatic

Stoican - reprezentant fabrica de
îmbuteliere apã LINNA de la Izverna,
Mehedinþi; Cornel Stroescu–
Preºedintele Asociaþiei de Producãtori
Agricoli din Mehedinþi.
   Elevii Colegiului Naþional “Theodor
Costescu”, sub îndrumarea doamnei
prof. Tania Pleniceanu, ºi-au arãtat
îndemânarea modelând aluatul sub
diferite forme, încadrându-se în tema
de anul acesta: “Investim în securitatea
alimentarã ºi dezvoltarea ruralã”.

Certuri la Bruxelles

Avem Centru de
Management al

Apei Grele
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Neisprãvirea
Gauleiterului Klemm

contra „Doctrinei
iubirii de patrie”
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Certuri la Bruxelles

Sincer, dacã nu era sã citesc
scrisoarea virulentã adresatã opiniei
publice de cãtre europarlamentarul
român Maria Grapini, uitasem cã avem
europarlamentari români trimiºi la
Bruxelles acum nu ºtiu câþi ani, prin
vot. Cred cã abia prin 2019 vom avea,
iarãºi, alegeri pe aceastã linie, a
europarlamentarismului. Fac pariu cã
mulþi dintre noi nu ºtiu nici azi mare
lucru despre ce face ºi drege un
europarlamentar. Mai mult ca sigur
face niºte chestii, evident, la un nivel
larg, european, tralala, peste
existenþele noastre mãrunte de
europeni.
   Pânã una alta sã vedem ce ne spune
Maria Grapini despre ai noºtri. În
primul rând cã o face varzã pe Laura

Codruþa Kovesi care a fost invitatã la o
dezbatere organizatã de doi
europarlamentari: „La dezbatere a fost
invitatã Laura Codruþa Kovesi, pentru
a împãrtãºi Ucrainei experienþa DNA
din România. Cu o detaºare uluitoare
de realitate, de subiectul conferinþei,
Laura Codruþa Kovesi a sfidat
asistenþa, pentru cã, efectiv, nu a
rãspuns la întrebãri concrete, adresate
de cetãþeni strãini. Ele au vizat greºelile
evidente ale DNA, rostite cu subiect ºi
predicat (arestãri fãrã probe, protocoale
între DNA ºi serviciile de informaþii,
lipsa de transparenþã). Kovesi nu a
oferit rãspunsuri nici parlamentarului
român, Liviu Pleºoianu, nici ziariºtilor
prezenþi. ªefa DNA a sfidat democraþia,
în plin for al democraþiei!”
   Acum, sincer, o fi avut ºi ºefa DNA o
zi mai proastã ºi nu a avut chef sã
rãspundã. În fond, era o simplã
dezbatere, nu un interogatoriu. Apoi,
în cuprinsul scrisorii deschise, Maria
Grapini sare la gâtul (vorba vine) a trei
europarlamentari români, trimiºi de
popor la Bruxelles sã-ºi facã datoria
faþã de Europa: “România are în PE trei
eurodeputaþi, Macovei, Mureºan ºi
Preda, care dezinformeazã sistematic

instituþiile europene ºi cer permanent
sancþionarea þãrii noastre! Aºa au fãcut
ºi astãzi, aºa vor face ºi mâine ºi
oricând! Cei trei sunt duºmanii
românilor, nu apãrãtorii României!”.
   Hopa, ce situaþie! Chiar aºa? Bine,
de ce am fi surprinºi. Nu e prima datã,
ºi nu cred cã va fi ultima datã, când
românii se contestã ºi se ceartã între
ei. Cearta e un sport naþional. De ce
nu ar fi ºi unul exportat cu succes ºi
practicat prin sãlile PE? Dupã ton, nici
distinsa europarlamentar nu pare cu
totul strãinã de acest sport. Cã nu ne
înghiþim unii cu alþii, individual sau pe
grupuri ºi partide, ºtim prea bine, nu e
nimic nou. Consensul, înþelegerea,
generozitatea sunt la noi, ºi nu doar la
noi, realitãþi sociale vremelnice,
fluctuante. Nota de fundament a
vremurilor noastre, din nefericire
pentru noi, e datã de nuanþele

neîncrederii ºi animozitãþii.
   Sigur cã, în mod unilateral privind
lucrurile, nu e ok sã ceri sancþiuni
pentru propria ta þarã. De fapt se cereau
sancþiuni pentru guvern, pentru
guvernul „lor” (indiferent de alegeri,
fatalmente, unii vor judeca aºa –
guvernul „vostru”, parlamentarul
„vostru”), ceea ce poate fi, în anumite
situaþii, logic, firesc. În ochii unora,
evident, suntem o naþiune dezbinatã,
iar certurile de azi ale
europarlamentarilor o dovedesc cu
brio. Certurile zilnice din interiorul
clasei politice o dovedesc,
deasemeni. Ne-am obiºnuit în
acest climat tensionat ºi prostesc
încât nu ne mai mirã. Ne poate
mira doar ceea ce odinioarã þinea
de domeniul normalitãþii: bunul
simþ, cumpãtarea, înþelegerea,
coalizarea.

Unul din  punctele cele mai importante
aduse în discuþie pe ordinea de zi a ºedinþei
extraordinare a Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi desfãºuratã
marþi 17 Octombrie 2017, a reprezentat-o
analiza pregãtirilor pentru iarna 2017 –
2018, privind deszãpezirea drumurilor ºi
combaterea lunecuºului.
“Unul din punctele importante aflate pe

ordinea de zi a ºedinþei de astãzi a reprezentat-o situaþia pregãtirilor
pentru sezonul rece. Astfel, la nivel de drumuri naþionale ºi în ceea
ce priveºte cele 2 municipii existã contracte în vigoare pentru
asigurarea deszãpezirii.
   De asemenea, deszãpezirea drumurilor judeþene este asiguratã de
Consiliul Judeþean, iar în ceea ce priveºte comunele, din 66 de UAT-
uri, 63 au utilaje proprii de deszãpezire. Sunt convins cã nici anul acesta
nu vom întâmpina probleme majore ºi activitatea de deszãpezire se va
desfaºura ca în anii precedenþi”, ne-a declarat subprefectul judeþului
Mehedinþi, domnul Andrei Stãniºoarã.

ªedinþa extraordinarã a
Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi

În data de 11 octombrie
2017, prefectul judeþului, Nicolae
DRÃGHIEA  a condus ºedinþa
Comisiei judeþene de fond funciar.
Membrii comisiei au analizat
fiecare lucrare în parte, numãrul
dosarelor luate în dezbatere fiind
considerabil de mare.
   Lucrãrile au vizat cereri de
rectificare ºi cartografiere a titlurilor
de proprietate, validarea sau

ªEDINÞA COMISIEI
JUDEÞENE DE FOND FUNCIAR

invalidarea unor anexe vizând
suprafeþe de terenuri ºi pãduri.
   Cele mai multe dosare au fost
admise de cãtre comisie, urmându-
ºi cursul spre definitivare, altele au
fost trimise OCPI pentru
rectificarea  unor date ori restituite
comisiilor locale de fond funciar
pentru diverse completãri ºi
rectificãri. Trei dosare au fost
respinse.

 Biroul de presã

 Biroul de presã
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În cadrul parteneriatului dintre Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
ºi ªcoala “Constantin Negreanu”, marþi, 17 octombrie a avut loc lecþia
interactivã “Salvãm Grãdina Publicã!”.
   Acþiunea a avut loc la Pavilionul Multifuncþional, dupã ce, la sfârºitul
sãptãmânii trecute elevii au mers, împreunã cu muzeografii Secþiei de
Relaþii Publice, Marketing Cultural ºi Pedagogie Muzealã, în parcul
“Dragalina”- fosta Gradinã Publicã unde au colectat materiale vegetale.
   Activitatea educaþionalã a constat în conºtientizarea elevilor cu privire
la  importanþa a 5 arbori (platan, chiparos de baltã, Ginkgo biloba, castan
sãlbatic ºi castan domestic), existenþi în cel mai vechi parc al Severinului.
   Copiii au citit curiozitãþi despre aceºti copaci ºi prin joc au transmis
mesaje de ocrotire pentru aceºtia.

Salvãm „Grãdina Publicã”!

Reporter: În sãptãmâna anterioarã, Coaliþia de
guvernare a mai depãºit o crizã politicã. Cum
se face cã ALDE a reuºit sã menþinã în Guvern
un ministru pe care Mihai Tudose nu-l mai
dorea în echipa sa?
Ionuþ Sibinescu: În primul rând, nu sunt pe deplin
în acord cu dumneavoastrã când spuneþi cã a fost
vorba de o crizã politicã. Da, a fost o situaþie
tensionatã în Partidul Social Democrat, n-am sã
intru în mai multe detalii pentru cã sunt cunoscute
de toatã lumea, însã ea a fost gestionatã cu
maturitate politicã, dezbãtutã în forurile statutare
ale partidului ºi rezolvatã înainte de a se transforma
propriu-zis într-o crizã. În ceea ce îl priveºte pe
ministrul pentru Relaþia cu Parlamentul ºi faptul
cã nu ar mai fi fost dorit în Cabinetul Tudose, Biroul
Politic Executiv al ALDE ºi Preºedintele Cãlin
Popescu-Tãriceanu au precizat cât se poate de clar
poziþia noastrã: deºi primul-ministru are tot dreptul
sã propunã remanieri atunci când considerã
necesar, acesta trebuie totuºi sã îºi anunþe intenþiile
mai întâi în coaliþia care l-a mandatat sã formeze
Guvernul ºi abia apoi, dupã ce va fi fost luatã o
decizie, sã le comunice public. Dacã un ministru
ALDE, oricare – nu doar colegul meu, senatorul
Ilie, nu s-ar ridica la nivelul aºteptãrilor ºi încrederii
acordate, partidul ar analiza aceastã situaþie ºi ar
propune cu siguranþã mãsurile necesare în Coaliþie.
   Pe de altã parte, însã, trebuie atent cântãrite
motivele care stau la baza unei asemenea solicitãri.
Simplul fapt cã o persoanã, ministru sau nu, este
acuzatã de cãtre un individ sau o instituþie cã a
fãcut ceva împotriva legii nu înseamnã, conform
Constituþiei acestei þãri, cã acea persoanã este
automat vinovatã ºi cã trebuie sã fie sancþionatã în
vreun fel. Vinovãþia trebuie doveditã mai presus
de orice îndoialã, în faþa unei instanþe de judecatã
ºi nu în studiouri de televiziune sau pe Facebook.
Avem o foarte mare problemã cu asta: DNA dã un
comunicat pe site-ul web ºi face o postare pe o
reþea de socializare, o parte a mass-media preia
subiectul ºi toarnã gaz pe foc în funcþie de interesele
politice pe care le susþine, iar suspectul trece, în

Coaliþia de guvernare a mai depãºit o crizã politicã

ochii unei pãrþi importante din opinia publicã, direct
la statutul de condamnat definitiv. Lupta împotriva
corupþiei este de o importanþã vitalã în orice regim
democratic, însã, ca ºi în cazul activitãþii tuturor
celorlalte instituþii ale statului, trebuie sã se
desfãºoare strict în cadrul legal aplicabil – nici pe
lângã lege, nici deasupra ei, urmãrind alte interese
decât cel public. Ori, aºa cum a afirmat Biroul
Politic Executiv al ALDE, DNA este departe de a fi
infailibil, iar în numeroase situaþii a încercat sã se
substituie, ilegal ºi anticonstituþional, puterii
politice alese în mod democratic de popor. Aceasta
pare sã fie una dintre situaþiile, din încercãrile
despre care vorbeam: DNA dã un comunicat, iar
ministrul X pleacã acasã, cu eticheta de corupt pe
frunte. Ei bine, ALDE nu poate accepta ca DNA,
prin acþiunile pe care le întreprinde, sã determine
compoziþia Guvernului în locul coaliþiei majoritare.
   De altfel, partidul ºi preºedintele Tãriceanu au
fost singurii care au semnalat public gravele
încãlcãri ale legii ºi Constituþiei promovate de DNA
sub pretextul luptei anticorupþie. La polul opus aº
spune cã se poziþioneazã dl. Klaus Iohannis, care
se face cã uitã prevederile articolului 23 din
Constituþie referitor la prezumþia de nevinovãþie,
cel puþin în ceea ce îi priveºte pe alþii decât
persoana sa ºi apropiaþii domniei – sale.
Reporter: De fapt, dumneavoastrã susþineþi cã
existã încãlcãri ale Constituþiei din partea unei
instituþii reprezentative pentru justiþie, lãudatã de
Comisia Europeanã ºi ambasadele strãine?
Ionuþ Sibinescu: Nu spun eu acest lucru, o spun
instanþele de judecatã. Sunt celebre cazurile în care
DNA a acþionat ca instrument de eliminare din viaþa

politicã a unor candidaþi în alegeri, a unor actuali ºi
foºti demnitari, tocmai prin aceastã reþetã:
comunicãm cã X este suspect, opinia publicã îl
sancþioneazã, X dispare de pe scena politicã. Ulterior,
X îºi dovedeºte nevinovãþia în instanþa de judecatã,
dar eliminarea deja s-a produs,  demult ºi ireversibil,
nu mai poate fi repus în situaþia anterioarã.
Reporter: De ce se tergiverseazã, atunci, adoptarea
pachetului de legi privind reforma în justiþie?
Ionuþ Sibinescu: Nu aº spune cã e neapãrat o
tergiversare, ci doar îndeplinirea, poate uºor
excesivã, a cerinþei de dezbatere publicã a unui
pachet legislativ de o asemenea importanþã.
Oricum, Alianþa Liberalilor ºi Democraþilor
considerã reforma justiþiei prin adoptarea în
Parlament a legilor necesare în acest sens o
prioritate ºi totodatã un angajament ferm, pe care
de altfel ºi l-a asumat ºi Preºedintele Cãlin
Popescu – Tãriceanu.
Reporter: În cursul acestei sãptãmâni a trecut de
Senat legea pentru înfiinþarea Centrului de
management al apei grele de pe platforma ROMAG.
Care sunt efectele acestei legi?
Ionuþ Sibinescu: Într-adevãr, în ºedinþa de plen din
17 octombrie, Senatul a votat în unanimitate
proiectul de lege privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinþarea Centrului
Naþional de Management al Apei Grele în judeþul
Mehedinþi.
   Ordonanþa a fost aprobatã fãrã modificãri sau
amendamente, în forma în care a fost propusã
Guvernului de cãtre ministrul ALDE al Energiei,
colegul meu Toma Petcu – cãruia îi mulþumesc ºi
prin intermediul dumneavoastrã pentru
deschiderea ºi disponibilitatea pe care mi-a arãtat-
o în rezolvarea acestei probleme. Ordonanþa îºi
produce ºi acum efectele ºi urmeazã sã intre în
plenul Camerei Deputaþilor, care este for decizional
în aceastã problemã.
Reporter: Vã mulþumesc!
Ionuþ Sibinescu: Eu vã mulþumesc, pentru faptul
cã îi informaþi pe mehedinþeni ºi nu numai, obiectiv
ºi complet ca de obicei!  Reporter
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În prezent, asigurãm paza ºi
protecþia unui numãr de24 obiective
dispuse în judeþul Mehedinþi: 21
obiective stabilite prin Hotãrâre de
Guvern: 2 economice,1 de interes
nuclear, 5 trezorerii, 6 instanþe, 6
parchete, 1 camerã de conturi; 2
obiective aparþinând Ministerului
Afacerilor Interne ºi 1 aparþinând
Jandarmeriei Române.
   De asemenea, Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi mai
asigurã, la solicitarea beneficiarilor,
în baza legii ºi contractelor încheiate,
paza ºi protecþia transporturilor de
clor lichid în folosul Societãþii
SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin,
de valori în folosul Trezoreriilor din
jud. Mehedinþi,  de armament ºi
muniþie în folos propriu ºi de
corespondenþã clasificatã.
 Facem precizarea cã la obiectivele
din responsabilitate, nu s-au
înregistrat evenimente negative, iar
în ceea ce priveºte executarea
accesului în obiectivele din respon-
sabilitatea Jandarmeriei, acesta se
face în conformitate cu regulile de
acces stabilite/dispuse/întocmite
de cãtre beneficiarii de pazã, aºadar
nu sunt reguli proprii ale
Jandarmeriei, ci ale instituþiilor
cãrora le este asiguratã paza cu
efective de jandarmi.

Rezultate obþinute:
   Pe linia transporturilor de produse
cu caracter special, de bunuri, de

BULETIN INFORMATIV

valori ºi de corespondenþã clasificatã,
în perioada 01 ianuarie - 30
septembrie 2017, am asigurat paza
ºi protecþia unui numãr de 29
transporturi de valori în folosul
Administraþiei Judeþeane a
Finanþelor Publice Mehedinþi, 12
transporturi de produse cu caracter
special, 6 constând în produse
toxice (clor lichid) ºi 6 constând în
armament ºi muniþie în folosul
unitãþii, 2 transporturi de materiale
în scop electoral, 529 transporturi
de corespondenþã clasificatã.
   Totodatã, în urma misiunilor
desfãºurate au fost aplicate 31
sancþiuni contravenþionale (11
amenzi  ºi 20 avertismente),
valoarea amenzilor se ridicã la
suma de 4000 lei.

Ca ºi prioritate, pe aceastã linie
de activitate avem în vedere
constituirea unui dispecerat zonal de
monitorizare a tuturor sistemelor
tehnice de pazã, supraveghere ºi
alarmare, care sã deserveascã toate
obiectivele din responsabilitatea
unitãþii noastre, la nivel judeþean.
Acest obiectiv este încã în fazã
incipientã, fazã de proiecþie, având în
vedere faptul cã se poate concretiza
numai în strictã colaborare ºi
coordonare cu beneficiarii de pazã.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

La sediul Jandarmeriei Mehedinþi a avut loc miercuri, 18
octombrie a.c., o conferinþã de presã susþinutã de colonel Manolea

Daniel, împuternicit inspector ºef ºi locotenent colonel Daniel
Costache, ºef Biroului Pazã  ºi Protecþie Instituþionalã.

   La nivelul Jandarmeriei Mehedinþi, misiunea de pazã ºi protecþie este una
dintre cele mai importante, având în vedere complexitatea acesteia ºi

numãrul mare de obiective aflate în responsabilitate, motiv pentru care
aproape 60% din efectivele inspectoratului sunt destinate  acestei  misiuni.

Documentul semnat între
România ºi Bulgaria creeazã
mecanismul de ajutor de avarie la
care operatorii de sistem ºi
transport din cele douã þãri pot apela
doar dacã înregistreazã o situaþie
criticã, în sistemul energetic
naþional. Procedura de notificare ºi
obþinere a ajutorului se deruleazã
astfel: operatorul aflat în dificultate
solicitã operatorului de transport
din statul vecin o livrare a unei
cantitãþi de energie electricã în
sistem, necesarã pentru câteva ore.
În urma acestei solicitãri, statul
care primeºte cererea de ajutor o
va accepta sau respinge, în funcþie
de situaþia în propriul sistem
naþional, de rezervele de care
dispune ºi dacã ajutorul nu-i
afecteazã tranzacþiile pe pieþele de
energie electricã.
   Contractul semnat între
Transelectrica ºi Elektroenergien
Sistemen Operator are la bazã

SOLIDARITATE ROMÂNO-
BULGARÃ PENTRU ENERGIE
Contractul semnat între Transelectrica ºi Elektroenergien Sistemen
Operator (ESO EAS) are la bazã principiul european al solidaritãþii.
În cadrul reuniunii interguvernamentale româno-bulgare, cele douã

companii au semnat un contract privind furnizarea reciprocã de
urgenþã a energiei din afara þãrii, pentru securizarea serviciilor,

între sistemele energetice ale celor douã þãri.

principiul european al solidaritãþii,
afirmã ministrul Economiei,
Gheorghe ªimon.
   “ªedinþa comunã cu guvernul
Bulgariei este un eveniment de
maximã importanþã pentru ambele
state, datoritã legãturilor existente
între noi, a istoriei dar ºi  a
perspectivelor comune. Toate
acestea pot genera efecte pozitive
în economiile României ºi
Bulgariei”, spune ministrul ªimon.
El remarcã destinul european
comun al celor douã þãri, primite
în acelaºi timp în UE. ”Din aceastã
perspectivã europeanã privim
cooperarea economicã româno-
bulgarã, istoria comunã în
dezvoltarea sistemelor electro-
energetice. Sã nu uitãm cã,
întotdeauna, colaborarea trans-
frontalierã genereazã valoare
adãugatã în raporturile ºi relaþiile
internaþionale”, adaugã demnitarul
român.  Biroul de presã
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Citiþi în cele ce urmeazã
despre posibile manevre incredibile la
Electrica, furnizorul naþional de
energie electricã.
Deputatul PNL Virgil Popescu pune

la zid Ministerul Energiei.
   Într-un status postat miercuri pe
Facebook, vicepreºedintele Comisiei
de industrii ºi servicii din Camera
Deputaþilor dã asigurãri cã PNL va
sta cu ochii pe cei din ALDE, pentru
ca aceºtia sã nu-ºi impunã oamenii
în Consiliul de Administraþie (CA) al
Electrica, în defavoarea unor
specialiºti  din partea Bãncii
Europene pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (BERD).

„Exista semnale ca ministerul
energiei instigã la abuzuri la
Electr ica pentru a înlocui
profesioniºti propuºi de BERD sã
administreze corect compania cu
oameni de la ALDE Dâmboviþa.
Monitorizãm situaþia ºi nu vom
rãmâne pasivi la aceste derapaje.

  Sã fie începutul aplicãrii
discreþionare de cãtre Guvern a
modificãrilor la OUG 109?”, este
mesajul lui Virgil Popescu, cu referire
la Ordonanþa de Urgenþã 109/2011
privind guvernanþa corporativã.

Figurã emblematicã pentru
instituþia Poliþiei de Frontierã
mehedinþene, comisarul-ºef Valeriu
Pera, a asigurat ani în ºir securitatea
graniþelor ºi a cetãþenilor români, cu
dãruire ºi profesionalism. Devotamentul
pentru meseria aleasã, implicarea,
perseverenþa, inteligenþa ascuþitã ºi
sociabilitatea sunt doar unele dintre
însuºirile cheie ce stau în spatele carierei
de succes a acestuia. Un bun combatant
al infracþiunilor, a cãrui misiune a fost,
întotdeauna, o activitate ireproºabil
executatã, a reuºit sã configureze un
tipar perfect de colaborare între  MAI ºi
mass-media, oferind suportului mediatic
informaþii preþioase în timp real, din

Un nou proiect,
care vizeazã dezvoltarea
infrastructurii rutiere în
judeþul Mehedinþi, a fost
depus prin Programul de
Finanþare INTERREG V-A
România-Bulgaria, Axa
prioritarã 1: O regiune bine
conectatã, având denu-
mirea ”The streamline of
the traffic in the cross border
Danubian area” (Fluidizarea
traficului rutier din zona
transfrontalierã a Dunãrii) –
numãr 15.1.1.037/e-MS code
ROBG-138”, cu o valoare totalã
de 5.081.088,03 Euro.
   Obiectiv specific al proiectului
este: Îmbunãtãþirea planificãrii,
dezvoltãrii ºi coordonãrii
sistemelor de transport trans-
frontaliere pentru conexiuni mai
bune la reþeaua de transport TEN-T.
   În data de 11 octombrie 2017,
Comitetul de monitorizare
pentru programul mai sus
menþionat, prin Decizia nr. 53, a
aprobat noua cerere de finanþare
depusã pentru reabilitarea/
modernizarea noului traseu al
DJ 607A. Vechiul traseu al DJ
607A a fost închis în urma
evenimentelor din mai 2016,
fiind afectat de o alunecare de
teren, devenind impracticabil
ºi periculos pe o lungime de
cca 3 km.
  Pentru remedierea situaþiei,

Comunicat de presã

Consiliul Judeþean Mehedinþi a
identificat un nou traseu denumit
Varianta Ocolitoare. Ocolirea zonei
calamitate prin Varianta Ocolitoare
se va face pe sectoare de drum ce
au aparþinut DC 21, sector de drum
aflat pe teritoriul Comunei ªimian,
fostul drum comunal DC 21A,
sector de drum amplasat pe
teritoriul Comunei Husnicioara,
care au fost luate în patrimoniu.

Noul traseu al drumului
judeþean care se doreºte a fi
reabilitat/modernizat în cadrul
acestui program, DJ 607A,
porneºte din E70 (DN 6) din
nodul terþiar municipiul Drobeta
Turnu Severin ºi traverseazã
localitãþile aparþinãtoare
Judeþului Mehedinþi – Cerneþi –
Valea Copcii – Husnicioara –
Peri – Pruniºor, iar la final face
legãtura tot cu E70 (DN 6).

Manevre
incredibile la
Electrica.
Virgil Popescu
pune la zid
Ministerul Energiei

Pe scurt: aceastã ordonanþã se referã la
depolitizarea companiilor de stat ºi
numirea în conducerea acestora a unor
oameni din mediul privat.
   Revolta lui Virgil Popescu a pornit
de la un articol de miercuri din ziarul
Bursa. Potrivit surselor acestei
publicaþii, Doina Dascãlu (fost
vicepreºedinte la Curtea de Conturi)
ºi avocatul Ciprian Iacob din
Târgoviºte ºi-au depus candidaturile
pentru CA-ul Electrica, însã depãºind
cu zece minute termenul-limitã, în
condiþiile în care nimeni nu fãcuse acest
gest înaintea lor. Mai mult: se pare cã
din dosarul de candidat al lui Iacob ar
lipsi declaraþia de independenþã (prin
care acesta sã precizeze cã nu are
legãturi cu mediul politic).
   A fost trimisã o solicitare scrisã
cãtre Electrica (prin care se solicita
un punct de vedere referitor la acest
subiect), dar deocamdatã compania
de stat nu a oferit vreun rãspuns.

VALERIU PERA, PROFILUL POLIÞISTULUI DE CARIERÃ!

Sursã foto: arhiva personalã

poziþia de Purtãtor de Cuvânt. Amabil,
dl. Pera a acceptat sã ne rãspundã la
câteva întrebãri:
-Ce v-a determinat  sã deveniþi un ’’om
al legii’’? A fost ceea ce aþi visat mereu?
-Pãrinþii mei au fost cei care m-au canalizat
în aceastã direcþie, tatãl meu a fãcut armata
la grãniceri, în scurt timp a ajuns la gradul
de sergent cu diagonalã, asumându-ºi
responsabilitatea unui pichet din zona
Dobrogei. Disciplina de fier, rigoarea
militarã, prestanþa uniformei l-au fãcut sã
se îndrãgosteascã iremediabil de acest
domeniu, determinându-l sã-mi insufle
aceeaºi pasiune...
-Cum au fost primii paºi pe acest drum?
-În momentul în care am ajuns la Liceul

Militar, nu mai fusesem niciodatã
plecat de acasã, am resimþit dorul
de familie ºi lipsa confortului oferit
de un cãmin adevãrat. Procesul de
adaptare a fost unul de duratã, dar
care a meritat toate eforturile. Am
fost prima promoþie a Liceului
Militar Tudor Vladimirescu din
Craiova. Dupã terminarea liceului,
mi-am dorit sã urmez ºcoala de
Aviaþie de la Boboc. Mama m-a
sfãtuit sã intru la grãniceri în
Severin, gândindu-se, bineînþeles,
la riscurile mari pe care le
presupune profesia de aviator. Am
devenit student la ªcoala Militarã
de Ofiþeri Nicolae Bãlcescu din

Sibiu care a presupus multã
instrucþie, deplasãri în teren,
procedee practice de reþinere, lucru
pe hartã, exerciþii de folosire a
armamentului, trageri, pregãtire
fizicã intensã.

 continuare în numãrul urmãtor

Tipãrescu Andrada-Beatrice

 Biroul de presã  Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Suspansul – scrie cu un
entuziasm uºor trucat presa
bucureºteanã – a luat sfârºit! Ei da,
marele eveniment istoric, pus la cale
ºi pus în scenã de câteva centre de
putere, paralele cu puterea legitim
aleasã, anume, dezmembrarea
guvernului condus de Mihai Tudose,
a fost rezolvat, în sfârºit, dupã o pauzã
de gândire, în chip de suspans sau
de bâlbâialã decizionalã, a Dulapului
cotrocean descântat de corul movaliu
de cucuvele de prin preajma Palatului
din Deal. Foarte pe scurt, în locul lui
Sevil Shhaideh, al lui Rãzvan Cuc ºi
al Rovanei Plumb, maestrul Werner
– Dulap sãsesc a semnat decretele
de numire în funcþie ale lui Paul
Stãnescu, Felix Stroe ºi, respectiv,
Marius Nica. O fi bine, domn’
prezident, o fi bine? Probabil cã da,
dacã toatã lumea vorbeºte despre
faptul cã „era Tudose” este totuna cu
„guvernul meu 2”. Timp în care
mustaþa lui Dragnea nici nu mai
îndrãzneºte sã se zbârleascã.
   * Sincer, mie nici nu-mi vine sã mai
iau în serios aceste „miºcãri de trupe”.
Pe care le vãd ca pe niºte aplicaþii ale
unuia dintre primele postulate
postdecembriste: „Mircea, fã-te cã
lucrezi!”. Da, am ajuns toþi, de la
demnitari, la talpa þãrii, sã ne facem
cã lucrãm. De-aia ne merge, vorba
aia, bine la toþi, de-aia þara asta a
ajuns la coada cozilor Europei.
   * Ca o palidã confirmare a celor
spuse de noi mai sus, iatã cã deja
noii numiþi în portofolii ministeriale
fac obiectul multor suspiciuni ºi

Þurca ºi purceaua
contestãri. Despre aºa-zisul baron de
Olt, Paul Stãnescu, aflãm cã i s-a
redeschis, de cãtre DNA, evident, un
dosar mai vechi. De coruptionen, din
nou evident. Cât despre fostul emul
al lui Radu Mazãre, Felix Stroe, omul
ºi-a luat toate precauþiunile cu putinþã
ºi a început sã lingã, încã din start,
popoul lat ºi multilateral dezvoltat al
cucoanei din fruntea DNA, instituþie
pe care noul ministrache o apreciazã
ºi o sprijinã, auziþi ºi dumneavoastrã,
„total, total, total!”. Hai sictir, bãi
loazã! Ipochimenul acesta a dat, cu
câþiva ani în urmã, numele sãu unei
strãzi dintr-o localitate din judeþul
Constanþa! Ca sã vedeþi cu cine avem
de-a face! Doamne, apãrã ºi pãzeºte!
   * Dar vorbirãm despre Dulapul din
Deal, de care avem tot mai fermã
convingerea cã nu ne mai scapã nici
gerurile siberiene din urmãtoarea sutã
de ani! Cetãþeanul acesta cu mari
probleme juridice ºi penale a dat pe
gaura gurii un panseu de mai mare
frumuseþea. Cicã de prezumþia de
nevinovãþie ar beneficia doar oamenii
obiºnuiþi. Nu ºi oamenii politici, la care
ar funcþiona prezumþia de vinovãþie!
Sigur, prima întrebare care îþi vine în
minte este cum a ajuns insul acesta
preºedintele României. La aceastã
întrebare, noi am avea mai multe
rãspunsuri – toate perfect valabile, dar
nu aceasta e problema noastrã acum.
Problema noastrã este cã personajul
despre care facem vorbire nu
conºtientizeazã cã domnia-sa este
primul „penal”, cum sieºi îi place sã
spunã, al þãrii. Culmea este cã toatã

lumea ºtie de ce. Numai dumnealui nu
prea aratã cã ar ºti. În schimb, îi face o
deosebitã plãcere sã... gloseze public
despre politicienii „penali” care ar
trebui mintenaº sã se retragã la depou.
Fiindcã, deh, nu se cade! Dar cu
puterea exemplului cum rãmâne,
maistre? De ce nu tragi tãlicã pe linie
moartã, pentru cã ºi aºa faci prea multã
umbrã pãmântului degeaba! Pentru cã,
vorba aceea, amintirile trecutului
recent sau mai îndepãrtat ar trebui sã
te urmãreascã ºi sã te chinuiascã ºi-n
somnul cel mai adânc!.
   * Dincolo de discriminãrile cu care
opereazã, omul este ºi victima unor
fracturi de logicã democraticã. Pãi
dacã omul obiºnuit, cetãþeanul de
rând, se poate bucura de prezumþia
de nevinovãþie, politicianul, care, de
regulã, este emanaþia colectivitãþii
care îl alege sã o reprezinte în organul
suprem al democraþiei, Parlamentul,
în mod normal, logic, trebuie sã se
bucure de acelaºi drept. De ce Klaus
nu vrea aºa ceva? Pentru cã el
activeazã DNA sã punã zãvozii pe
adversarii sãi politici. ªi e suficient
ca un procuror sã înjghebeze un
dosar unui politician indezirabil, pe
drept sau complet aiurea, ca sã i se

lege de gât eticheta penibilã ºi
semidoctã de „penal” ºi sã i se
cearã, pe cale de consecinþã, direct
sau mai voalat, demisia. Cã aºa e la
noi... jocul democratic Un fel de
þurcã. Sau de purcea.
   * Mai nou, se poartã discuþii destul
de aprinse în legãturã cu Legea
pensiilor, care, dacã e sã ne luãm dupã
Liviu Dragnea, nu va intra în discuþie
pentru bugetul pe 2018, pentru simplul
motiv cã nu a fost adoptatã. Noi ce sã
zicem? La câte moaºe a avut aceastã
foarte importantã lege ºi la câte discuþii
au provocat aºa numitele pensii
speciale, era previzibil sã se ajungã la
o asemenea nedoritã situaþie.  Tot o
chestiune de ultimã orã este o iniþiativã
legislativã a PSD de a eºalona sumele
cuvenite cadrelor didactice ca urmare
a sentinþelor judecãtoreºti pânã în
2022! Asta e culmea! Aceste sume ar
fi trebuit returnate profesorilor pânã  la
sfârºitul acestui an! Nesimþirea
guvernanþilor se pare cã atinge,
cel puþin sub acest  aspect,
niveluri paroxistice! Pe Bãsescu
ºi pe Boc, vinovaþii esenþiali
pentru tãierile de salarii din 2010,
vãd cã nu îi deranjeazã nimeni.
Persoane sensibile...
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     Senatul României a adoptat,
zilele trecute, cu unanimitate de
voturi, ordonanþa privind
înfiinþarea Centrului Naþional de
Management al apei grele. Senatorii
au votat un proiect care deschide
calea cãtre mult aºteptata finanþare
a ceea ce a mai rãmas din

Avem Centru de Management al Apei Grele
Combinatul de apã grea de la
Halânga, adicã o activitate de
întreþinere a unui stoc de apã grea
ce valoreazã peste un miliard de
euro. În susþinerea proiectului a
intervenit senatorul PSD de
Mehedinþi Liviu Mazilu, dar ºi
senatori precum Ecaterina
Andronescu ºi Titus Corlãþean.
   Chiar dacã încã nu se ºtie când
vor fi alocaþi ºi banii necesari pentru
întreþinerea ºi managementul
stocului de apã grea, conservat la
fostul combinat din Severin,
senatorii au votat, marþi, 17
octombrie 2017, înfiinþarea
Centrului Naþional de Management
al apei grele. Este un început

promiþãtor ºi un prim pas cãtre ceea
ce va însemna finanþarea propriuzisã
a activitãþii de importanþã strategicã
pentru þara noastrã. În plen au
susþinut proiectul Liviu Mazilu, Ionuþ
Sibinescu, Ecaterina Andronescu ºi
Titus Corlãþean.
   De la tribuna Senatului, Liviu
Mazilu a þinut o pledoarie completã
despre apa grea româneascã,
despre istoria fabricãrii acestui
produs, în apropiere de municipiul
nostru ºi despre necesitatea ca
averea rãmasã sã nu se risipeascã.
Senatorul social democrat a mai
cerut ministrului Energiei sã îl
informeze în scris despre situaþia
proiectului de construire a

reactoarelor 3 ºi 4 de la Cernavodã.
   Speranþele specialiºtilor de la
ROMAG PROD se îndreaptã acum
cãtre gãsirea unei surse de finanþare
pentru a avea liniºtea necesarã
gestionãrii acestei adevãrate
comori aflate în custodia rezervelor
statului.

Spitalul Municipal din Orºova dã primul semn
de transperenþã, dupã o perioadã îndelungatã. Astfel
noua echipã managerialã - Adrian Cican, manager;
Cristi Stica, director economic ºi Mihaela Stoichinã,
director medical - a vorbit miercuri, 18 octombrie a.c.,
în cadrul unei conferinþe de presã susþinutã la sediul
instituþiei despre strategia aplicatã în ultimele 6 luni ºi
despre modul în care au fost reduse cheltuielile.
   De aproape 6 luni, Spitalul Municipal din Orºova are o
nouã echipã managerialã care susþine cã a reuºit sã reducã
considerabil cheltuielile ºi sã optimizeze activitatea. Au
fost reduse costurile la utilitãþi, se cumpãrã curent de pe
bursa de mãrfuri, se face salubrizare în regim propriu, s-

Spitalul municipal din Orºova
deþine una dintre cele mai moderne

aparate pentru realizarea de
mamografii din regiune. Acesta a

fost achiziþionat din fonduri
europene de mai mulþi ani, însã nu

a putut fi folosit datoritã lipsei de
personal specializat pe astfel de

investigaþii medicale. Conducerea
instituþiei medicale orºovene

anunþã cã de la 1 noiembrie se dã
drumul la aparatul mamograf,

acesta funcþionând în beneficiul
celor interesaþi.

   Unul dintre cele mai moderne
aparate pentru investigaþii clinice de
mamografie va funcþiona la Spitalul
Municipal Orºova, începând cu
data de 1 noiembrie 2017. Anunþul
a fost fãcut astãzi de managerul
unitãþii medicale, Adrian Cican. Un
sprijin important în acest sens vine
de la Spitalul Judeþean, care va
asigura partea medicalã. Din
pãcate, competenþe pentru
ufolosirea unui asemenea aparat nu
au decât doi doctori, ceea ce va
duce la crearea de aglomeraþie.
   Aparatul este singurul de acest
fel în judeþul Mehedinþi ºi chiar în
zonã, iar aici se aºteaptã solicitãri
din partea unor paciente care cu
siguranþã vor veni nu numai din
judeþ, ci ºi din judeþele vecine.

NOI PERSPECTIVE LA SPITALUL DIN ORªOVA MAMOGRAF
ULTRAMODERN

LA ORªOVA
au operat reabilitãri la secþiile de
pediatrie, boli interne, cardiologie ºi
fizioterapie, dar ºi la compartimentul
primiri-urgenþe. De asemenea, s-au
redus nu numai cheltuielile, ci ºi
datoriile acumulate în ultimii ani. La
spitalul municipal existã ºi un plan de
investiþii care presupune inclusiv
reabilitarea în integralitate a spitalului.
În acest sens se întocmeºtre un studiu
de fezabilitate, iar costurile s-ar cifra la
circa 600.000 de euro.

   O mare problemã la Spitalul Municipal Orºova este,
însã, lipsa medicilor de specialitate. Pentru a acoperi
aceste lipsuri, noua echipã managerialã colaboreazã cu
Spitalul Judeþean Mehedinþi, dar ºi cu medici tineri,
pentru aducerea cãrora s-au fãcut eforturi mari.
   La Spitalul Municipal Orºova vor fi înfiinþate câteva
secþii noi cu specialitãþi medicale mai puþin cunoscute,
cum ar fi îngrijirile paleative, diabetologia sau ortopedie.
   Spitalul Municipal din Orºova a fost ºi rãmâne, în
ciuda mai multor lipsuri, mult mai curat, modern ºi
primitor decât multe alte spitale municipale, iar aici,
spre exemplu, foarte multe femei preferã sã nascã,
maternitatea din Orºova fiind una de prestigiu.

Suntem la mijlocul toamnei, dar la Drobeta
Turnu Severin zici cã a venit primãvara. Un liliac a

înflorit, în octombrie, pentru a doua oarã în acest an.
Specialiºtii spun cã fenomenul e îngrijorãtor.

   Un arbore de liliac a înflorit, pentru a doua oarã, la
Drobeta Turnu Severin, în curtea unui imobil din centrul
municipiului. Severinenii care trec prin zonã se opresc
pentru câteva clipe pentru a admira liliacul înflorit ºi se
bucurã de aceastã minune.
   „S-a dat vremea rãu de tot peste cap, cã aºa ceva eu
nu am mai vãzut. Cum sã înfloreascã liliacul în
octombrie? Cred cã e semn rãu, ne aºteaptã o iarnã grea”,

Liliacul a înflorit din nou în octombrie
spune un domn pensionar care locuieºte în zonã. De
aceeaºi pãrere este ºi o altã vecinã care este convinsã
cã liliacul înflorit prevesteºte o iarnã cumplitã: „Vã spun
eu, asta nu e de bine. O sã avem iarnã grea, Dumnezeu
ne dã semne”.
   Specialiºtii susþin cã mugurii liliecilor care au înflorit a
doua oarã ar trebui sã ne îngrijoreze ºi cã este provocat
de încãlzirea globalã ºi fenomenele meteorologice ieºite
din comun. Tot specialiºtii spun cã fenomenul este extrem
de dãunãtor pentru arbori, care devin vulnerabili la gerul
iernii. Tradiþia spune cã un astfel de fenomen este semn
cã urmeazã o toamnã secetoasã, dar ºi o iarnã grea.

 Romeo Crîºmaru
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   „Pas cu pas”, cei 28 de ani, scurºi
dupã nebuloasa decembristã, nu doar
cã nu au oferit mai nimic bun românilor,
dar au adus þara la sapã de lemn. Atunci,
în ’89, praºtiile izotopilor aceluiaºi
element: K.G.B.-G.R.U.-C.I.A.-A.V.H.-
D.S.S.-Mossad & Co. au aruncat prin
gaura decupatã în Tricolorul României
(modelat dupã tiparul budapestan,
experimentat în ’56) stoluri întregi de
pãsãri de pradã. Pleiada acestora a
acþionat eficient: ºeful statului a fost
asasinat, iar românii au asistat, ba chiar
au participat cu entuziasm la distrugerea
ºi jefuirea unei þãri fãrã datorii ºi cu
multe creanþe de recuperat. Uºor, uºor,
au furat þara cu totul, iar milioane de
români au luat calea bejaniei. Atunci, în
decembrie, s-a vorbit de libertate, dar
libertate nu înseamnã slobozirea
nemernicilor la jafuri fãrã precedent în
istoria României ºi fãrã a da seamã de
faptele comise. Cerul Þãrii a fost
acoperit de roiurile de lãcuste ale
corporaþiilor multinaþionale. Pãmântul

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

Neisprãvirea Gauleiterului Klemm contra
„Doctrinei iubirii de patrie”
Þãrii, cotropit de bunã voie - de oºtiri
strãine, a fost sfãrâmat sub ºenilele
blindatelor, sfredelit ºi sãrãcit de
bogãþiile sale de prãdãtori strãini ºi, la
ordinele Occidentului, nãpãdit de
„migranþii” secolului al XXI-lea. În
hibridul „Rãzboi al lumilor”, culturilor
ºi civilizaþiilor, de aproape trei decenii,
România a pierdut cantitãþi inestimabile
de materie cenuºie, braþe de muncã
instruite pe cheltuiala statului ºi sute de
întreprinderi au ajuns ruine. La porunca
aceluiaºi Occident ipocrit - care a trãdat
România de ori câte ori s-a ivit prilejul -
, nemernicii demolatori bãºtinaºi au
permis accesul paraziþilor sociali,
potenþialii teroriºti, cãrora li s-a asigurat
„casã ºi masã”, asistenþã socialã ºi
medicalã gratuitã.Deci am exportat valori
ºi importãm, nu „refugiaþi” sãrmani, ci
reziduurile umane refuzate de Mutti
Merkel, Junker & Co. „Pas cu pas”,
România, a fost îmbrâncitã sã vrea sã
intre în noua Uniune Sovieticã - ediþie
revizuitã, adãugitã ºi înstelatã cu 12 stele
pe fond albastru, nu cu una pe fond roºu
ca cea veche. Astãzi i se reproºeazã cã
nu era pregãtitã pentru acest pas, aºa cã
i s-a schimbat „viteza”. Ceva mai târziu
ni s-a „sugerat” sã vrem intrarea în
N.A.T.O., drept pentru care, în 1997,
„iubiþii noºtri conducãtori”, fãrã sã întrebe
poporul, au renunþat „pe vecie” la
pãmânturile româneºti aflate sub
ocupaþie ucraineanã ºi au distrus armata

proprie. Dacã în 1958 Gheorghiu Dej i-
a scos pe ruºi din þarã, în 2004, timonierul
de serviciu al navei în derivã i-a poftit pe
americani sã-ºi aducã trupele pe
pãmântul þãrii. Uite-aºa, am ajuns colonie
sub ocupaþie militarã S.U.A.-N.A.T.O.,
colonie economicã austriacã ºi a
corporaþiilor multinaþionale.
„Patriotism este iubirea de patrie!
Patriotism înseamnã naþionalism!”
   Deunãzi, Gauleiterul confederat
Hans Klemm a cãlcat din nou în
strãchini depãºindu-ºi - a „n”-a oarã
-, atribuþiile diplomatice. De aceastã
datã a acuzat politicienii care
„promoveazã naþionalismul economic
ºi lovesc în multinaþionale prin aluzii
la pretinse ºi presupuse infame
legãturi evreieºti ale unor întreprinderi
legitime”[1]. Gauleiterul afirmã, fãrã
nicio dovadã, cã în spatele acestei
politici s-ar afla „influenþa nocivã a
Rusiei”. Herr Gauleiter, fiindcã aici e
România, îþi spun pe ºleau: dacã
tãceai, filosof rãmâneai! Se pare, însã,
cã în timpul scurs de când Obama te-
a trimis pe plai mioritic, cineva þi-a
suflat zicerea lui Lãpuºneanu pe care
ai adoptat-o fãrã restricþii: „dacã voi
nu mã vreþi, eu vã vreau”! Propun sã-
þi fie administratã, intravenos, în regim

de urgenþã, expunerea academi-
cianului Rãzvan Teodorescu (care,
asemenea unor istorici cu orientare
universalã, principii metodologice
moderne ºi viziune criticã de ansamblu
precum: Florin Constantiniu,
Gheorghe Buzatu, Dinu C. Giurescu)...
a declarat recent: „Fac o precizare
despre un termen asupra cãruia foarte
mulþi politicieni ºi jurnaliºti mai puþin
informaþi fac confuzii grave. Patriotism
este iubirea de patrie! Patriotism
înseamnã naþionalism! Naþionalismul,
un cuvânt apãrut în 1892 într-un mare
cotidian francez ºi asupra cãruia s-au
fãcut numeroase exegeze este definit
ca Doctrina iubirii de Patrie [...]”[2].
Dacã nici Palatul Cotroceni, nici Palatul
Victoria nu te-au trimis la origini... adicã
nu te-au declarat „persona non grata” ºi
nu te-au invitat „Go home!, în America
first”, noi „plebea” naþiunii române îþi
spunem rãspicat cã nu te mai vrem aici,
ca sã ne dezbini, ca sã ne vinzi braºoave
ºi sã ne învrãjbeºti, crezând, în naivitatea-
þi proprie, cã ne duci cu „preºu”. Ciocu
mic, sau, ca sã nu facem discriminãri
minoritare, „mucles, mâncaþi-aº”! Du-
te, învârtindu-te, precum axul cu came
al motorul avionului pilotat de soþul
purtãtoarei tale de parole cotroceniste!

[1] http://evz.ro/hans-klemm-atac-dur-politicieni.html - 10.10.2017[2] Vezi „Dialoguri esenþiale”
- https://www.youtube.com/watch?v=Lb8-eUrOyqo – 08.10.2017

 Mircea Popescu

Poetul Mircea Dinescu este
invitatul celei de-a XIX-a ediþii a
Festivalului internaþional de literaturã
„Sensul iubirii”, iniþiat de scriitoarea
Ileana Roman ºi care se desfãºoarã
la Drobeta Turnu Severin.
Evenimentul cultural este organizat

Mircea Dinescu îºi va lansa „Colierul din
bomboane de colivã” la Festivalul internaþional de

literaturã „Sensul iubirii”
de cãtre Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu”, Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier ºi Societatea Scriitorilor
Danubieni, sub egida Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

Festivalului internaþional de
literaturã „Sensul iubirii” ediþia a XIX-
a va avea loc în perioada 20-22
octombrie 2017. În cadrul acestui
eveniment cultural important al
judeþului, devenit deja o tradiþie, poetul
Mircea Dinescu îºi va lansa cartea
„Colierul din bomboane de colivã”.
Lansarea va avea loc vineri, 20
octombrie 2017, începând cu orele
16.00, la Pavilionul Multifuncþional
din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier din Drobeta Turnu Severin, de
pe Strada Independenþii, Nr. 2.
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Asta da temã de campanie
electoralã pentru politicieni. Pesedistul
Liviu Dragnea ºi fostul liberal Klaus
Iohannis par sã fi ieºit din nou la rampã
cu ocazia remanierii de guvern. Sunt
sãgeþi aruncate de o parte ºi de alta. Cu
siguranþã cã Iohannis vrea sã îi arate lui
Dragnea cine e ºeful în gospodãrie de
partid ºi îi va respinge orice propunere
dubioasã pentru Guvern. Este vorba de
înlocuitorii celor trei miniºtri care au
demisionat din Guvern. Se zice cã de
bunã voie. Sau poate cã s-au rugat
lichelele lui Liviu Dragnea de ei sau
poate cã au fost convinºi pe alte cãi. Nu
cu dosare, cã nu mai este apanajul
politicienilor, ci poate cu ceva beneficii,
dacã se vor retrage de bunã voie ºi nu
vor face scandal în public.
   Uite cã fostul premier Grindeanu a
fãcut scandal în public. Aveai la un
moment dat impresia cã s-a baricadat
în sediul Guvernului cu pucistul Ponta
ºi nu va mai ieºi de acolo decât scos cu
taburile de cãtre oamenii lui Dragnea.
Oficioºii PSD chiar au vorbit la vremea

E deja campanie pentru prezidenþiale?
Peste 8 milioane de români sunt supuºi riscului sãrãciei

respectivã de o aºa-zisã loviturã de stat.
Nu a fost cazul. Puciºtii au pierdut în
parlament ºi s-a dus la naiba toatã
revoluþia lui Grindeanu-Ponta. Echipa
de tinichea a PSD. Nimeni nu se pune
cu baronul suprem Liviu Dragnea care
a prins cheag ºi putere în PSD. ªtie sã
dezbine ºi sã conducã. Chiar dacã PSD
a avut de pierdut la capitolul lideri
puternici ºi credibili, Liviu Dragnea ºi-
a adus la vârful partidului lideraºi
supuºi, cu fruntea plecatã ºi gata sã se
sacrifice pentru liderul suprem.
   Pânã ºi oportunistul Grindeanu a
cãzut la pace cu Dragnea când a vãzut
cã toate uºile îi sunt închise în
România. A terminat cu revoluþia în
PSD ºi a lãsat dracu toate planurile
de rãsturnare de regim. Chiar a primit
un post cãlduþ peste hotare, pentru
cã a fost cuminte ºi nu a mai aspirat
la fotoliul ºefului de haitã.
   Dar cine sunt mioarele? Ponta cu ai
sãi? Liberalii? Preºedintele þãrii? Ei bine
nu. Din tot acest conflict politic
mioarele par sã fie chiar alegãtorii. Este

vorba de românaºii care încã se mai
aflã în þarã. Ei bine o spune una din
publicaþiile UE. Este vorba de Eurostat.
Iar Eurostatul nu poate fi contestat de
nimeni ºi minþit de nimeni. Nici mãcar
de Dragnea ºi ciracii lui. Este acum
public faptul cã România se aflã pe
locul al doilea în UE ca procent din
populaþie expusã riscului de sãrãcie
ºi excluziune socialã. Adicã oamenii
nu mai au unde lucra ºi ce mânca. Asta
este realitatea pe care politrucii
tãtucului suprem nu vor sã o vadã. Este
vorba de peste 8 milioane de români
foarte sãraci conduºi de cireada de
politicieni a lui Dragnea.
    Iar Dragnea nu este deºtept, dar
nici prost. Este extrem de viclean ºi a
învãþat ceva extrem de preþios de la
dictatorii lumii. Are nevoie de un
aparat administrativ extrem de bine
plãtit pentru a putea sã îºi punã în
aplicare politicile de partid ºi de stat
ºi care sã fie obedient ºi sã îl asculte.
   PSD a cumpãrat prin mãrirea de
lefuri întreaga administraþie localã ºi
centralã. Nici nu mai trebuie amintit
faptul cã femeile de serviciu din
primãrii au ajuns sã câºtige mai bine
decât profesorii sau unii angajaþi din
domeniul sãnãtãþii. Cert este cã
dascãlii au rãmas cu mult în urmã. Un
ºofer de primãrie de comunã a ajuns
sã câºtige o mie de dolari pe lunã.

Adicã aici pe pãmânt duce acasã o mie
de dolari ºi este superior unui profesor
de limba românã cu definitivat, gradul
I ºi cu doctorat. Adicã un prof care a
învãþat serios sã îºi ia toate examenele
ºi care acum se vede umilit de cireada
de politicieni a lui Liviu Dragnea.
Individul este însetat de putere ºi acum
þinteºte spre fotoliul pe care îl viseazã
de ani de zile, mai ales cã nu este nicio
lege care sã îi interzicã o candidaturã
la ºefia statului. O fi Dragnea ºeful
haitei, dar fãrã o funcþie serioasã nu
este decât un pãpuºar care la un
moment dat va fi sfâºiat de lupii care
dau târcoale grupului de lichele de care
s-a înconjurat ºeful PSD. Ori un
preºedinte de partid nu are cum sã fie
puternic ºi sã conducã un partid
puternic dacã ºi-a adus lângã sine
oameni slabi ºi controlabili. Oameni
fãrã personalitate, ci doar executanþi,
gata sã demisioneze sau sã se arunce
în cap pentru lider.
   Ce program are Dragnea pentru cei 8
milioane de români extrem de sãraci?
Niciunul. ªtie cã nu mai ies la vot. ªtie
exact pe cine mizeazã la alegerile pe care
ºi le pregãteºte. O singurã problemã are
Dragnea în ecuaþie. DNA. Asta îl
impiedicã sã nu devinã liderul absolut
al þãrii. Sã stea cu fundul pe România ºi
sã pescuiascã direct din Marea Neagrã.

 ªtefan Bãeºiu
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6 noiembrie 2017 ora 1900

actori ai Teatrului Naþional Bucureºti vin sã
vã aducã zâmbetul pe buze! Preþul biletelor
variazã,  în funcþie de loc. Elevii, studenþii ºi

pensionarii au reducere!

În urma examenului de admitere din luna
septembrie 2017 de la ªcoala de Pregãtire a
Agenþilor Poliþiei de Frontierã „Avram Iancu” Oradea
au fost admiºi un numãr de 280 de elevi, dintre
care 142 vor fi pregãtiþi, pentru trei luni de zile, la
ªcoala de Perfecþionare a Pregãtirii Personalului
Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin.
   Cu un corp de instructori tineri ºi bine pregãtiþi
profesional ºi o bazã materialã modernã, ªcoala
de Perfecþionare a Pregãtirii Personalului Poliþiei
de Frontierã Drobeta Turnu Severin asigurã condiþii
optime pentru desfãºurarea activitãþilor de
învãþãmânt, de cazare ºi hrãnire pentru viitorii agenþi
ai Poliþiei de Frontierã Române în perioada 02
octombrie – 22 decembrie.
   Începând cu data de 02 octombrie 2017, 142 de
elevi admiºi la ªcoala de Pregãtire a Agenþilor
Poliþiei de Frontierã „Avram Iancu” Oradea au început
activitãþile ºcolare de studiu ºi învãþãmânt în cadrul
ªcolii de Perfecþionare a Pregãtirii Personalului
Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin.
   Având la dispoziþie treisprezece sãli de clasã, trei
laboratoare dotate cu tehnicã criminalisticã ºi I.T.,
o aulã de 50 de locuri, o salã de sport, o salã de
mese, 300 de locuri de cazare, ºcoala oferã tinerilor
elevi toate condiþiile necesare pentru desfãºurarea
unui proces de învãþãmânt bazat pe competenþe,
cu un pronunþat caracter interactiv-aplicativ care
sprijinã demersul formativ - educativ al viitorilor
poliþiºti de frontierã.
   Pe parcursul celor patru module de învãþãmânt, cei

ªcoala de Perfecþionare a Pregãtirii Personalului Poliþiei de
Frontierã Drobeta Turnu Severin formeazã 142 de viitori agenþi

142 elevi, viitori agenþi ai
Poliþiei  de Frontierã
Române vor învãþa ºi
aprofunda cunoºtinþe
referitoare la locul, rolul ºi
misiunile  structurilor
Poliþiei de Frontierã
Române în cadrul forþelor
de ordine ºi siguranþã
publicã, teme referitoare la
legislaþia de frontierã
naþionalã ºi a regimului juridic frontalier specific
Spaþiului Schengen, la executarea misiunilor de
supraveghere ºi control a frontierei de stat, folosind
mijloacele tehnice de control ºi ºedinþe practice de
instrucþie de front, pregãtire fizicã, de cunoaºtere a
armamentului din dotare ºi a mijloacelor de
supraveghere ºi control a frontierei de stat. Tinerii elevi
vor învãþa, de asemenea, modul de elaborare al
documentelor specifice cercetãrii penale, de
identificare a formelor de infracþionalitate
transfontalierã, de desfãºurare a activitãþilor informativ
operative ºi de desfãºurare a activitãþilor criminalistice.
   Nu în ultimul rând, instructorii ªcolii de
Perfecþionare a Pregãtirii Personalului Poliþiei de
Frontierã Drobeta Turnu Severin îi vor educa ºi
forma pe tinerii elevi în spiritul respectãrii valorilor
culturii organizaþionale ºi a normelor de conduitã
profesionalã, adoptãrii unei þinute morale ºi
comportamentale corecte ºi a unei atitudini
pozitive în relaþia cu publicul.
   Scopul final este formarea unor agenþi de

poliþie de frontierã responsabili, integri ºi bine
pregãtiþi profesional care la terminarea ºcolii
sã fie în mãsurã sã previnã ºi combatã eficient
criminalitatea transfrontalierã ºi sã asigure o
stare de normalitate la frontierã.

Purtãtor de cuvânt,
Inspector de poliþie, BRUCÃ IONELA

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi, prin Centrul
Maternal “Sfânta Ana” ºi Centrul de zi pentru
monitorizare, asistenþã ºi sprijin a femeii gravide
predispusã sã-ºi abandoneze copilul ºi Direcþia de
Sãnãtate Publicã Mehedinþi, prin Compartimentul
de Promovare a Sãnãtãþii, au organizat în data de
2 octombrie anul curent o campanie localã de
marcare a Zilei Mondiale a Contracepþiei.

   Cu aceastã ocazie s-au împãrþit
pliante cu informaþii ºi s-au purtat
discuþii constructive pe marginea
problemelor legate de bolile cu
transmitere sexualã, sãnãtate
publicã, dar ºi implicaþiile sociale ºi
familiale ale unei sarcini nedorite.
   Lansatã în 2007, Ziua Mondialã a
Contracepþiei are misiunea de a
creºte gradul de conºtientizare
privind contracepþia ºi de a facilita
tinerilor accesul la informaþii privind
sãnãtatea lor sexualã ºi reproductivã.
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi se alãturã astfel efortului
internaþional de conºtientizare ºi
informare cu privire la sãnãtatea
reproductivã, România fiind, din
pãcate, pe un nedorit loc 2 european
în ceea ce priveºte procentul de
adolescente care au devenit mame.

Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

Ziua Mondialã a
Contracepþiei marcatã

ºi în Mehedinþi
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 Jurnal Românesc
(jurnalromanesc.ro), proiect finanþat de
Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni, lanseazã, pentru al treilea
an consecutiv, invitaþia de participare
la CEA DE-A TREIA EDIÞIE a unui
concurs de jurnalism inedit, cu tema
„Românii din comunitãþile istorice”.
Prima ediþie, organizatã în anul 2015,
a fost câºtigatã de jurnalista Anastasia
Cucuruz, de la Chiºinãu, iar cea de-a
doua ediþie, organizatã în anul 2016,
a fost câºtigatã de o altã jurnalistã din
Chiºinãu, Diana Catana. Premiile puse
în joc sunt:
PREMIUL I - 1.500 lei;
PREMIUL al II-lea - 1.000 lei;
PREMIUL al III-lea - 500 lei.
   Inspirându-se din situaþia realã din
unele comunitãþi, în special cea din
Serbia – Valea Timocului, unde
presa de limba românã este aproape
inexistentã, în condiþiile în care rolul
presei în afirmarea drepturilor
legitime la afirmarea identitãþii
culturale, lingvistice ºi religioase a
românilor din comunitãþile istorice,
Jurnal Românesc îºi propune sã
descopere tinere talente în materie
de presã, persoane ambiþioase ºi
creative care pot demonstra cã prin
forþa ideilor exprimate sunt pregãtite
sã înveþe o meserie atât de frumoasã
ºi de importantã cum este cea de
jurnalist. Obiectivul principal este
acela de a creºte interesul opiniei
publice cu privire la problemele
românilor din comunitãþile istorice
ºi de a descoperii tineri care vor sã
înveþe meseria de jurnalist, pentru a
ajuta comunitatea româneascã sã se
dezvolte armonios în zone în care

încã aceasta mai luptã pentru a i se
respecta drepturile.
             Obiectiv
   Acest concurs de jurnalism
urmãreºte descoperirea de tineri
talentaþi care pot deveni jurnaliºti activi
în comunitãþile româneºti ºi care ar
putea sensibiliza opinia publicã ºi
conduce la responsabilizarea tuturor
organismelor relevante cu privire la
lupta împotriva încãlcãrii drepturilor
minoritãþilor româneºti de peste hotare.
Se urmãreºte promovarea articolelor
de calitate redactate de jurnaliºti
amatori dar ºi descoperirea tinerelor
talente ale cãror lucrãri nu sunt
cunoscute de publicul general.
      Cine poate participa?
   Concursul se adreseazã tuturor
jurnaliºtilor amatori ºi tinerilor pasionaþi
de jurnalism din Serbia ºi Republica
Moldova care pot schiþa un produs
jurnalistic în care sã trateze una sau
mai multe dintre problemele majore
cu care se confruntã comunitatea
româneascã din zonele vizate.
   Se poate candida cu articole scrise,
reportaje, anchete, interviuri,
materiale video care, au fost deja
publicate sau urmeazã sã fie publicate,
în format tipãrit sau on-line, inclusiv
în publicaþii editate de companii
individuale, de asociaþii sau
universitãþi ori fundaþii, etc.
   Limita de vârstã maximã este de 27
de ani, iar condiþia principalã este aceea
ca tinerii sã provinã din una dintre cele
douã comunitãþi vizate (Serbia ºi
Republica Moldova), sã cunoascã bine
limba românã ºi sã dea dovadã de
fantezie, curaj, spirit de iniþiativã.
   Candidaþii pot trimite articole scrise

pe tema concursului, însoþite sau nu
de fotografii sau materiale video.
Persoanele care aplicã pot fi jurnaliºti
amatori, studenþi la Facultatea de
Jurnalism, persoane care activeazã
la diferite asociaþii/cluburi de
jurnalism sau persoane care sunt
pasionate de jurnalism ºi pot
demonstra cã au talent sã conceapã
un produs jurnalistic interesant.
   Ce articole sunt eligibile?
   Fiecare participant poate trimite
cel mult 1 articol, indiferent dacã
acesta a fost publicat individual sau
într-o serie de articole sau nu a fost
niciodatã publicat; Articolul trebuie
sã fie accesibil ca limbaj publicului
general; Articolul trebuie scris în
stil jurnalistic; Articolul trebuie
scris în limba românã.
       Criterii de evaluare
    Juriul va fi format din jurnaliºti de
prestigiu, profesori ºi oameni de presã.

Concurs cu premii la jurnalromanesc.ro

Simpozionul este organizat
pe trei secþiuni:

Secþiunea I: Moºtenire istoricã ºi
culturalã
Articole despre: natura în literaturã
sau itinerar literar, spiritualitate,
tradiþii ºi obiceiuri, esteticã: artã,
folclor, muzicã, dans, culori ºi forme.
Secþiunea a II-a: Turismul în date
ºi reprezentãri
Articole despre: economie, geografie,
agroturism, marketing: publicitate ºi
proiecte, oportunitãþi de dezvoltare…
Secþiunea a III-a: “Frumuseþea
prin ochiul cãlãtorului”
Creaþii artistice: desene, picturi,
graficã, postere, fotografii, prezentãri
PowerPoint sau filme.
Participarea poate fi:
- directã - cu prezentarea lucrãrilor
în plen sau
- indirectã - prin trimiterea lucrãrilor
pe adresa de e-mail.

Program:
Pe 28.10.2017
- Prezentãri de lucrãri ºtiinþifice în cadrul
simpozionului pe secþiunile: “Moºtenire
istoricã ºi culturalã” ºi “Turismul în dateºi

Membrii juriului vor evalua articolele
în baza urmãtoarelor criterii:utilitatea
ºi relevanþa informaþiilor pentru
publicul þintã (românii din comunitãþile
româneºti vizate – Republica Moldova
ºi Serbia); capacitatea de a capta ºi de
a menþine interesul cititorului;
obiectivitate, independenþã ºi
respectarea principiilor deontologice;
originalitate (ex. alegerea subiectului,
tratarea subiectului, poziþia adoptatã
etc.); capacitatea de investigaþie:
cercetarea efectuatã pentru a culege
informaþiile necesare, resursele
utilizate ºi eforturile depuse pentru
pregãtirea articolului; calitatea
redacþionalã - limbaj, lizibilitate ºi
structurã; conþinut: articolul trebuie sã
abordeze subiecte relevante pentru
domeniul vieþii ºi activitãþii românilor
din comunitãþile vizate. Data limitã
pentru expedierea ºi primirea
articolelor este 01 noiembrie 2017.

Asociaþia Cultural – ªtiinþificã “Pleiadis” ºi partenerii sãi vã
invitã sã participaþi la:

 Simpozionul Internaþional
“Turismul - conexiuni istorice, culturale ºi economice”

din 28 – 29 octombrie 2017, Iaºi - România
reprezentãri”,
- Expoziþia “Frumuseþea prin ochiul
cãlãtorului”
Pe 29.10.2017
– La pas prin Iaºi, tur ghidat.
Detalii  privind desfãºurarea
simpozionului le gãsiþi pe link-
ul de mai jos sau se pot solicita
la adresa de e-mail:
asociatia.pleiadis@gmail.com.
https://drive.google.com/file/d/
0BwFw6nhA6a6tWmtkRzlSbnZhQXM/
view
(Executaþi: click pe link - se deschide o
paginã nouã cu documentele ataºate -
apãsaþi pe sãgeta din colþ sus (download)
pentru descãrcarea zip-ului.)

Data limitã de trimitere a
lucrãrilor: 22 octombrie 2017.

Vom confirma primirea lucrãrilor
pânã pe data de 25 octombrie 2017.

Vã aºteptãm cu drag!
Cu consideraþie, Dorin Elena - Daniela

Preºedinte al Asociaþiei Cultural –
ªtiinþifice “Pleiadis”; Tel: 0753 024 580
E-mail: asociatia.pleiadis@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
AsociatiaPleiadis/
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Vineri, 6 octombrie 2017,
ora 17.00, la Muzeul de Artã din
Drobeta Turnu-Severin, în prezenþa
unei audienþe selecte – artiºti plastici
severineni, scriitori ºi oameni de
culturã din municipiu, a avut loc,
într-o atmosferã sãrbãtoreascã,
vernisajul unei remarcabile expoziþii
de picturã, cu titlul sugestiv, inspirat
„Dansând printre culori”.
   Impresionantul eveniment artistic
s-a desfãºurat sub egida Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, în cadrul
generosului proiect „Deschideri
transfrontaliere”, iniþiat ºi conceput
de scriitorul ºi gazetarul Victor Rusu
ºi aprobat ºi cordonat de managerul
general Doiniþa Chircu, care a dovedit
ºi în acest caz multã receptivitate ºi o
superioarã înþelegere a virtuþilor
estetice ºi educaþional-formative ale
unui veritabil act de culturã ºi artã.
   Invitaþii prestigioasei instituþii
mehedinþene au fost, de data aceasta,
tânãrul artist plastic Daniel Susa, din
Uzdin-Serbia ºi Laura Stanca, din
Timiºoara, pe cei doi unindu-i atât faptul
cã au fost colegi la Facultatea de Arte
din Timiºoara, pe care au absolvit-o cu
rezultate de excepþie, cât ºi tematica
asemãnãtoare, în multe privinþe.
   Daniel Susa a expus picturi în ulei,
guaºã ºi acuarelã, de o realã valoare

EVENIMENT CULTURAL-ARTISTIC

„Dansând printre culori”
artisticã, reprezentând douã filoane
tematice predilecte: dansul ºi
dansatori în „miºcãri eruptive” ºi caii
pustei panonice, ai Banatului
Sârbesc, metamorfozaþi în viziunea
plasticã a talentatului pictor în
superbe, expresive metafore
plastice ale dinamismului ºi forþei
primare, telurice.
   Pictoriþa timiºoreanã Laura Stanca
a atras atenþia ºi a câºtigat adeziunea
afectivã ºi preþuirea celor prezenþi la
emoþionantul eveniment cu un ciclu
substanþial de naturi statice (flori),
în care se dovedeºte o coloristã de
mare sensibilitate ºi fineþe ºi o suitã
de nuduri de o visãtoare,
persuasivã expresivitate.
   Despre personalitatea celor doi
tineri artiºti plastici ºi despre creaþiile
expuse a vorbit cu aplicaþie ºi un
evident, cuceritor talent oratoric,
scriitorul ºi publicistul Victor Rusu.
Toate cuvintele de laudã ºi mulþumire
pentru ºeful de secþie, Chirilã Enescu,
pentru totala implicare în buna
organizare a întregii manifestãri.
   Valoroasa expoziþie rãmâne
deschisã, o bunã perioadã de timp,
la Muzeul de Artã din Drobeta
Turnu-Severin, pentru iubitorii de
frumos din municipiul nostru.

 Emil Dunãrinþu

COMUNICAT DE PRESÃ
     Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã, pânã
la data de 31.10.2017 inclusiv, se depun cererile de platã a ajutorului
pentru cantitãþile de motorinã achiziþionate ºi utilizate în agriculturã, aferente
perioadei iulie- septembrie 2017 (trim. III al anului 2017).
   Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanþare pentru anul
2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoþite de o situaþie
centralizatoare privind cantitãþile de motorinã achiziþionate ºi utilizate în perioada
iulie- septembrie, precum ºi documentele prevãzute de Ordinul MADR  nr. 1727/
2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare ºi control, precum
ºi a formularisticii necesare aplicãrii schemei de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizatã în agriculturã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

În perioada 2017 - 2020, diferenþa dintre rata accizei standard, calculatã
prin actualizarea nivelului prevãzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII
“Accize ºi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu completãrile ulterioare,
potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din acelaºi act normativ, ºi rata accizei reduse
prevãzutã la alin. (2) se acordã ca ajutor de stat sub formã de rambursare.
   Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.

Cererile de platã pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau
împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisã de cãtre
administratorul/reprezentantul legal ºi este însoþitã de copia actului de identitate
al persoanei împuternicite.                 RESPONSABIL COMUNICARE

Autoritatea Electoralã Permanentã invitã societatea civilã sã se
implice în realizarea unei monografii a alegerilor din anul 1919 pentru
primul Parlament al României Mari, AEP propunându-ºi sã marcheze
Centenarul Marii Uniri printr-un demers colectiv de reconstituire a unui
moment de referinþã pentru istoria democraþiei noastre.
   Pentru a reda imaginea completã a configuraþiei primului legislativ ales
dupã înfãptuirea Marii Uniri este nevoie, pe lângã referinþe istorice
specifice, ºi de date referitoare la fiecare deputat ºi senator. În acest sens,
este utilã orice informaþie validã care poate completa fiºa biograficã a
fiecãrui parlamentar (fotografii, nume ºi prenume, studii, carierã
profesionalã ºi politicã, stare civilã, ideologie, surse bibliografice etc).
Multe astfel de informaþii pot fi gãsite în presa vremii, localã ºi centralã,
în arhivele publice locale, în arhivele personale sau în memoria urmaºilor.
   Accesul personalului AEP la aceste surse fiind limitat, invitãm pe toþi
cei care deþin informaþii despre oricare dintre parlamentarii aleºi în anul
1919 sã le transmitã Autoritãþii Electorale Permanente la adresa de e-
mail centenar.alegeri@roaep.ro
   Menþionãm cã aportul cetãþenilor la realizarea acestei monografii în
format print ºi electronic va fi recompensat cu menþionarea numelor
acestora în caseta colectivului redacþional ºi în publicarea lor pe pagina
oficialã de Internet a AEP.
   Precizãm cã lista deputaþilor ºi senatorilor din primul Parlament al
României Mari este publicatã pe site-ul www.roaep.ro la rubrica „Centenar
alegeri” ºi poate fi consultatã accesând linkul http://www.roaep.ro/
prezentare/centenar-alegeri/

Direcþia comunicare ºi relaþii externe

Apelul AEP cãtre societatea civilã de a participa
la realizarea unei monografii a alegerilor pentru

primul Parlament al României Mari

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

SE ÎMPLINESC 2 ANI DE CÂND ZIARISTUL,
PUBLICISTUL ªI NEOBOSITUL SCRIITOR

VIRGILIU TÃTARU NU MAI ESTE PRINTRE NOI.
UN OMAGIU PIOS PENTRU TALENTUL,

PATRIOTISMUL ªI DORINÞA DE A
ÎNDEPÃRTA COLBUL DIN ARHIVE ªI A
ADUCE ÎN ACTUALITATE PE ILUªTRII

ÎNAINTAªI MEHEDINÞENI.
MANUELA HAGIOPOL (MONICA BASICA)



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã foarte interesantã în plan
profesional! Se contureazã schimbãri majore la
locul de muncã, fie prin plecarea sau sosirea unor
colegi, fie prin schimbarea condiþiilor de muncã.
De asemenea este posibil sã primeºti o ofertã de
colaborare, care va atrage dupã sine schimbãri în
plan personal. Fii prudent, deoarece sãnãtatea este
vulnerabilã. Dozeazã-þi eforturile, analizeazã bine
situaþia în care te afli la serviciu ºi evitã dialogurile
contradictorii. Noutãþi ºi în relaþia cu partenerul de
viaþã. Separare, divorþ sau apropiere, oficializarea
unei relaþii care dureazã de ceva vreme. În a doua
parte a sãptãmânii apar cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se întrezãresc discuþii importante cu persoana
iubitã ºi copiii. Controversele sentimentale apar
datoritã faptului cã tu ai aºteptãri prea mari de la
cei dragi. La locul de muncã apar noutãþi, fie prin
schimbarea condiþiilor de muncã, fie pur ºi
simplu, îþi vei modifica tu concepþiile ºi atitudinea
faþã de muncã ºi implicaþiile ei. Se recomandã
prudenþã ºi discernãmânt! Relaþiile colegiale sunt
disonante, astfel cã foarte uºor pot apãrea
contradicþii. Pe de altã parte, sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentele sistemului renal ºi pe
segmentele capului, fiind posibile consultaþii ºi
analize medicale. Partenerul de viaþã ºi
colaboratorii te solicitã din plin.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În primele zile ale sãptãmânii este nevoie sã te
ocupi de curãþenii generale, reparaþii, îmbunãtãþirea
condiþiilor domestice, vânzarea sau achiziþionarea
de bunuri patrimoniale. Foarte animate sunt relaþiile
cu persoana iubitã ºi copiii. O relaþie amoroasã
veche se poate reactualiza în chip nebãnuit sau
existã ºi varianta sã porneºti o relaþie nouã cu
cineva cunoscut de curând. Copiii sunt o temã ce
va cãpãta alte valenþe pentru tine de acum încolo.
La serviciu se întrezãresc multe sarcini de lucru.
Implicã-te serios în tot ce þine de îndatoririle tale
profesionale, pentru cã plata va fi pe mãsurã. De
asemenea apar îmbunãtãþiri în privinþa sãnãtãþii!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Multe persoane din anturajul apropiat te vor
cãuta la începutul sãptãmânii. Discuþii ample,
cãlãtorii pe distanþe scurte, implicare în activitãþi
intelectuale ºi în realizarea unor documente
oficiale. În plan domestic se deschide o nouã
etapã. Schimbãri în spaþiul de locuit, vânzarea
sau achiziþionarea de bunuri patrimoniale,
discuþii importante cu membrii familiei ºi cu
neamurile. Este bine sã trasezi planuri domestice
de anvergurã, deoarece se vor realiza în decurs
de un an de zile de acum încolo. A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã relaþiile sentimentale.
Acþiuni comune cu persoana iubitã ºi cu copiii,
abordarea unor hobby-uri împreunã cu cei dragi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare.
Cheltuieli pe de o parte, primirea salariului, a unei
prime sau a unor favoruri dinspre segmentul muncii,
pe de altã parte. Selecteazã prioritãþile, pentru cã
existã riscul sã chetuieºti sume mari de bani pe te
miri ce. Relaþiile cu anturajul apropiat se schimbã,
în sensul cã fie te desprinzi de unii, fie te apropii de alþii.
Totuºi ar fi bine ca deocamdatã sã analizezi bine ceea ce
se petrece în cercul tãu de apropiaþi ºi sã decizi în
consecinþã abia spre finalul acestei sãptãmâni. Cãlãtorii
pe distanþe scurte, demersuri intelectuale, abordarea unei
noi filozofii de viaþã. Activitãþi domestice ºi discuþii cu
membrii familiei.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Eºti în vervã în aceastã sãptãmânã ºi dornic de
schimbãri personale majore. Selecteazã
prioritãþile ºi evitã suprasolicitarea nervoasã. În
plan financiar se contureazã schimbãri, în sensul
cã apar oportunitãþi de câºtig din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã.
Primeºti bani, cadouri sau favoruri, dar apar în
paralel ºi cheltuieli deosebite. Prudenþã ºi
discernãmânt, pentru cã existã riscul sã investeºti
în bunuri inutile. Discuþii importante privitoare la
salarizare ºi la condiþii de muncã. Susþine-þi
punctele de vedere ºi nu te lãsa impresionat de
aparentele bune intenþii ale celor din preajma ta.
Întâlniri ºi dialoguri cu persoanele apropiate.  

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Discreþia este caracteristica de bazã a
personalitãþii tale în aceastã sãptãmânã. Ai nevoie
de odihnã, detaºare de forfota cotidianã ºi de a sta
de vorbã cu tine însuþi. Sãnãtatea este vulnerabilã,
astfel cã se pot evidenþia afecþiuni ale sistemului
digestiv ºi ale extremitãþilor picioarelor. Consultaþii,
analize medicale ºi chiar abordarea unui nou stil
de viaþã ºi activitate. Este foarte important ceea ce
gândeºti, plãnuieºti sau faci în aceste zile, pentru
cã sunt momente deosebite de a porni pe noi
direcþii personale sau profesionale. Totul este sã
te concentrezi numai pe obiectivele tale ºi sã joci
cinstit cu tine însuþi, dar ºi cu ceilalþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Multe controverse apar între tine ºi prieteni.
Ar fi bine sã renunþi la persoanele care te tot
provoacã ºi care se implicã în treburile tale fãrã
sã le ceri tu asta. Pe de altã parte sunt zile bune
pentru a te retrage în locuri liniºtite, pentru a
medita în tainã la relaþiile ºi situaþiile în care eºti
implicat. Ai nevoie de o nouã filozofie de viaþã,
acum fiind momente excelente pentru a te orienta
spre alte valori morale ºi spirituale, prudenþã,
deoarece se pot evidenþia afecþiuni renale, ale
coloanei vertebrale sau ale gâtului. Evitã pe cât
posibil consultaþ iile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale. Te vei simþi mult mai
bine în a doua parte a intervalului analizat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã cu multã forfotã în plan socio-
profesional. Discuþii aprinse cu ºefii, cu
autoritãþile, un carusel de situaþii dificil de
gestionat la prima vedere. Rãbdarea, tolerenþa ºi
discreþia te ajutã sã depãºeºti totul cu bine.
Noutãþi în relaþiile cu prietenii ºi în relaþiile cu
persoanele care te sprijinã în proiectele
profesionale. Dispar unele dintre aceste persoane
din preajma ta ºi apar cu totul altele. De asemenea
se poate contura un nou proiect la locul de muncã,
proiect care se va desfãºura pe cel puþin un an
de zile. În a doua parte a sãptãmânii vei avea
nevoie de odihnã ºi de a te gândi pe îndelete la
ce îþi doreºti cu adevãrat de acum încolo.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este rost de discuþii cu persoanele aflate în
strãinãtate sau la mare depãrtare de tine. De
asemenea sunt de luat în calcul cãlãtoriile pe
distanþe lungi sau trasarea planurilor în acest sens.
Prudenþã ºi la discuþii ºi la cãlãtorii! În plan
profesional se deschide o etapã nouã. Este posibil
sã primeºti sarcini de lucru noi, o funcþie de
conducere sau chiar sunt ºanse sã abordezi un
nou domeniu profesional, un nou loc de muncã.
Totuºi ar fi bine sã analizezi pe îndelete ceea ce se
petrece în zona socio-profesionalã, sã te sfãtuieºti
cu cineva avizat ºi apoi sã decizi în consecinþã.
Prieteni de bunã calitate în preajma ta.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Cheltuieli comune cu alþii la începutul acestei
sãptãmâni! Se recomandã prudenþã, pentru cã
existã riscul sã cheltuieºti tu mai mult pe mofturile
sau daunele celor dragi. Achitã-þi datoriile la timp!
Foarte evidente sunt relaþiile cu strãinãtatea,
abordarea unor forme de ºcolarizare pe termen
lung, dar ºi orientarea spre o nouã filozofie de
viaþã. Gândirea ºi comunicarea sunt distorsionate,
aºa încât ar fi bine sã eviþi luarea deciziilor majore
ºi implicarea în discuþii de anvergurã. Poate intra
în discuþie ºi o cãlãtorie îndepãrtatã sau mãcar
planuri în acest sens. Apar provocãri la locul de
muncã din partea ºefilor ºi autoritãþilor.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþiile parteneriale te provoacã mult la
începutul acestei sãptãmâni. Sunt posibile
discuþii aprinse cu partenerul de viaþã sau cu
colaboratorii, dar ºi separãri, desprinderi de unele
parteneriate. Se contureazã noutãþi financiare, la
secþiunea bani, bunuri comune cu partenerul de
viaþã, colaboratorii ºi neamurile. Se deschid
variante noi de câºtig de la ºi prin alþii. Pot intra
în discuþie moºtenirile, partajele personale ºi
profesionale. A doua parte a sãptãmânii este
bogatã în informaþii preþioase legate de lãrgirea
bagajului tãu educaþional. Cãlãtorii în strãinãtate
ºi dialoguri cu persoanele aflate departe de
graniþele þãrii.
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      Regia Autonomã pentru
Activitãþi Nucleare – în
faliment, prin lichidator Euro
Insol anunþã scoaterea la
vânzare prin procedura
licitaþiei publice cu strigare a
bunurilor mobile reprezentând
mijloace auto. La licitaþia
publicã pot participa persoane
fizice ºi/sau juridice.
Licitaþia publicã cu strigare se
va organiza pentru fiecare bun
în parte în funcþie de
solicitãrile venite din partea
celor interesaþi. Solicitãrile vor
fi transmise la RAAN prin e-
mail sau fax: office@raan.ro,
fax 0252323685 pânã cel
târziu 27.10.2017. Acestea vor

Anunþ

INFORMARE PUBLICÃ

    Aceastã informare este efectuatã de Primãria Oraºului Strehaia ce intenþioneazã sã
solicite de la ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ JIU aviz de gospodãrire a apelor
pentru realizarea lucrãrilor Realizare sistem de alimentare cu apã în localitatea
Lunca Banului, oraº Strehaia, judeþul Mehedinþi amplasate în localitatea Lunca
Banului judeþul Mehedinþi.
    Aceastã investiþie este nouã.
    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
la ABA Jiu, Craiova, Str. N. Romanescu, nr. 54/200738, nr. telefon 0251/426655,
0251/426654 fax: 0251/427597 dupã data de 16.10.2017.

Euro rãmâne aproape de 4,6 lei
Perechea euro/leu a avut o evoluþie agitatã în perioada

analizatã, gravitând în apropierea pragului de 4,6 lei iar
dobânzile ºi-au menþinut ritmul ascendent.
   Dupã ce a atins în 10 octombrie minimul ultimelor douã luni
de 4,5729 lei, marcãrile de profit ºi înmulþirea prognozelor
privind deprecierea leului au împins media euro la un maxim
de 4,5915 lei, cotaþiile din piaþã urcând pânã la 4,598 lei.
   Ultima ºedinþã a perioadei a adus o scãdere a cursului la
4,5802 lei, tranzacþiile realizându-se între 4,578 ºi 4,587 lei,
cu închiderea la 4,584 – 4,587 lei.
   Volatilitatea cursului monedei americane a fost ridicatã, el
miºcându-se între 3,8732 ºi 3,8939 lei, maxim atins la finalul
perioadei, când cotaþiile fluctuau între 3,885 ºi 3,902 lei.
  Media monedei elveþiene a fluctuat între 3,9731 ºi 3,9868
lei, în timp ce miºcãrile de pe pieþele internaþionale s-au
realizat în culoarul 1,149 – 1,156 franci/euro.

În opinia tot mai multor analiºti inflaþia va creºte în vara lui
2018 pânã la 4%, urmatã de o scãdere, dupã ce vor fi absorbite
efectele majorãrii accizelor ºi a preþurilor la gaze ºi energie.
   Un comunicat al Asociaþiei Analiºtilor Financiar-Bancari
aratã cã „absolut toþi analiºtii care au rãspuns sondajului
au indicat o majorare a aºteptãrilor inflaþioniste pentru
finalul anului curent ºi urmãtor. Astfel, rãspunsurile oferite
plaseazã inflaþia anualã la finalul anului curent la 2,13%,
respectiv 3,3% anul urmãtor, marginal peste ultimele
proiecþii ale BNR”.
   Aceastã evoluþie ar putea pune BNR în postura de a accepta fie
o creºtere a euro la 4,6 – 4,7 lei, fie sã reia, dupã circa trei ani,
ciclul de creºtere al dobânzii sale de politicã monetarã, care ar
urma sã urce pânã la finalul anului viitor la 2,25 – 2,5%.
   În piaþa monetarã, dobânzile pe termen scurt au atins noi
maxime ale ultimilor ani, chiar dacã BNR a împrumutat din
nou bãncile comerciale cu circa 4,2 miliarde lei.
La finalul perioadei indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care se calculeazã costul creditelor în lei cu dobânda variabilã,
a crescut la 1,84%, cel la ºase luni, utilizat în calculul
dobânzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 1,99% pentru
ca indicele la nouã luni sã sarã la 2,05%.
   Aceastã tendinþã poate afecta major modul de viaþã al multor
români, în condiþiile în care, aºa cum se aratã în ultimul
comunicat al Comitetului Naþional privind Supravegherea
Macroprudenþialã (CNSM) „o altã vulnerabilitate la adresa
stabilitãþii financiare se referã la creºterea îndatorãrii populaþiei,
ce poate avea efecte negative importante, atât asupra sistemului
financiar, cât ºi asupra creºterii economice viitoare. În prezent,
gradul de îndatorare s-a majorat considerabil, o treime din
debitorii care au contractat un credit în ultimul an având, în
medie, un grad de îndatorare de peste 55 la sutã”.
   Perechea euro/dolar a crescut de la 1,1720, minim al
ultimelor douã luni, la 1,1880 dolari, dar la finalul intervalului
tranzacþiile se realizau între 1,1737 ºi 1,1799 dolari.
  Scãderea euro s-a datorat informaþiilor apãrute în presa
europeanã, conform cãrora BCE va reduce anul viitor amploarea,
de la 60 la 30 miliarde euro pe lunã, a programului sãu de achiziþie
de obligaþiuni ale statelor sau firmelor din zona euro.
Analiza cuprinde perioada 11 – 17 octombrie.

În perioada 14-
15.10.2017 la Ploieºti s-a
desfãºurat Finala
Campionatului Naþional de
Ne-Waza (lupta la sol din
Judo) individual, masculin ºi
feminin, pentru vârstele U11,
U13, U15, la care au participat
250 de sportivi.
   CSM Drobeta Turnu
Severin a avut în aceastã
competiþie 3 sportivi la
vârsta U15, care s-au clasat
dupã cum urmeazã:
Loc II : -VLADU ANA MARIA
-44 kg
Loc III: -ARGINT DIANA -52 kg
Neclasat:
 -DIACONESCU CHRISTIAN -55 kg

La Ploieºti s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional de Ne-Waza

 Radu Georgescu

conþine datele de contact ale
solicitantului, bunurile care se
doresc a fi achiziþionate
indicând denumirea ºi poziþia la
care se aflã în listã. Lista cu
bunurile poate fi consultatã atât
pe site-ul RAAN – www.raan.ro
cât ºi pe site-ul Euro Insol–
www.euroinsol.eu.
   Licitaþiile vor fi organizate în
funcþie de solicitãrile primite, iar
cei interesaþi vor fi anunþaþi cu
privire la data exactã a licitaþiei
ºi modul de achiziþionare a
caietului de sarcini la adresa de
contact specificatã în solicitarea
transmisã cãtre RAAN.
    Detalii suplimentare la tel:
0758/27.95.21.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin
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AS Recolta Dãnceu a  rãmas
singura echipã cu punctaj
maxim în Liga a IV-a
Mehedinþi, dupã ce a dispus,
în deplasare, cu 2-1, de
Viitorul ªimian, în derby-ul
etapei a VI-a. Constantin
Negrescu a deschis scorul
pentru oaspeþi, în minutul 11,
Lucian Zamfir a egalat chiar
înainte de pauzã, iar Cristian
Boboescu (‘53) a adus al 6-
lea succes stagional al

Recoltei, care s-a distanþat astfel la 3 puncte de adversara sa. Etapa a VI-a a
adus ºi primul pas greºit al Diernei Orºova, care a fost surclasatã cu 5-0 în
deplasarea de la Strehaia. Campioana sezonului trecut a marcat prin Adrian

Balaci (‘7), Andrei Mãtuºoiu
(‘23), Claudiu Topalã (’52),
Costel Pontu (’73) ºi
Cosmin Lederer (’79).

Repartizatã în Seria Vest a
Ligii Elitelor U17, CSS Drobeta Turnu
Severin a fost învinsã în prima etapã
cu scorul de 5-1, în deplasarea de la
CS Universitatea Craiova. Singurul
gol al echipei severinene a fost marcat
de Constantin Dãnoiu, în minutul 39.
“Deºi am pierdut la un scor drastic,
nu sunt dezamãgit de înfrângere. Per
ansamblu, bãieþii mei au avut
atitudine, împotriva uneia dintre cele
mai bune echipe din România, la U17.
Am avut o primã reprizã bunã ºi am
intrat cu 1-1 la vestiare. Am fãcut însã
o schimbare neinspiratã la pauzã ºi
jocul s-a rupt în primele 20 de minute

Dupã ce a câºtigat meciul -
tur cu scorul de 7-5, selecþionata
U14 a Mehedinþiului a învins echipa
similarã a judeþului Olt ºi la malul
Dunãrii. Pe Stadionul Termo,
severinenii s-au impus cu scorul de
3-2, prin golurile lui Mario Viºan

În Liga a V-a, ªtiinþa Broºteni ºi Inter Crãguieºti continuã
sã fie despãrþite doar de golaveraj. În etapa a VI-a, liderul s-
a impus cu 7-1 în deplasarea de la ASG Hinova, prin golurile
izbutite de Ionuþ Vitan (’27, ’52), George Petcu (’55, ’72), Vasile
Vãduva (’74) ºi Marius Manea (’88, ’90), respectiv Daniel Fãiniºi
(’43). Pe locul secund, la egalitate de puncte cu ªtiinþa Broºteni,
dar golaveraj inferior, a rãmas Inter Crãguieºti, care a câºtigat
cu 4-1 jocul de la Vânãtori. Lanterna roºie a ultimului eºalon
fotbalistic din Mehedinþi a deschis scorul în minutul 10, prin
Cristian Miculeasa, dar Ion Stelescu (’12, ’16), Cãtãlin Iosu
(’28) ºi Marinel Rãdulescu (’74) au adus a 5-a victorie
stagionalã pentru Inter.

 M. O.

Eºec la debutul în Elitã
din repriza a doua. Vom învãþa din
aceste greºeli ºi în etapele viitoare cu
siguranþã vom arãta un joc bun.
Suntem singurul CSS din þarã care
s-a calificat în Liga Elitelor”, a explicat
antrenorul Mihai Caliþoiu. Acesta a
mizat pe: Rãceanu – Ilie, F. Popescu,
Popa, Trãilescu – Cerbu, Mogoº,
Toader (’41 Mladin, ’72 Iorgulescu)
– Mincu (‘60 Ungureanu), Dãnoiu,
C. Popescu. Etapa viitoare, echipa
severineanã va întâlni Centru
Naþional de Excelenþã Târgu Mureº.
Meciul se va juca sâmbãtã, de la ora
14:00, pe Stadionul Municipal.
   Dupã ce au ratat calificarea în

Liga Elitelor, juniorii U19 de la CSS
Drobeta Turnu Severin au fost
repartizaþi în seria a VII-a regionalã,
iar în prima etapã s-au impus cu
5-2, în deplasarea de la Ripensia
Timiºoara. Marian Florea (’12),
Cãtãlin Rupa (‘37), Adrian Burcu
(‘51), Adrian Gâdea (‘76) ºi Ionuþ
Rupa (‘84) au marcat pentru olteni.
Sâmbãtã, de la ora 12:00, elevii lui

Marian Brihac vor întâlni ASU
Politehnica Timiºoara, pe
Stadionul Termo. În prima etapã,
bãnãþenii au fost învinºi cu 1-0 de
ACS Luceafãrul Drobeta, singurul
gol al partidei fiind marcat de Ionuþ
Curea, în minutul 50. Sâmbãtã, de
la ora 12:00, pe terenul din ªimian,
elevii lui Vintilã Miºu vor juca cu
CSS Lugoj.

Liga a IV-a
Etapa a VI-a
Viitorul ªimian - Recolta Dãnceu 1-2
CS Strehaia - Dierna Orºova 5-0
Dunãrea Pristol - Viitorul Cujmir 2-0
Real Vânju Mare - Decebal Eºelniþa 4-1
Inter Salcia - AS Corcova 0-3
Clasament
1. Dãnceu 6   6 0   0 31-4 18
2. ªimian 6   5 0   1 22-7 15
3. Orºova 6   5 0   1 17-11 15
4. Strehaia 6   4 0   2 15-11 12
5. Cujmir 6   3 0   3 14-11 9
6. Pristol 6   2 1   3 11-14 7
7. Corcova 6   1 1   4 11-16 4
8. Eºelniþa 6   0 3   3 7-22 3
9. Vj. Mare 6   1 0   5 5-23 3
10. Salcia 6   0 1   4 8-22 1

Au trecut Oltul ºi la retur

(’26), Ilie Sgondea (’37) ºi Georgian
Roºoga (’90), respectiv Cristian Dinu
(’23) ºi Mario Crãciunicã (’52).
Antrenorul Dumitru Bãlu a mizat pe:
Sfetcu, Dragolici,  Sgondea, Roºoga,
Hondorocu, Enache, Moroºanu,
Mocanu,  Oanã, Mihart, Faur, Afrim,
Dincã, Viºan, Ioniþã, Duþoniu ºi
Fulga. În meciul-tur, disputat luna
trecutã la Slatina, mehedinþenii se
impuseserã cu 7-5. Cele douã
selecþionate sunt repartizate în
Regiunea a IV-a din cadrul Cupei
Speranþelor, alãturi de echipele
judeþelor Dolj, Gorj Vâlcea ºi Argeº.
Dupã disputarea jocurilor din cadrul
etapei regionale, vor fi selecþionaþi
17 jucãtori, care vor forma echipa
regiunii a IV-a. Etapa finalã va avea
loc în luna aprilie a anului viitor ºi
va fi formatã din 8 selecþionate
regionale.

Recoltã
maximã pentru
Dãnceu

ªtiinþa ºi Inter,
despãrþite de golaveraj

 M. O. M. O.

 M. O.

Liga a V-a - Etapa a VI-a
Real Vânãtori - Inter Crãguieºti 1-4
ASG Hinova - ªtiinþa Broºteni 1-7
Voinþa Opriºor - Dunãrea Hinova 2-3
Voinþa Vrata - AS Obârºia de Câmp 3-2
Coºuºtea Cãzãneºti - Viitorul Floreºti2-3
AS Corlãþel - Unirea Gârla Mare 0-3

Clasament
1. Broºteni 6   5 1   0 34-6 16
2. Crãguieºti 6   5 1   0 23-14 16
3. Gârla Mare 6   4 0   2 18-11 12
4. Floreºti 6   3 1   2 19-14 10
5. Vrata 6   3 1   2 15-13 10
6. D. Hinova 6   3 1   2 14-12 10
7. Cãzãneºti 6   3 0   3 15-12 9
8. Opriºor 6   2 0   4 12-15 6
9. Obârºia 6   1 2   3 11-10 5
10. G. Hinova 6   1 2   3 15-26 5
11. Corlãþel 6   1 1   4 9-20 4
12. Vânãtori 6   0 0    6 7-39 0
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Mã nepoate, veni la mine al lu Zbanghiu,
sã-mi spunã cã îl vãzui pe nea primaru di la
Strehaia cu paporniþa pin oraº. Îl vãzu pin oraº,
da nu pin oraºu nostru, pin alt oraº, pi la capitala
Olteniei, pi la oraºu banului Mihai. Pã da, avea
nea primaru paporniþã Zara, pesemne sã dusasã
sã sã înnoiascã. Acuma, al lu Zbanghiu zisã cã
nu ar fi bãgat de seamã, dacã nu sã gândea cã
nea Giura ar fi trebuit la ora respectivã sã cam
fie pi la serviciul pentru care l-au votat
strehãienii. Cã tare are nevoie Strehaia de
schimbãri, da sã pare cã nici de data asta n-au
nimerit-o. Pã da, cã în afarã de niscaiva fonduri
di la centru, nimeni n-a vãzut o strategie de
dezvoltare, vreun plan viabil, ceva. Da cum a
trecut deja un an ºi mai bine din actualu mandat,
ca mâine mai trec doi ºi jumate. Mai ales când
mai faci câte un drum, douã, trei pi la mall, la

 nea Mãrin

Sucã ºi nea primarele di la mall, Tanþa, luna ºi bairamu ºi
bloggerii di la Mediu

câteva sãptãmâni. Poate între douã deplasãri,
n-ar fi rãu sã sã aplece ºi asupra disperãrii unor
strehãieni de strada Republicii, care sã vor trezi
cu o staþie GPL lângã casele lor, pentru cã un
mîndruþ  are... putere de convingere. Pãi numai

ce au scãpat de staþia PECO din centru’
urbei ºi acu dau de altã dandana.
   Mã fraþilor, mã severinenii mei, dupã
ce plecã al lu Zbanghiu, mã pomenii
cu Tanþa lu Pecingine, cã veni sã sã
plângã. Pã ce pãþiºi mã, ce pãþiºi?! Pã
bine, mã nea Mãrine, abia sã terminã
un bairam ºi începe altu?! Mai bine de
unu pe lunã, pã cum aºa, cum aºa?,
întrebai io. ªi îmi spusã care e daravela.
Cicã trebuie severineanu sã
sãrbãtoreascã iarã, vrea, nu vrea, fro
patru zile, de data asta cu Festivalu
Pastramei ºi Mustului. Acuma sã faci
zaiafet de ãsta 4 zile, taman în plin
sezon de muncã, într-un oraº unde ºi
aºa locurile de muncã sunt mai rare ca
platanii lu nea Gherghe, zãu cã nu prea
ºtiui cum sã o împac pe Tanþa. Da dacã
tanti organizatoarea spune cã e bine sã
sã facã patru zile bairam pe Criºan,
severinenii sã plãteascã. Da or ºtii ei
mai bine ce fac ºi cum, numai a mici
sã miroasã.

   Mã nepoate, venirã reprezentanþi di la câteva
ambasade, care merg pin toatã þara, di la
Dãbuleni la Topoloveni, printr-un proiect iniþiat
de un grup sociologic, ca sã vadã potenþialu
nostru. Acuma, cât o investi Tunisia în Severin
ºi Mehedinþi, o sã vedem. Da pãnã atuncea, sã
vedem ce facem, cã vine iarna ºi cicã nu sã
încurcã mai nimeni sã sã ocupe de deszãpezirea
judeþului, când o veni zãpada. Zisã nerodu de
Sucã cã la el pe stradã nu e nevoie, cã ºi-a luat
anu trecut douã lopeþi ºi una i-a rãmas întreagã
ºi sã descurcã. Aºa cã pe Sucã sã-l scadã din
programu de deszãpezire, cã poate aºa sã mai
înduplecã neºte afaceriºti de bine ºi sã ocupã
ei de drumuri. Pin încredinþare directã, se ºtie!
   Acuma, mã fraþilor, sã vezi dandana pi la
Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi. Pã
da, cã deveni un funcþionar public de pe acolo
mare blogger ºi mare cunoscãtor de toate cele
(vezi foto), încât sã caute nod în papurã pi la toþi,
ba ºi pi la instituþia care îl plãteºte. Acuma, ori
angajaþii instituþiei nu ºtiu legea funcþionarilor
publici, ori nea directoru estrãin de unele încãlcãri
ale deontologiei de cãtre unii subordonaþi.
   Iarã în rest, pi la noi pi la Severin pe aicea,
bucuroºi le-om duce toate, dacã ar merge mai
bine. Mai bine ca înainte.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!
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