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25 OCTOMBRIE - ZIUA ARMATEI DIN ROMÂNIA

Judoka din
Strehaia uimeºte
lumea
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Koveºi, cu
demisia pe masã,
Iohannis, în
vizorul lunetiºtilor
pag. 8

Cum se descurcã
o familie din patru
persoane cu o
mie de lei pe lunã:
Liviu ºi Olguþa
adulþi ºi ªerban ºi
Codrin plozi
pag. 9

Prefectul judeþului, Nicolae DRÃGHIEA,
alãturi de domnul Aladin GEORGESCU –
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Andrei
STÃNIªOARÃ subprefectul judeþului, viceprimarii
municipiului Daniel CÎRJAN ºi Cornel FOLESCU,
ºi ºefii instituþiilor militare ºi civile din judeþul
nostru au participat la festivitãþile prilejuite de
ZIUA ARMATEI DIN ROMÂNIA.
La ceremonialul militar organizat au mai participat
reprezentanþi ai administraþiei publice locale, asociaþiilor
cadrelor militare în rezervã ºi în retragere, precum ºi invitaþi
ai asociaþiilor militare similare din Republica Serbia.
În cuvântul sãu, prefectul Nicolae DRÃGHIEA a
elogiat rolul de excepþie jucat de armatã în istoria
României ºi a arãtat ataºamentul ºi respectul faþã
de armatã prin urmãtoarele cuvinte: “Îmi exprim
întreaga preþuire pentru militarii în rezervã ºi în
retragere, pentru toþi cei care au servit ºi servesc cu
credinþã ºi onoare patria ºi poporul român. Omagiem
cu acest prilej memoria militarilor români care ºiau dat viaþa sau au fost rãniþi în cadrul misiunilor
desfãºurate sub egida NATO, ONU ºi a celor de
tip coaliþie”.
 Biroul de presã

Evaluarea activitãþii ªcolii de Perfecþionare a Pregãtirii
Personalului Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin
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În data de 19.10.2017, la sediul ªcolii
de Perfecþionare a Pregãtirii Personalului Poliþiei
de Frontierã Drobeta Turnu Severin s-a
desfãºurat activitatea de evaluare a rezultatelor
obþinute în anul de învãþãmânt 2016/2017.
Principalele obiective care au stat în atenþia

ºcolii au fost: formarea, perfecþionarea ºi
specializarea cadrelor poliþiei de frontierã,
dezvoltarea aptitudinii de a acumula ritmic
cunoºtinþe, a preocupãrii de perfecþionare
continuã a pregãtirii profesionale, formarea de
priceperi ºi deprinderi  Continuare în pag. 4
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Editorial

social - politic

de Sorin Vidan

Liniºtea dinaintea furtunii

concediu, cãci în afarã de mici
hârjoane ºi obiºnuitele certuri
mãrunte, altceva nu a prea oferit scena
politicã în aceºti ultimo doi ani.
Pentru 2019 deja încep calculele ºi
miºcarea jaloanelor pe hartã.
Cosmin Guºã spune, de exemplu:
“„PNL dacã nu îºi asumã clar, ca pe
o decizie mare, un scop politic
precis, candidatura lui Iohannis, el
nu e un partid care sa aibã
Dacã anul acesta a mai fost importanþã publicã. Iar PSD nu are
cum a fost –mediul politic, în ciuda prezidenþiabil în momentul acesta.”
tulburenþelor de moment,
Acum, serios, ideea candidaturii
pãstrându-ºi un anumit echilibru – lui Iohannis pare mai degrabã una
e clar cã din 2018 încolo se va intra dintre glumele neinspirate ale
într-o logicã preelectoralã, þinând momentului. Nu doar cã nu-l mai
cont de faptul cã ne aflãm undeva vãd pe actualul preºedinte reintrând
la jumãtatea ciclului de patru ani în rolul de candidat (cu atât mai
ce jaloneazã viaþa politicã puþin reuºind), cãci nici contextual
autohtonã. La doar un an distanþã, politic nu mai e ce a fost, dar nu
în 2019, vom avea alegeri pentru vãd nici ce ar câºtiga liberalii
Cotroceni, iar confruntarea revenind cu Iohannis în aceastã
prezidenþiabililor se anunþã una cursã. Amintirea guvernului
grandioasã ºi imprevizibilã. Cioloº, când liberalii au fost lãsaþi
Partidele au la dispoziþie un an ºi pe tuºã de dragul tehnocraþilor, nu
ceva sã-ºi punã la punct arsenalul e chiar atât de îndepãrtatã. Nici PNL
propagandistic ºi actorii politici.
nu cred cã ia prea în serios
De soarta alegerilor pentru scenariul avansat de Cosmin Guºã.
Cotroceni va depinde foarte mult ºi Ideal ar fi sã gãseascã un candidat
configurarea alegerilor locale din mai bun, mai dinamic, ºi care sã-I
2020. Mult nu mai e, iar pacea politicã avantajeze în bãtãlia de la locale.
de acum e pe sfârºite. Spunem pace,
Dacã Iohannis, sã zicem,
ca sã nu spunem pur ºi simplu recâºtigã, parcã vãd cã se va retrage

ªedinþe de lucru pentru dezvoltarea
comunitãþilor mehedinþene
Identificarea unor soluþii privind
modificarea ºi completarea
legislaþiei ariilor protejate, în
sensul relaxãrii acesteia, în
vederea dezvoltãri durabile a fost
tema principalã a douã ºedinþe de
lucru care au avut loc sãptãmâna
trecutã în judeþul Mehedinþi.
La Orºova, alãturi de domnul
senator Liviu Mazilu ºi domnul
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Ionicã Negru,
au participat la ºedinþa de lucru
reprezentanþi ai Gãrzii de Mediu, ai
Apelor Române, ai Parcului Naþional
“ Porþile de Fier” precum ºi primarii
comunelor din Clisura Dunãrii.
La Bala, domnul senator Liviu
Mazilu ºi domnul preºedinte al
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Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, s-au întâlnit cu
primarii din nordul judeþului,
pentru a dezbate problematica
dezvoltãrii durabile dar ºi probleme
punctuale cu care se confruntã
comunitãþile din acea parte a
judeþului Mehedinþi.
În ambele ºedinþe de lucru, a fost
abordatã ºi tema dezvoltãrii
serviciilor turistice, atât în Cazanele
Dunãrii, cât ºi în nordul judeþului
Mehedinþi, ambele zone fiind
pretabile turismului. Au fost
aduse în discuþie metode ºi
mijloace de promovare atât a celor
douã zone turistice, dar ºi a
serviciilor turistice pe care le oferã.
 Biroul de presã

în curtea palatului de la Cotroceni
ºi va poza în acelaºi preºedinte…
distant, ca pânã acum. Ori liberalii
au nevoie de un preºedinte implicat,
nu de unul simbolic.
Trecând în tabãra adversã, la
PSD, e clar cã social democraþii nu
au acum niciun nume consistent
pentru prezidenþiale. Firea, Ponta,
Geoanã –nu prea vãd cum ar reuºi
sã se impunã. Ultimii doi au mai
încercat, reuºind fiecare câte un
monumental insucces. Actualul
primar al Capitalei pare a avea,

acolo, cât de cât, o ºansã, dar nu
una cine ºtie ce. Mari nume bine
conturate nu sunt prezente la start,
aºa cã parcã vãd cã vom avea, în
2019, o campanile anostã, cu nume
vechi ºi chipuri obosite. Tocmai de
aceea e atât de important, în ecuaþia
generalã a politicii de pe la noi, anul
ce vine, cu paºi repezi. Acalmia de
acum se va destrãma, iar în locul
ei vom revedea la lucru marile ºi
micile conspiraþii ºi lovituri din
culise, certuri ºi ameninþãri, vorbe
ºi poveºti de adormit electoratul.

Verificarea construcþiilor
hidrotehnice în atenþia prefectului

In data de 24.10.2017,
prefectul judeþului, Nicolae
DRÃGHIEA, s-a întâlnit cu comisia
constituitã pentru verificarea anualã
a stãrii tehnice ºi funcþionale a
construcþiilor hidrotehnice cu rol
de apãrare împotriva inundaþiilor de
pe râurile interioare ºi de la Dunãre.
Comisia a prezentat prefectului
judeþului activitãþile ce vor fi
desfãºurate, conform programului
aprobat, urmând ca la finalizarea
acþiunii sã fie prezentate concluziile
rezultate ºi mãsurile propuse
pentru remedierea eventualelor
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
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deficienþe constatate.
Deºi comisia desfãºoarã o activitate
anualã, de rutinã, domnul Nicolae
DRÃGHIEA a recomandat sã fie
vizualizate cu atenþie toate
amplasamentele ºi sã se punã accent
pe acele lucrãri hidrotehnice a cãror
avariere ar putea afecta localitãþile din
aval. Totodatã, a solicitat comisiei sã
verifice lucrãrile de punere în
siguranþã care au fost efectuate de la
ultimul control ºi pânã în prezent,
precum ºi stocurile de apãrare
constituite conform normelor în
 Biroul de presã
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Festivalul European de Literaturã “Sensul Iubirii” ediþia a
XIX-a – un eveniment cultural remarcabil

La Pavilionul Multifuncþional
al Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
din municipiul Drobeta Turnu Severin
s-a desfãºurat, vineri 20 octombrie
2017, cea de-a XIX-a ediþie a
Festivalului European de Literaturã
“Sensul Iubirii”, un eveniment
cultural remarcabil organizat de cãtre
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier ºi
Societatea Scriitorilor Danubieni,sub
egida Consiliului Judeþean Mehedinþi.
A fost un adevãrat regal de poezie,
la acest eveniment participând scriitori
importanþi din judeþ, din þarã, dar ºi
din Serbia. Festivalul European de
Literaturã “Sensul Iubirii” a fost înfiinþat
de cãtre scriitoare Ileana Roman, acesta
devenind deja unul de tradiþie ºi unul
care se bucurã de o mare apreciere cu
fiecare ediþie. De fapt, este singurul

festival de acest gen din judeþ.
Alãturi de Ileana Roman, ca
oficialitãþi locale au mai fost prezenþi
la eveniment Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Emilia Mihãilescu,
managerul Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, Doiniþa Chircu, managerul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
Invitat special la ediþia din acest an a
Festivalului European de Literaturã
“Sensul Iubirii” a fost poetul Mircea
Dinescu, care ºi-a lansat volumul de
versuri “Colierul din bomboane de
colivã”. Tot în cadrul festivalului a avut
loc lansarea volumului de poezii al
scriitorului sârb Haji Aca Kozokic,
volum publicat cu sprijinul Consiliului
Judeþean Mehedinþi, prin intermediul
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”.
“Mã bucur cã ne întâlnim la cea de-a

PREªEDINTE: IOAN LASCU Juriu:
Membru: TITU DINUÞ
Membru: ILEANA ROMAN
Membru: TUDOR RÃÞOI
Membru: EMILIA MIHÃILESCU
Premii:
1. PREMIUL OMNIA - MIRCEA DINESCU
2. PREMIUL pentru ISTORIE LITERARÃ - FLORIAN COPCEA
3. PREMIUL pentru PROMOVAREA CULTURII ROMÂNE ÎN SERBIA VASILE BARBU
4. PREMIUL pentru CRITICA LITERARA - AUGUSTIN DOMAN
5. PREMIUL pentru PROZÃ – MIHAI ANTONESCU
6. PREMIUL pentru PROMOVAREA CULTURII ROMÂNE ÎN SERBIA MIHAIL VASILIEVICI
7. PREMIUL pentru VOL. “SURÂSUL CLASICILOR” - DAN BUCIUMEANU
8. PREMIUL pentru VOL. “VIAÞA CA O PARADÃ” - JEAN BÃILEªTEANU
9. PREMIUL pentru POEZIE - MIHAI STANCU
10. PREMIUL pentru PUBLICISTICÃ – MIHAI BARBU

de-a XIX ediþie a acestui festival, care
a devenit unul internaþional, pentru cã,
în ultimii ani, am avut invitaþi din mai
multe þãri, perecum Serbia, Austria,
Spania, oameni de foarte bunã calitate,
scriitori remarcabili. Alãturi de noi în
acest demers a fost în permanenþã
conducerea Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Îi mulþumesc personal
domnului Aladin Georgescu pentru
implicare ºi sprijin”, a declarat Emilia
Mihãilescu, managerul Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”, în
debutul festivalului.
În cadrul Festivalului au fost
premiaþi mai mulþi scriitori care ºiau lansat operele, premiile fiind
înmânate de preºedintele CJ
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

“Mulþumesc organizatorilor pentru
invitaþie ºi, totodatã, îi felicit pentru
organizarea acestui eveniment
cultural, acest festival fiind un bun
prilej de a strânge laolaltã oameni
iubitori de culturã atât din judeþul
nostru, cât ºi din þarã, ori din afara
graniþelor acesteia, ceea ce este un
fapt apreciabil. Cultura este una dintre
pârghiile proceselor de coeziune ºi
dezvoltare la nivelul fiecãrei
comunitãþi, este un element prin
intermediul cãruia putem reflecta
asupra convenþiilor sociale ºi le
putem transforma, de aceea încurajez
ºi susþin toate evenimentele culturale
care au loc la nivelul fiecãrei instituþii
mehedinþene”, a declarat Aladin
Georgescu preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.
La rândul sãu, poetul Mircea
Dinescu a fost plãcut impresionat de
organizarea festivalului ºi de
atmosfera culturalã din judeþul nostru.
Acesta a oferit o searã de excepþie
celor prezenþi, recitând din propria
creaþie liricã, iar la final a dat autografe
pe volumul sãu de versuri, carte
oferitã gratuit ca donaþie a Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Mircea Dinescu
a avut ºi cuvinte de apreciere la adresa
preºedintelui CJ Mehedinþi, Aladin
Georgescu, prezent la eveniment,
spunând, printre altele: “În niciun
judeþ din þarã, în afara Mehedinþiului,
preºedintele Consiliului Judeþean
nu vine la poezie”.
 Mircea Popescu

APIA Mehedinþi participã la INDAGRA 2017
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã va participa, în perioada 25 - 29 octombrie 2017, la cea
de-a XXII-a ediþie a Târgului internaþional de produse ºi echipamente
în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii ºi zootehniei –
INDAGRA 2017 (platforma 12, Stand 12).
Agenþia va prezenta celor interesaþi materiale de informare cu
privire la schemele/mãsurile de platã pe care le gestioneazã din fonduri
europene ºi respectiv de la bugetul naþional.
Totodatã, menþionãm cã joi, 26 octombrie 2017, APIA va susþine
prezentarea „Plãþile pe suprafaþã din mãsurile 8.1 ºi 15.1 din PNDR” în
cadrul conferinþei organizate de Autoritatea de Management PNDR.
Evenimentul se va desfãºura în sala Eminescu, începând cu ora 10:30.
Târgului internaþional INDAGRA este cel mai mare ºi important eveniment
agricol din România fiind organizat de cãtre ROMEXPO în parteneriat cu
Camerele de Comerþ ºi Industrie din România. RESPONSABIL COMUNICARE
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Generalul de brigadã în retragere
Titu Stoicheci a decedat la vârsta
de 106 ani

Luni, 23 octombrie, ac., jandarmii
mehedinþeni l-au condus pe ultimul
drum, pe generalul Stoicheci Titu,
ultimul jandarm supravieþuitor al
bãtãliei de la Stalingrad.
Generalul de brigadã în
retragere Titu Stoicheci, s-a nãscut
în comuna mehedinþeanã Husnicioara, pe data de 9 ianuarie 1911.
Dupã ªcoala Normalã de Invãþãtori
din Drobeta Turnu Severin, a urmat
ªcoala Militarã de Ofiþeri de Infanterie concentrare ºi deconcentrare, pânã în
de la Ploieºti pe care a absolvit-o în anul 1947, când a fost avansat pentru
anul 1933, iar în anul 1936 a fost rezultate excepþionale la gradul de
avansat la gradul de sublocotenent. cãpitan ºi trecut în rezervã. În perioada
Între anii 1936-1939 a pus condeiul urmãtoare ºi-a continuat profesia de
în mâna elevilor de la ªcoala Zegaia de învãþãtor la ªcoala de la Zegaia
din judeþul Mehedinþi. În anul 1939 unde a fost director pânã în anul 1971,
a fost concentrat în cadrul Legiunii când a ieºit la pensie. Între anii 1991de Jandarmi Dolj, iar în anul 1941 a 1995 a fost avansat la gradul de maior
fost trimis pe frontul de la Odessa.
ºi respectiv locotenent colonel, iar în
La Stalingrad a fost cea mai grea anul 2008, cu ocazia Zilei Jandarmeriei
încleºtare din cel de-al doilea rãzboi Române, veteranul de rãzboi Titu
mondial, când a stat adesea cu moartea Stoicheci a primit gradul de colonel
în faþã fãrã însã a pune în balanþã în retragere.
sacrificiul vieþii. În anul 1942 s-a întors
Începând cu anul 2013, prin
de pe front, iar în luna martie din anul decret prezidenþial a fost avansat
1943 a fost avansat la gradul de la gradul de general de brigadã
locotenent ºi lãsat la vatrã. În luna cu o stea, în retragere, primind
septembrie a aceluiaºi an a fost astfel recunoaºterea naþionalã
concentrat în cadrul Legiunii de pentru meritele sale.
Jandarmi Gorj având diferite etape de
Rãmas bun, domnule general!
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Evaluarea activitãþii ªcolii de Perfecþionare...
 urmare din pag. 1

noi prin studiu individual, cultivarea
la cursanþi a spiritului de dreptate, a respectului faºã de lege ºi adevãr, educarea
cursanþilor în spiritul rspectãrii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului.
Prin managementul activitãþilor desfãºurate la nivelul ºcolii, în anul de
învãþãmânt 2016-2017, s-a avut în atenþie permanentã armonizarea procesului
de învãþãmânt la standarde europene urmãrind ca documentele de învãþãmânt
elaborate, conþinutul ºtiinþific al temelor, metodelor didactice utilizate sã fie
corelate cu nevoile alinierii la standardele UE ºi Schengen ºi îndeplinirii
obiectivelor impuse în programele prioritare ºi de acþiune ale P.F.R.
În perioada analizatã, personalul a desfãºurat activitãþi didactice în
conformitate cu ”Graficul activitãþilor de formare profesionalã a
personalului P.F.R. în anul 2016-2017”.
S-a urmãrit în permanenþã asigurarea unei baze materiale care sã asigure un cadru
optim (didactic ºi logistic) în vederea desfãºurãrii cursurilor. În acest sens au fost
achiziþionate calculatoare portabile, videproiectoare, televizoare ºi imprimante.
Pe lângã activitãþile curriculare, concretizate în norma didacticã,
personalul catedrei a mai desfãºurat ºi alte actvitãþi extracurriculare cum
ar fi: întocmirea revistei aniversare anuale a ºcolii ”Temerarii” sau
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Biserica din Parohia mehedinþeanã
Scãpãu a fost resfinþitã

Sâmbãtã, 21 octombrie,
biserica cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavril” din
parohia mehedinþeanã Scãpãu a
fost resfinþitã. Rânduiala liturgicã a
început la ora 8.30 ºi a debutat cu
slujba de sfinþire a sfântului locaº,
urmatã de Sfânta Liturghie.
Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã de
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
înconjurat de un ales sobor de preoþi.
Rãspunsurile liturgice au fost date
de Grupul psaltic al Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu Severin.
Biserica din Scãpãu a fost ziditã între
anii 1900-1906 ºi din pricina
degradãrilor suferite de-a lungul anilor
în perioada 2011- 2017 s-au efectuat
lucrãri de restaurare la aceastã sfântã
bisericã prin purtarea de grijã a pãrintelui
Radu Adrian Ciupagea ºi prin contribuþia
enoriaºilor acestei parohii.

Dupã Sfânta Liturghie oficiatã în
curtea Sfântului locaº de închinare
pãrintele protoiereu Popescu
Gheorghe a dat citire actului de sfinþire,
iar dupã acest moment domnul
profesor Fritea Eugen a þinut un cuvânt
de mulþumire la finalul acestuia
recitând o poezie compusã de dânsul
special pentru acest moment.
Pãrintele Radu Adrian Ciupagea a
mulþumit tuturor enoriaºilor care au
ajutat la restaurarea acestei biserici ºi
tuturor care l-au sprijinit pentru ca în
aceastã zi toatã osteneala sã fie
încununatã prin slujba de resfinþire.
La finalul cuvântãrilor Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a acordat gramate
de cinstire celor care au contribuit
la reparaþiile de la aceastã bisericã,
iar pãrintelui Radu Adrian Ciupagea
care a coordonat aceste lucrãri i-a
acordat rangul de iconom.
Pr. Marian Alin Giginã

participarea la activitãþile organizate de agenþia europeanã FRONTEX în
perioada 03-05.10.2017.
În ceea ce priveºte evaluarea disciplinei ºi ordinii interioare, putem
menþiona ca la nivelul unitãþii noastre un ofiþer a fost recompensat cu
înaintarea în gradul profesional urmãtor cu ocazia Zilei Naþionale a
României, un agent a fost recompensat cu “mulþumiri scrise” pentru
rezultate deosebite obþinute la concursul de tir organizat la nivelul M.A.I.,
iar 6 ofiþeri ºi 6 agenþi au fost recompensaþi cu ocazia Zilei Poliþiei de
Frontierã de asemenea cu ”mulþumiri scrise”.
Pentru anul de învãþãmânt 2017/2018, prioritãþile de acþiune vor fi:
asigurarea cadrului optim în vederea desfãºurãrii cursurilor de formare
iniþialã a elevilor, participarea ºi organizarea de întâlniri; seminarii ºi
simpozioane pe teme de actualitate ce vizeazã activitatea structurilor
operative; iniþierea demersurilor pentru încheierea de noi protocoale de
parteneriat cu structuri similare din þãrile vecine ºi nu numai; iniþierea
demersurilor pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru
dezvoltare instituþionalã, dezvolatarea activitãþii de cercetare individualã
în vederea publicãrii de articole ºtiinþifice de specialitate.
Purtãtor de cuvânt, Inspector de politie, BRUCA IONELA
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Senatorul Liviu Mazilu s-a consultat cu primarii din
judeþul Mehedinþi pe probleme ale comunitãþilor locale

Senatorul Liviu Mazilu a avut la
sfârºitul sãptãmânii trecute douã întâlniri
alãturi de preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu ºi
vicepreºedintele Ionicã Negru pentru
consultãri, în vederea amendãrii Legii
ariilor protejate, cu primari, reprezentanþi
de la Apele Române, Garda de Mediu,
Romsilva, conducerea Parcului Naþional
“Porþile de Fier” factorii decizionali din
localitãþile aflate în zona acestora.
Prima dezbatere a fost organizatã la
sediul Primãriei Orºova, alãturi de
primarul Marius Stoica au participat edilii
comunelor din Clisura Dunãrii.
A doua consultare a avut loc, la Bala
ºi au participat primarii din zona de nord.

Ariile protejate sunt esenþiale în
conservarea capitalului natural ºi
cultural întrucât includ cele mai
reprezentative ºi semnificative zone din
punct de vedere al biodiversitãþii, al
valorilor naturale ºi culturale asociate.
Judeþul Mehedinþi are în componenþa
sa o suprafaþã mare de asemenea arii
(rezervaþii naturale) declarate prin Legea
nr. 5 din anul 2000. Cazanele Dunãrii
reprezintã o astfel de rezervaþie, cu o
suprafaþã de peste 200 de hectare. Lista
ariilor protejate aflate pe teritoriul
administrativ al judeþului Mehedinþi
include pe lângã zonele fabuloase din
nordul judeþului, care deja sunt de
notorietate, situate în Geoparcul

Platoului Mehedinþi, ºi suprafeþe
mari de peste 300 de hectare,
precum Dealul Vãrãnic, pe
teritoriul comunei Brezniþa Ocol,
sau Rezervaþia Gura Vãii –
Vîrciorova, aflatã în mare parte
pe teritoriul municipiului
Drobeta Turnu Severin.
Mãsurile de management în
aceste arii se elaboreazã ºi se
implementeazã în aºa fel încât sã
se menþinã sau chiar sã se refacã,
acolo unde este nevoie,
ecosistemele naturale ºi populaþiile
de specii sãlbatice, menþinându-se
în acelaºi timp sau cãutându-se
soluþii pentru utilizarea durabilã a
resurselor naturale. De aceea, legea
restricþioneazã într-un anume fel

Ziua Armatei, zi de sãrbãtoare
în Drobeta Turnu Severin
Miercuri, 25 octombrie, în
Drobeta Turnu Severin autoritãþile
oraºului împreunã cu zeci de
severineni au participat la ceremoniile
religioase ºi militare organizate cu
ocazia Zilei Armatei la Monumentul
Eroilor din Parcul Rozelor.
„Astãzi, sãrbãtorim, din punctul
meu de vedere, unul din cele mai
importante momente ale poporului
nostru: Ziua Armatei Române.
Ca ºi semnificaþie istoricã, aceastã
zi este legatã, în principal, data de 25
octombrie 1944, când armata românã
elibera ultima localitate a þarii noastre,
de sub ocupaþie strãinã.
Armata reprezintã unul din cele mai
importante repere naþionale,

constituind o garanþie a stabilitãþii
ºi independenþei statului de drept
ºi a suveranitãþii naþionale.
În prezent, armata noastrã ºi-a
fãcut datoria în cadrul forþelor NATO,
fãcând din România unul din
partenerii de baza ai acestei structuri.
Sã cinstim cu respect memoria
ostaºilor cãzuþi la datorie pe
câmpul de luptã, iar militarilor
români le transmit un cãlduros
“La mulþi ani!”, sã fie mândrii de
uniforma pe care o poartã ºi sãºi îndeplineascã misiunea cu
succes!“, a declarat subprefectul
judeþului Mehedinþi, domnul
Andrei Stãniºoarã.
 Biroul de presã

managementul acestora, astfel cã,
unitãþile administrative teritoriale pe
care se aflã, primãriile care
administreazã astfel de zone, au
instrumente destul de limitate de
intervenþie, în vederea dezvoltãrii ºi
exploatãrii potenþialului maxim.
Chiar dacã un obiectiv extrem de
important legat de managementul
acestor zone îl constituie turismul,
recreearea ºi dezvoltarea
comunitãþilor locale, existã diverse
asperitãþi între primãrii ºi conducerea
etnitãþilor care administreazã aceste
rezervaþii. Este cunoscut faptul cã
turismul în Clisura Dunãrii este foarte
bine dezvoltat, tot mai mulþi turiºti
ajung an de an în aceast colþ de
Mehedinþi. Este nevoie de
asigurarea unei infrastructure
corespunzãtoare, pentru cã turismul
este creator de locuri de muncã, ºi
reprezintã o ºansã enormã pentru
dezvoltarea localitãþilor.
De aceea toate acestea trebuie
armonizate, iar noua lege cu privire
la ariile protejate trebuie sã includã
chiar aspectele constatate de
factorii decizionali, în vederea
dezvoltãrii durabile a localitãþilor.
Dezbaterile organizate de
senatorul Liviu Mazilu s-au
concretizat cu propuneri pertinente
ºi argumentate din partea celor
implicaþi, de modificare, adãugare
în articolele legii, tocmai pentru un
mai bun management al rezervaþiilor
naturale, exploatarea la potenþial
maxim, ºi dezvoltarea durabilã a
localitãþilor.
 G. P.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Must, pastramã, poezie, izmene pe bãþ...

* Din ce în ce mai enervante
intervenþiile, ieºirile publice, cu
declaraþii pe cele mai diverse teme,
dar având o finalitate ºablon –
susþinerea ºi încurajarea individei
latifundiare din fruntea DNA - ale
ambasadoruui american la
Bucureºti, Hans Klemm! Acest
cetãþean, care, teoretic vorbind, ar
trebui sã reprezinte statul american
pe lângã autoritãþile române, cu
scopul esenþial de a fluidiza relaþiile
bilaterale, îºi depãºeºte din ce în ce
mai
grosolan
atribuþiile,
amestecându-se în treburile interne
ale Statului Român cu o nesimþire
care ar sugera inconºtienþa, dacã
nu am ºti cã, de fapt, este vorba de
o grosolanã aroganþã de tip
neocolonial. ªi de preocuparea
pentru promovarea unor interese
proprii aducãtoare de profituri
considerabile pe deasupra. Fãrã ca
aurtoritãþile române sã aibã mãcar
o urmã de reacþie. Obedienþã totalã?
Laºitate de cea mai joasã speþã? În
fine. Din acest motiv, numitul Hans
Klemm este un... demn urmaº al lui
Nicholas Taubamm ºi al lui Mark
Gittenstein, ºi ei ambasadori ai
Statelor Unite în România, cu ceva
ani în urmã, care, prin
comportamente asemãnãtoare lui
Klemm au fãcut imense deservicii
þãrii lor, U.S.A., printre români.
Români care traduc iniþialele
respective prin Uniunea Sovieticã
Ailaltã. Redevenind sobri, se
întâmpla aºa ceva pe timpul lui
Nicolae Ceauºescu? Nici vorbã.
Omul de care vorbim i-a trimis ºi pe

ºefii lor, ai ambasadorilor, la
plimbare, când veniserã sã punã
condiþii politice pentru acordarea
aºa- numitei clauze a naþiunii celei
mai favorizate. Omul de care vorbim
nu se prea împiedica de tot felul de
chibiþi ºi de mâncãtori de seminþe...
* Dar sã nu tragem concluzii greºite
despre românii insultaþi de acest
izmene pe bãþ ºi sã menþionãm cã un
general în rezervã al Armatei Române,
Dumitru Iliescu, a trimis o scrisoare
deschisã unui fel de omolog al sãu
american, în care îl face, pur ºi
simplu, muci pe acest aºa-zis apostol
al democraþiei ºi anticorupþiei,
lingãtor asiduu de popou lat ºi pãstos
al cãrui proprietar este muierea din
fruntea DNA. Mãcar el sã facã acest
gest de demnitate, dacã toþi cei
îndrituiþi s-o facã (Iohannis, premierul
Tudose sau ºefii marilor partide
politice româneºti) se fac cã sunt
ocupaþi cu datul þânþarilor afarã din
Parcul Herãstrãu.
* Postul de televiziune Antena 3 a
difuzat, serile trecute, niºte filmuleþe cu
madam’ Monica Macovei pe post de
conferenþiar la niºte... amãrâþi de
ucraineni sau cam aºa ceva. Despre
ce conferenþia Madona dintre Ciocãlãi
celor din lumea a treia, n’aºa, a
democraþiei? Madona din porumbiºte
conferenþia –auziþi ºi dumnecvoastrã!
–despre anticorupþie ºi despre ce rol
mormântal a avut dumneaei în
eradicarea acestui flagel în România.
Toate astea pe fondul tezei cã
România e o þarã fundamental
coruptã, tezã ce a devenit, potrivit
celor de la Antena 3, un soi de „brand

de þarã”. Pe aceastã fostã procuroare
comunistã (ºi încã în Sectorul 1 al
Capitalei!) nu o poate opri nimeni din
acþiunile ei distructive având ca þintã
chiar þara pe care crede cã o reprezintã
în Europa? Chiar nimeni?
* Severinul a fost, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, gazda unor
manifestãri cultural- artisticoghiurghiulii. Festivalul mustului ºi
al pastramei a fost, probabil, un
produs al nostalgiei unora din
administraþia localã dupã
gherghista „Toamnã culturalã
severineanã” de pe lângã Cimitirul
Ortodox, ºtiþi dumnevoastrã. Acum
a fost, din fericire, schimbat locul
(nu locaþia, dragilor!), pe Strada
Criºan. Bravo! Nu am trecut pe acolo,
deci nu avem impresii. Ce-a de-a
doua manifestare a fost Festivalul
de poezie „Sensul iubirii”, despre
care ni se spune cã e ºi european.
Bun, am înþeles aluzia. Festivalul
acesta a fost o iniþiativã sãnãtoasã.
O bunã perioadã, el intrase în
circuitul festivalurilor de gen de
rezonanþã naþionalã. Pânã când au
apãrut gãºtile. Gãºtile cu care
veneau „boºii” din juriu. ªi pânã
când organizatorii, pe de o parte, ºi
juraþii cu gãºtile lor, pe de altã parte,
au început sã-ºi împartã premiile
între ei. Se întâmpla primãvara.
Acum manifestarea a fost mutatã
toamna. Probabil pentru cã toamna
e un anotimp mai... european. Ca
sã atragã o oarecare audienþã,
organizatorii l-au invitat pe Mircea
Dinescu, cel care ºi-a lansat o carte
de poezii, deºi credeam cã s-a lãsat

de meserie, ºtiut fiind cã acum se...
face cã lucreazã prin bucãtãria
duhnind a peºte de la Cetate. Nu
ºtiu dacã ideea a avut efectul scontat.
Nu am fost nici pe la acest festival.
Un gust sãlciu mi-a lãsat curtea
greþoasã pe care unii politicieni
locali i-o fãceau acestui poeþache,
de numele cãruia se leagã
excluderea marelui prozator Eugen
Barbu din Uniunea Scriitorilor. Am
vãzut asta din câteva reportaje ºi
fotografii de la eveniment. Pãrerea
noastrã? Dacã va ieºi de sub tutela
câtorva genii pustii, ºi dacã va scãpa
de balastul spiritului clientelar,
despre care vorbea cândva regretatul
Valeriu Armeanu, acest festival de
poezie va avea parte ºi de prestigiul
necesar ºi dorit de toatã lumea.
* Face oarece senzaþie prin mediul
public aºa-numita miºcare „meetoo”,
dupã ce douã actriþe celebre de la
Hollywood, Angelina Jolie ºi Gwyneth
Paltrow, au dezvãluit cã, în urmã cu
niºte ani, au fost hãrþuite sexual de
un producãtor oarecare –na, cã-mi
scapã numele lui. Hãrþuirea ºi
agresiunea sexualã sunt niºte
chestiuni oribile, ce trebuie
condamnate de societate cu toatã
vigoarea. Dar, sã ne ierte Dumnezeu,
sã vezi cum toate curviºtinele îºi fac,
vorba aceea, loc în fotografie,
pretinzând cã au fost agresate sau
hãrþuite, cine ºtie când ºi unde, de
te miri ce golan rãtãcit, doar ca sãºi lustruiascã ele biografia ºi sã
devinã dame onorabile, parcã te
apucã un soi de plictis. Dacã nu
de-a binelea de scârbã...
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Proiectul “Fii Voluntar! Fii Activ!” al Asociaþiei Reputatul istoric G. D. Iscru va lansa
de Copii ºi Tineret “Alice Voinescu”
„Revoluþia românã de la 1821
condusã de Tudor Vladimirescu” la
Drobeta Turnu Severin

Asociaþia de Copii ºi Tineret “Alice Voinescu” din Drobeta Turnu Severin
a derulat, în perioada 04 septembrie 2017 –27 octombrie 2017, proiectul
“Fii Voluntar! Fii Activ!”, coordonat de prof. Medana Lorena Veselu. Proiectul
a fost finanþat de Direcþia Judeþeanã pentru Tineret ºi Sport Mehedinþi în
cadrul Concursului Local de Proiecte 2017.
Prin acest proiect Asociaþia de Copii ºi Tineret ACTAV ºi-a propus sã dezvolte
acþiuni specifice voluntariatului prin implicarea a 10 tineri voluntari din cadrul
asociaþiei ºi 15 elevi din 2 unitãþi din învãþãmântul preuniversitar, din care 5
elevi cu cerinþe educaþionale speciale. Astfel s-au desfãºurat activitãþi de
voluntariat în care tinerii implicaþi au gãsit soluþii de sprijinire ºi implicare a
elevilor cu CES în acþiuni de protejare a mediului, în activitãþi sportive stradale
care sã creascã nivelul de implicare a tinerilor în viaþa ºcolii ºi a comunitãþii
din care fac parte, devenind astfel cetãþeni activi ºi responsabili.
Scopul proiectului a fost acela de a stimula participarea activã a tinerilor la
viaþa comunitãþii din care fac parte, prin dezvoltarea activitãþilor specifice
voluntariatului ºi egalitãþii de ºanse. Obiectivele proiectului au fost dezvoltarea
competenþelor de comunicare ºi lucru în echipã a celor 25 de tineri, dezvoltarea
de activitãþi specifice voluntariatului prin implicarea celor 25 de tineri în acþiuni
de protejare ºi ecologizare a mediului înconjurãtor, dezvoltarea competenþelor
civice ºi sociale, de comunicare ºi interrelaþionare la cei 25 de tineri pe perioada
derulãrii proiectului, diseminarea exemplelor de bunã practicã.
Activitãþile proiectului au fost urmãtoarele: întâlnirea echipei de proiect ºi
selecþia participanþilor, promovarea proiectului, curs de formare având la bazã
comunicarea ºi lucru în echipã, “Fii Voluntar! Fii Activ!” –activitate de voluntariat
de ecologizare ºi protejare a mediului înconjurãtor, Flashmob-ul –acþiune de
conºtientizare, diseminarea ºi exploatarea rezultatelor, monitorizare ºi evaluare.
Partenerii Proiectul “Fii Voluntar! Fii Activ!” au fost: ªcoala Gimnazialã “Alice
Voinescu” din Drobeta Turnu Severin, reprezentatã de prof. Camelia ªodolescu,
CJRAE Mehedinþi, reprezentatã de prof. Bianca Borugã, ºi Asociaþia Sportivã “Dunãrea
ªimian”, reprezentatã de prof. Cosmin Veselu.
 Mircea Popescu

INFORMARE
În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, TITULARUL Comuna Pruniºor, judeþul Mehedinþi,
România ,Telefon: 0352884890 Fax 0252339013, intenþioneazã sã solicite, de
la A.N. „Apele Române” –Direcþia Apelor Jiu, aviz de gospodãrire a apelor
pentru realizarea lucrãrilor„Modernizare drumuri locale în Comuna Pruniºor,
judeþul Mehedinþi”, amplasate în Comuna Pruniºor, judeþul Mehedinþi.
Aceastã investiþie este nouã.
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 25.10.2017 (data estimatã la
care se va transmite solicitarea de aviz).

Societatea de ªtiinþe Istorice
–filiala Mehedinþi organizeazã un
eveniment cultural important în
municipiul Drobeta Turnu Severin.
Este vorba de lansarea cãrþii
„Revoluþia românã de la 1821
condusã de Tudor Vladimirescu”,
scrisã de reputatul istoric G. D. Iscru.
Evenimentul va avea loc în data de
9 noiembrie 2017, orele 18.00, la
Palatul Culturii „Teodor Costescu”
din municipiu, sala „I.C. Frimu”, et.
I, în prezenþa autorului, Conf. Univ.
Dr. G. D. Iscru. Lucrarea „Revoluþia
românã de la 1821 condusã de
Tudor Vladimirescu” prezintã
informaþii complete ºi inedite despre
personalitatea lui
Tudor
Vladimirescu ºi faptele sale.
Totodatã, cartea oferã cititorilor
posibilitatea descoperirii unui spirit
vizionar care avea un plan complex
de reformare a societãþii româneºti.
Conf. Univ. Dr. G. D. Iscru s-a nãscut
la data de 25 decembrie 1937 în
comuna Curtiºoara (azi Dobreþu),
Judeþul Olt (fostul judeþ Romanaºi).
A frecventat cursurile Facultãþii de
Istorie a Universitãþii din Bucureºti,
pe care le-a absolvit în 1963 ca ºef
de promoþie. În anul 1972 obþine
titlul de doctor în istorie. A fost
preocupat de istoria modernã a
României, cu momentele ei de vârf,
Revoluþia de la 1821 ºi Revoluþia de
la 1848, renaºterea naþiunii române.
A publicat o serie de cãrþi, printre
care amintim: „Revoluþia românã din
1821, condusã de Tudor
Vladimirescu”, Editura Albatros,
Bucureºti, 1982, 285 de pagini; ediþia
a II-a, editura „Nicolae Bãlcescu”,
Bucureºti, 1996, 384 de pagini; ediþia
a III-a, idem, 2000, 384 de pagini;
„Introducere în studiul istoriei
moderne a României”, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti,
1983, 314 pagini; „Revoluþia românã
din 1848-1849, Editura Albatros,
Bucureºti, 1998, 262 de pagini; ediþia
a II-a, Editura „Nicolae Bãlcescu”,
Bucureºti, 1998, 255 de pagini;

„Formarea
naþiunii române”,
Editura „Nicolae
Bãlcescu”,
Bucureºti, 1995,
127 de pagini;
„ Tr a c o - g e t o dacii, naþiunea matcã din Spaþiul
carpato-danubiano-balcanic”, 1995,
195 de pagini; ediþia a II-a, idem,
1998, 208 pagini; ediþia a III-a, idem,
2003, 308 pagini, ediþia a IV-a, idem,
2005, 304 pagini; „Strãmoºii noºtrii
reali, Geþii-Dacii-Tracii-Ilirii, naþiunea
matcã din vatra „Vechii Europe”,
ediþia a V-a, Editura „Nicolae
Bãlcescu”, Bucureºti, 2010, 336 de
pagini; în pregãtire ediþia a VI-a;
„Istoria modernã a României, vol. I”,
Editura „Nicolae Bãlcescu”,
Bucureºti, 1997, 240 de pagini; vol.
II, 1998, 352 pagini; „Istoria medie a
României”, vol. II. „Începutul
renaºterii naþionale moderne”, Editura
„Nicolae Bãlcescu”, Bucureºti, 1998,
144 de pagini; „Naþiune-naþionalismromânism”, Editura „Nicolae
Bãlcescu”, Bucureºti, 1997, 175 de
pagini; „Armata românã modernã.
Renaºterea ei ºi participarea la
rãzboaiele pentru Independenþã
(1877-1878) ºi Întregire (19161919)”, Editura Academiei Tehnice
Militare, Bucureºti, 2001, 170 pagini;
„O nouã introducere în epoca
modernã. Cu privire specialã la istoria
naþionalã”, Editura Proema, Baia
Mare, 2010, 511 pagini; „Tudor
Vladimirescu, contemporanul
nostru”, Editura „Nicolae Bãlcescu”,
2009, 134 de pagini; „Monstruoasa
coaliþie” ºi Detronarea Domnului
Unirii Românilor, Alexandru Ioan
Cuza, Editura „Nicolae Bãlcescu”,
2008, 112 pagini. De asemenea,
Conf. Univ. Dr. G. D. Iscru face parte
din miºcarea Dacologicã, fiind unul
din coordonatorii acesteia în
România. Miºcarea Dacologicã are ca
obiectiv principal recuperarea
identitãþii noastre naþionale.
 Mircea Popescu
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Koveºi, cu demisia pe masã,
Iohannis, în vizorul lunetiºtilor
la revedere prosperitate promisã de
Dragnea ºi de noul guvern al lui
Iohannis! (Guvernul meu). Prosperitate
va fi, dar nu pentru cãþei, ci pentru dulãii
din Parlament, care, în lãcomia ºi
neruºinarea ºi mizeria lor moralã fãrã
de mãsurã ºi-au mãrit salariile ºi
pensiile ºi, pe deasupra, ºi-au fãcut alte
pensii speciale. Pentru cei din
Mai e pesedist pînã la unghii administraþiile centrale ºi locale, care ºiGuvernul Hagi Tudose, în noua au votat salarii lungi cît postul mare!
formulã,? Pãi, nu prea. N-are cum, din Nu mai e nicio diferenþã între politicã
moment ce Tudose e omul sistemului, ºi puºcãrie. Serios! În sensul cel mai
lustragiul generalilor din S.R.I., un nobil! Tudorel Toader, justiþiar pînã în
student întîrziat, altoit cu epoleþi, premier mãduva oaselor, a cedat ºi el, în cele
al lui Iohannis, nu al României, iar din urmã, presiunilor, ieºind la înaintare
Dragnea se curteazã cu Iohannis, cu al cu legea-varzã care va zdruncina
cãrui sprijin, cîteva grupãri de parteneriatul P.S.D. - A.L.D.E. ºi le va
ºmecheraºi mafioþi au smuls o bucatã aduce imense prejudicii de imagine.
din terenul marcat de Dragnea. Dacã la Legea recursului compensatoriu a scos
început Tudose lãtra cã va fi mai grozav deja din puºcãrii peste 500 de persoane,
decît Grindeanu, acum încaseazã alþi peste 3.500 urmînd sã cearã
loviturã dupã loviturã, în urma erorilor liberarea condiþionatã din prima zi de
uriaºe. De lãtratul cîinelui nu picã gardul aplicare a legii. Hoþi, violatori, criminali
ºi nu se rupe lanþul. Românii sînt tot ºi alte tipuri de infractori de drept
desculþi, iar ãºtia din cele douã palate comun, care au fãcut reclamaþii pe
de la Bucureºti, zic cã sîntem consideraþi fondul unor condiþii neprielnice de
patrioþi doar cînd ne vindem strãinilor cazare la mititica, vor fi despãgubiþi de
tinerii, apele, pãdurile, pãmînturile ºi statul român, adicã din impozitele ºi
primim în bãtãturã migranþi!Pîngãrit de taxele pe care le plãtim noi - sãrmanul
atîta sacrificiu traiul românului s-a ºi umilitul popor. O preocupare
stafidit ca un rahat la soare, în care manifestã, nu-i aºa?, a organismelor
tocmai am cãlcat votîndu-l pe Iohannis europene pentru infractori (puºcãriaºul
ºi mai, apoi, pe Dragnea & co.
are trei mese pe zi, controlate la gramaj
Legea pensiilor ºi legea salarizãrii ºi- tot de U.E.), dar nu ºi pentru cetãþeanul
au sclintit picioarele, vine ºi taxa de român, pensionar sau salariat de rînd,
solidaritate de 2%, acciza la carburanþi terorizat de biruri, neajunsuri ºi sãrãcie.
e cea mai mare din Europa, preþul la Nu ºi pentru bolnavii din spitale, care
energie ºi gaze creºte, taxele ºi corupþia stau cîte trei într-un pat de o persoanã,
au nãvãlit pe capul românilor ca un în saloane insalubre, pline de igrasie,
ºomoiog uriaº de spini, unde ºi-au fãcut gîndaci ºi ploºniþe, cu borcanul de
cuib cucuveaua mov hrãnitã de binom, mîncare la cap, adus de acasã, cu plasa
de Iohannis ºi de americani, iar de medicamente ºi accesoriicumpãrate
democraþii ãºtia burtoºi ºi absenþi, cînd tot din buzunarul lui, cu lipsã de
e vorba de popor, dacã n-ar fi fost medici, de echipamente ºi aparaturã,
senatori sau deputaþi fãcuþi cu traista de cu medici umiliþi, suprasolicitaþi ºi
bani, ar fi fost niºte purici plini de plãtiþi cu un sfert din salariul pe care îl
pãduchi. Taxa de solidaritate de care încaseazã un medic din U.E. ºi cu
aminteam nu are nici în clin nici în jumãtate din cît femeile de serviciu din
mînecã cu protecþia socialã a Parlament, Consilii Judeþene ºi
categoriilor sãrace din þarã, ci reprezintã primãrii. Pe aceºti medici, cînd ºi cine
nevoia stringentã a bugetului de îi mai despãgubeºte, cînd ºi cine îi
finanþare. Va fi plãtitã ºi de sãraci ºi de bagã în seamã, tovarãºe Iohannis?
bogaþi, fiind parte a costului cu angajatul,
Niki Cernat scrie cã „între coaliþiile
total contrar conceptului în sine. Aºadar, P.S.D.-A.L.D.E. ºi D.N.A.-S.R.I. se

poartã un rãzboi de tranºee”, iar în astfel
de înfruntãri, nu e recomandat asaltul,
fiindcã duºmanul te secerã pe loc, cum
s-a întîmplat cu O.U.G. 13, cu dosarul
Belina sau cu anchetarea sufrageriei lui
Oprea. Cînd procurorii au ieºit din
tranºeu ºi au tras o rafalã în Guvernul
Grindeanu, au fost bombardaþi imediat
cu artileria C.C.R. ºi acuzaþi de abuz.
Cînd P.S.D. s-a nãpustit cu bomba
audierilor peste Koveºi, Dragnea a
primit în piept o rafalã de porci ºi de
asfalt „tel drum”, iar acesta a devenit
un Robin Hood, cu drumurile ºi porcii
în spinare, unul dintre cei care au
edificat operaþiunea „Noi suntem
Statul”, crezînd cã prin prietenia ºi
ºpriþurile cu Maior, Coldea, Oprea,
Koveºi va beneficia de protecþia lor. A
fost aºa o bunã perioadã de timp,
2010-2014, în timpul dictaturii
bãsiste. Dar, uºor-uºor, unele piese din
angrenaj au fost exportate.
Creierul operaþiunii, Maior, a fost
expulzat de la conducerea S.R.I.
(semnul mazilirii venind din S.U.A., de
la noua garniturã a administraþiei
Trump) ºi trimis la Washington, unde
e pe cai mari, pînã la noi ordine, iar
foºtii camarazi de pe „cîmpul tactic” au
rãmas sã se asmutã ºi sã se sfîºie între
ei mai rãu decît animalele sãlbatice.
Gabriel Oprea a fost executat, era
necesar, Victor Ponta la fel; rãmãsese
Liviu Dragnea. Lunetiºtii din presa
S.R.I.-D.N.A. l-au împuºcat tocmai din
Brazilia. Cînd alianþa P.S.D.-A.L.D.E. a
mitraliat cu Inspecþia Judiciarã,
duºmanul a detonat imediat dosarul
Belina! Rãzboiul continuã! Iohannis
comandã ºi primeºtecomenzi din spatele
frontului ºi din afarã! Rãmîneþi pe fazã, ca
sã vedem cine rãmîne nesecerat ºi cine
adunã leºurile dupã gratii!
Ce veþi face concret, tovarãºe
Iohannis, tovarãºe Hagi Tudose, astfel
ca bolnavii din spitale, pensionarii,
medicii, personalul medical, bãtrînii din
azile, copiii din casele de copii, românii
ºi copiii lor care se culcã nemîncaþi ºi
nu pot merge la ºcoalã din lipsã de
bani, sã nu se simtã discriminaþi, pentru
cã, de fapt, sînt discriminaþi! Vã e fricã
de D.N.A., nu-i aºa? Vã e fricã sã nu
aveþi soarta celor douã ministrese, Sevil

Shhaideh ºi Rovana Plumb, pe care
D.N.A. le-a transformat peste noapte în
„penale”, deºi nu sînt acuzate de fapte
de corupþie? E un tîrg pe viaþã ºi pe
moarte între preºedinte, grupãrile
mafiote de rang din D.N.A. ºi cele din
jurul generalilor corupþi din Servicii, iar
dacã Tudose face gît în faþa împãraþilor
va avea soarta lui Grindeanu, a lui
Gabriel Oprea! Adicã va fi sacrificat în
acelaºi fel de ºmecherie, cerutã de
Sistem sub masca luptei împotriva
corupþiei: convocarea la D.N.A., acest
sistem represiv creat pe teritoriul nostru
de globaliºti, acest guvern paralel,
criminal, din umbrã, susþinut ºi apãrat
de S.U.A., U.E. ºi Soroº, care sub
pretextul cã luptã împotriva corupþiei,
luptã, de fapt, potrivit dovezilor,
împotriva intereselor României, pentru
sãrãcirea ºi jefuirea ei!
ªandramaua D.N.A. trebuie închisã cu
orice preþ, iar Koveºi, dacã o mai vrea
C.I.A., s-o ia, ca sã se spele cu ea pe
cap. Tudorel Toader are datoria sã solicite
reintroducerea înCodul penala infracþiunii
de subminare a economiei naþionale, sã-i
„execute” mai întîi pe cucuvea ºi pe
meditatorul Iohannis, care ºi-a fãcut case
din meditaþii, apoi pe toþi hiþii ºi corupþii,
care nu-ºi pot justifica averile colosale.
Existã sute de dovezi cã tot ce a fãcut acest
binom a fost în sensul de a pune România
la dispoziþia hulpavilor prãdãtori strãini
ºi U.E.-iºi. Astfel, „prietenii” vor putea
smulge o bucatã importantã din trupul
României. Vor o escrocherie la fel ca în
Spania, ºi mai nou, Italia, dar care nu lea mers, datoritã sistemului judiciar
naþionalist, bine pus la punct.
Una dintre marile dovezi care þipã
închiderea D.N.A. este Raportul de control
al Direcþiei Naþionale Anticorupþie, ce
conþine o statisticã alarmantã pentru ceea
ce reprezintã ºi ceea ce ar trebui sã
reprezinte aceastã instituþie: procentul
achitãrilor la Secþia a II-a din cadrul
D.N.A. a atins 37,25% ºi a crescut cu
83,87% în 2016, comparativ cu 2015.
Numai niºte politicieni iresponsabili mai
pot tolera ca D.N.A. sã mai funcþioneze
dupã ravagiile fãcute de sistemul
propriu criminal ºi represiv.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Cum se descurcã o familie din patru persoane cu o mie de lei
pe lunã: Liviu ºi Olguþa adulþi ºi ªerban ºi Codrin plozi

Problema este cã de vreun an
încoace moneda naþionalã parcã e
din plastic. Nu mai are niciun fel de
valoare. Dacã nu eºti atent cu
planificarea riguroasã a cheltuielilor,
riºti sã rãmâni fãrã leafã într-o singurã
zi. ªi dacã ai o leafã de o mie de lei
pentru doi adulþi ºi doi copii, atunci
lucrurile sunt cu adevãrat dramatice.
Ce înseamnã pânã la urmã o mie de
lei, adicã leafa minimã în România.
La un curs de 4.60 cât zice BNR cã
va fi în curând se pot face rapid niºte
calcule. Rezultã o mizerie de leafã netã
lunarã de 217 euro de familie. Este
vorba de o familie realã, din România,
în care lucreazã doar un adult ºi are
în întreþinere soþia ºi doi copii minori.
Este adevãrat cã la suma de 217 euro
lunar se mai adaugã ºi alocaþiile celor
doi copii minori. Este vorba de o
sumã cumulatã de 168 de lei. Asta
echivaleazã cu 36,5 euro. Plus 217
egal 253,5 euro. Cam acesta ar fi
venitul unei familii de români.

Întrebarea simplã este cum rezistã o
astfel de familie pe timp de varã sau
pe timp de iarnã!? Sã presupunem
cã familia este compusã din Liviu
Dragnea ºi Olguþa Vasilescu soþ ºi
soþie ºi copiii ªerban Nicolae ºi
Codrin ªtefãnescu. Liviu Dragnea ar
lucra muncitor necalificat la un
combinat de creºtere a suinelor, din
Teleorman, sau ar avea grijã de o baltã
cu peºte, tot prin zonã, ca agent de
pazã. Liviu ar munci 12 ore pe zi la
rânit de bãlegar ºi la hrãnit suinele
fiului unui bogãtan din Teleorman. Sã
zicem cã ar fi odrasla vreunui baron
din regiune. La final de lunã, împuþit
de fecalele porcilor, Liviu Dragnea ar
primi mia de lei ºi ar duce-o acasã,
sã i-o punã în poalã nevestei sale
credincioase aproape ca partidul,
Olguþa Vasilescu.
Ieºitã la poartã cu ºorþul pãtat de la
chisãliþa de prune fãcutã pentru plozii
ªerban Nicolae ºi Codrin ªtefãnescu,
Olguþa ºi-ar trage basmaua de pe

frunte ºi s-ar pune pe calculat, ca un
veritabil ministru al muncii. Ce sã faci
cu mia aia de lei împuþitã de bãlegarul
de la porcii îngrijiþi de Nea Liviu, care
stã 12 ore la fermã, pe o nimica toatã.
Iar gurile alora micii, ªerban ºi Codrin,
sunt greu de astupat, cã urlã mereu de
foame de funcþii. ªi ce funcþii. Adicã
fiecare vrea sã fie ºef peste oala cu
mâncare pentru care trudeºte Liviu ºi
pe care o preparã Lia. Mama Lia nu
lucreazã, este casnicã, pentru cã nu are
cine sã facã lecþiile cu cei doi plozi.
Trebuie îmbãiaþi, învãþaþi sã nu înjure
ºi sã fie politicoºi în mediul politic.
Deºi sunt rupþi în fund, amândoi
sunt obraznici în spaþiul public, deºi
abia au ce linge din blide de la o zi la
alta. ªi Nea Liviu e ostenit ºi abia îºi
þine spatele de durere, de la cât trage
cu lopata la fecalele suinelor. Nu ºi-a
permis nici mãcar un chimir
ciobãnesc, sã îi mai þinã ºalele legate.
Ãia micii cer de mâncare mereu ºi
trebuie trimiºi ºi la studii la clasele
de meserii, sã înveþe ºi ei carte, cã
statul subvenþioneazã locul cu 200 de
lei pe lunã. Bursa se mai poate adãuga
la venitul total al familiei.
Nea Liviu nu ºtie ce sã mai facã ºi
îi vin mereu gânduri negre cu slujba
de rahat pe care o are la odrasla
baronului local, la rânit de fecalã de
suinã. Pe Lia nu poate sã o trimitã la
muncã, la cãpºuni în Spania pentru

cã ea îi gãteºte, îi dã de mâncare ºi
are grijã de plozi. Ce sã facã nea Liviu,
sã îºi þinã familia cu sub 1500 de lei
pe lunã. Trebuie sã mai reducã din
factura la apã. O sã se spele o datã pe
sãptãmânã iarna ºi oricum iarna nu
se prea simte mirosul - de la ger. Vara
o sã-i cheme sã se spele la baltã, la
Belina. Mai puþinã pâine, sã nu se
îngraºe. Vor folosi toþi un telefon
mobil sau vor trece la aprinderea
de focuri pe dealuri.
Nea Liviu ar putea totuºi sã facã
o treabã bunã ºi sã combine douã
salarii minime pe economie: unul
ca necalificat la ferma potentatului
local ºi alta de paznic de noapte la
crescãtoria de peºti. Uite, aºa,
poate reuºeºte sã spere la mai bine
sã îºi þinã copii ºi la facultate ºi
poate vor ajunge parlamentari sau
miniºtri ai Justiþiei.
Cum ajunge sã îl schimbe banul pe
om. Chiar îi place sã viseze lui Nea
Liviu. ªi visul sãu cel mai concret este
sã îi propunã Liei sã mai tragã un
plod, sã mai ia 84 de lei alocaþie. Sunt
bani cinstiþi. Chiar s-a gândit ºi la un
nume pentru al treilea fecior: Tudose.
Flãcãul de pe urmã. Se hrãneºte cu
ce-i dai ºi nu comenteazã. Cu 84 de
lei ar putea construi o plutã, sã meargã
toþi în concediu la Sulina. Belina,
Sulina. E tot un drac!
 ªtefan Bãeºiu
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VALERIU PERA, PROFILUL POLIÞISTULUI DE CARIERÃ! (2)
 urmare din numãrul trecut

A fost a doua oarã când am
ascultat de pãrinþi ºi nu regret nicio
clipã. Le port un deosebit respect
ºi le mulþumesc pentru poveþele
ce s-au fructificat în cariera mea
de mai târziu.
- Au existat oameni pe care sã-i
consideraþi indispensabili formãrii
dvs. profesionale?
- Dintotdeauna, liceele militare au
fost licee de elitã, am beneficiat de
cadre didactice deosebite, cei mai
buni dascãli ne-au îndrumat cu sârg
pe toatã durata pregãtirii, constituind
adevãrate exemple pentru noi toþi.
- Cu ce se confruntã zi de zi un
poliþist de frontierã?
- Frontiera nu este doar o linie, este
identitate, este patriotism, casa tuturor
românilor. Evenimente de tot felul se
desfãºoarã în zona hotarelor, de la
infracþiuni de contrabandã, acþiuni
asociate traficului de droguri pânã la
trafic de armament, muniþie ºi de

persoane. Poliþistului de frontierã îi
trebuie inteligenþã socialã, sã ºtie sã
comunice, sã vorbeascã atât cu
infractorii, cât ºi cu oamenii de bunã
credinþã la fel de autoritar ºi, în acelaºi
timp, cu zâmbetul pe buze. Conteazã
foarte mult atitudinea, felul în care
porþi uniforma, fãrã a crea consecinþe
de disconfort vizual publicului cu care
relaþionezi. Un poliþist are nevoie de
pregãtire fizicã dinamicã, iar
armamentul din dotare necesitã o
cunoaºtere aprofundatã în vederea
mânuirii adecvate.
- Cum colaboraþi cu poliþiºtii de
dincolo de graniþe?
- Mereu am avut o colaborare
extraordinarã cu partea sârbã.
Interesul e comun, s-au fãcut ºi se
vor face schimburi de informaþii
pentru combaterea criminalitãþii
transfrontaliere.
- Cum aratã cifrele infracþionalitãþii
în judeþul nostru?
- Mehedinþiul este un judeþ sigur,

Eleva Maria Bebec, premiul I la
olimpiada internaþionalã de francezã

Colegiul Naþional “Traian”, un liceu de top din Drobeta Turnu Severin,
are noi motive de mândrie datoritã performanþei obþinute de la eleva
Maria Bebec. Aceasta a obþinut premiul I la proba oralã pe echipe la
olimpiada internaþionalã de francezã, care a avut loc recent în Armenia.
A treia ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Limba Francezã
(Aghveran, Armenia) a a reunit elevi
cu performanþe la limba francezã din
6 þãri membre ale Organizaþiei
Internaþionale a Francofoniei (OIF):
Albania, Armenia, Bulgaria,
Macedonia, Republica Moldova ºi
România. Elevii români au obþinut opt
premii în Armenia, iar unul din aceste
premii a fost câºtigat de Maria Bebec,
elevã la Colegiul Naþional “Traian” din
Drobeta Turnu Severin.
„Ne bucurãm cã Liceul “Traian” a fost
reprezentat cu succes la acest nivel
competiþional, premiul I la faza
internaþionalã a olimpiadei de francezã
este o performanþã deosebitã. De
aceea, meritã toate felicitãrile noastre,
Maria, doamna profesor îndrumãtor
Mihaela Bãlu, dar ºi familia care a
susþinut-o ºi a sprijinit-o permanent”,
spune Iuliana Gimoiu, directorul
Colegiului Naþional “Traian”.

„Totul vine de la sine”
Maria Bebec (17 ani), elevã în clasa
a XII-a, spune cã subiectele au fost
dificile, pregãtirea temeinicã ºi
pasiunea pentru aceastã materie ºiau spus cuvântul:
„Lotul României a adus opt premii,
în ceea ce mã priveºte am ocupat
locul I la nivelul B2, la proba oralã pe
echipe, unde am avut de pregãtit o
dezbatere publicã pe tema ecologiei.
Competiþia a fost acerbã, însã am
apreciat faptul cã între participanþi nu
s-a simþit acest lucru, a fost echitate
ºi toþi ne-am înþeles foarte bine.
Nivelul subiectelor a fost ridicat însã
am avut privilegiul, aº putea spune,
de a fi pregãtiþi de profesori excelenþi
ºi de a lua parte la stagiul de pregãtire
de la Alexandria, unde am fost puºi
în temã cu subiectele. Pentru mine
limba francezã reprezintã o pasiune
aºa cã nu aº putea contoriza
timpul, totul vine de la sine”.

existã o preocupare permanentã
în acest scop, avem, totodatã,
avantajul obstacolului natural
reprezentat de Dunãre. Situaþia
este sub control!
- Cât timp aþi fost Purtãtor de
Cuvânt al Poliþiei de Frontierã?
- Din 2004 pânã în 2017. În primul
rând, eu sunt cititor de presã, profit
de oportunitãþile actuale de informare.
Este important sã existe o relaþie
sudatã cu presa, cu cât le oferi mai
multe informaþii, cu atât te vor iubi ºi
aprecia mai mult. Pot spune cã am
reuºit sã vibrez cu jurnaliºtii!
Comunicarea este foarte importantã!
- Aþi desfãºurat ºi muncã de teren?
Ce diferenþe existã între munca de
birou ºi cea desfãºuratã în teritoriu?
- Am fost repartizat din ªcoala
Militarã de Ofiþeri la pichetul de
grãniceri Schela Cladovei, pe o
perioadã de 5 ani de zile. În fiecare
varã, în jur de 70-80 de persoane
intenþionau sã traverseze ilegal
Pregãtitã de profesoara
Mihaela Bãlu
Performanþea olimpicei de
la Turnu Severin se datoreazã
evident ºi profesorului
îndrumãtor de la Colegiul
Naþional “Traian”, Mihaela
Bãlu, pentru care Maria
Bebec are numai cuvinte de
mulþumire.
„Aº vrea sã-i mulþumesc
doamnei mele profesoare
Mihaela Bãlu, care mã îndrumã
ºi mã susþine necondiþionat de
aproape opt ani. Pasiunea pentru
limba francezã mi-a fost insuflatã de
mama mea, care vorbeºte la rândul ei
vorbeºte limba francezã ºi când eram
micã îmi relata fel ºi fel de întâmplãri
în limba francezã ºi ascultam împreunã
muzicã în limba lui Moliere”, spune
eleva de la CN “Traian”.
Atât profesoara Mihaela Bãlu, cât
ºi colegii sãi sunt bucuroºi pentru
premiul obþinut de Maria, dar nu au
fost surprinºi de acest rezultat. „Am
pregãtit-o din clasa a V-a ºi cred cã
orice profesor ar fi mândru sã aibã
un asemenea elev. Maria este un copil
dornic de cunoaºtere, un copil care
învaþã cu uºurinþã orice ºi a fost o

Sursã foto: arhiva personalã

frontiera, mânaþi de motive
economice. Apoi, am lucrat 10 ani
în operativ la Marina grãnicereascã,
la sectorul Poliþiei de Frontierã,
Porþile de Fier, la Comandamentul
Inspectoratului Judeþean. În
operativ, am peste 25 de ani de
muncã. M-a pregãtit pentru munca
de Purtãtor de Cuvânt. Consider cã
bun-simþul este esenþial din
perspectiva unui specialist în
relaþiile cu publicul.
- Vã amintiþi o situaþie aparte care
sã vã fi marcat?
 continuare în numãrul urmãtor

Tipãrescu Andrada-Beatrice

plãcere sã lucrãm împreunã”,
declarã profesoara Mihaela Bãlu.
„Pentru mine Maria nu este doar o
colegã, ci o adevãratã prietenã, o
persoanã în care pot avea încredere,
este ca o sorã. Sunt foarte mândrã de
performanþa ei ºi nu mã surprinde
pentru cã întotdeauna a fost cel mai
bun copil din clasã”, spune eleva
Cãtãlina Traºcã, colegã de clasã.
„Eu o cunosc pe Maria de foarte
mult timp ºi întotdeauna a fost un
copil exemplar ºi o prietenã foarte
bunã. Este un copil foarte comunicativ
ºi mereu ne ajutã pe noi colegii.
Rezultatul ei este o bucurie pentru noi
toþi”, zice ºi Alexandra Mocioiu, o
altã colegã de clasã.  Alexia M.
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Judoka din Strehaia uimeºte lumea
Participanta la Campionatul Mondial de Judo Juniori, ce s-a
desfãºurat în Croaþia (Zagreb), Judoka din Strehaia Raciu Cleonia a
reuºit sã urce pe a treia treaptã a podiumului, obþinând medalia de
bronz, în urma disputãrii a cinci meciuri, patru câºtigate ºi unul pierdut.
Judoka descoperitã ºi pregãtitã la Palatul Copiilor-Strehaia a fost
selecþionatã în lotul de cadeþi, apoi de juniori al României de la Cluj,
unde se pregãteºte sub îndrumarea prof. Bercean Florin, antrenorul
lotului Naþional de Judo junioare ºi senioare, datoritã rezultatelor obþinute
în Campionatul Naþional de Judo. Rezultatul vine în urma câºtigãri în
August a medaliei de aur la Cupa EUROPEANÃ de Judo, desfãºuratã la
Arad. La acest Campionat Mondial de Juniori au participat 587 Judoka
din 83 de þãri. Datoritã rezultatului Cleoniei ºi a unei alte judoka care s-a
clasat pe locul 7, România s-a clasat pe locul 23. Prin rezultatul Cleoniei
ºi a altor Judoka ªcoala de Judo din Strehaia condusã de 30 de ani de
prof. Ilie Gîdea se afirmã în continuare, producând constant sportivi
pentru înaltã performanþã. Cei 80 de micuþi Judoka care se antreneazã la
Strehaia o aºteaptã pe Cleonia (Oana) al cãror idol e, pentru a le destãinui
din experienþele ei. Succes în continuare ºi sã o vedem la Olimpiadã!

ANUNÞ
PRIMÃRIA COMUNEI CORCOVA, JUDEÞUL MEHEDINÞI, titular al
proiectului, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei privind
obþinerea Avizului de Gospodãrirea Apelor de la Administraþia Bazinalã
de Apã Jiu Craiova, pentru proiectul << REALIZAREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE MENAJERÃ ÎN SATUL
CORCOVA, JUDEÞUL MEHEDINÞI>>.
Proiectul Avizului de Gospodãrirea Apelor ºi motivele care îl
fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþii competente
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu Craiova, din Municipiul Craiova, Bld.
Nicolae Romanescu, nr. 54, Dolj, de luni pânã vineri, între orele 8.3014.00.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului: Comuna Corcova, judeþul Mehedinþi.
Persoana de contact –Primar: Durac Adam
PRIMAR, Ing. DURAC ADAM

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

26.10 - 01.11. 2017
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Leul trãieºte un deja-vu:
euro atacã pragul de 4,6
Prognozele constant
negative privind execuþia bugetarã
a PSD-ALDE dar ºi creºterea
inflaþiei ºi-au pus amprenta asupra
pieþelor valutarã ºi monetarã.
Ultimul venit în corul celor care
atrag atenþia asupra ineficienþei
guvernamentale, exprimatã prin
majorarea nesustenabilã a salariilor
ºi pensiilor, a fost FMI. În raportul
de toamnã al instituþiei financiare
se anticipeazã o creºtere în 2018 a
deficitului bugetar la 4,5% din PIB,
urmând cã aceasta sã nu scadã sub
4% pânã în 2022. Un astfel de
scenariu va echivala cu creºterea
costurilor de împrumut iar datoria
publicã va þâºni de la sub 39%
din PIB, în prezent, la aproape
47% din PIB în 2022.
Avertismentul vine în contextul în
care acelaºi FMI a îmbunãtãþit
perspectivele de creºtere
economicã pentru România la
5,5% anul acesta, 4,4% anul viitor,
3,8% în 2019 ºi 3,3% în 2020. Din
pãcate, avântul luat de PIB se
bazeazã în cea mai mare parte pe
consum ºi nu pe investiþii
fundamentale realizate de guvern...
Sensibili la datele fundamentale,
investitorii s-au reorientat cãtre euro,
astfel cã media acestuia a sãrit de la
4,5841, la începutul perioadei, la
4,5988 lei, care reprezintã una dintre
cele mai ridicate medii ale ultimilor
mai bine de cinci ani.
Tranzacþiile din ultima ºedinþã a
intervalului s-au realizat între
4,597 ºi 4,602 lei, cu închiderea la
4,598 –4,601 lei, iar media a fost

stabilitã la 4,5978 lei.
Cursul dolarului american a crescut
de la 3,8901 la 3,9154 lei, iar la
finalul perioadei a scãzut la 3,9105
lei, într-o ºedinþã în care cotaþiile au
fluctuat între 3,907 ºi 3,916 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat
pe pieþele internaþionale de la 1,149
pânã la 1,163 franci/euro, cel mai
mic nivel din 15 ianuarie 2015,
atunci când Banca Naþionalã a
Elveþiei a decis sã renunþe la pragul
minim de 1,20 franci/euro. Pe acest
fond cursul a scãzut de la 3,9779
la 3,9646 lei pentru a încheia
perioada la 3,9658 lei.
În piaþa monetarã, indicele
ROBOR la trei luni a încheiat
perioada la 1,85%, cel la ºase luni
a crescut la 2,03% iar cel la nouã
luni la 2,08%, valori care reprezintã
maxime ale ultimilor ani.
Perechea euro/dolar a fluctuat
între 1,1730 ºi 1,1875 dolari, iar la
finalul perioadei tranzacþiile s-au
realizat pe pieþele internaþionale la
1,1743 –1,1770 dolari.
Investitorii aºteptau ºedinþa de
politicã monetarã a BCE, unde se
va pune în discuþie modul în care
va continua programul de achiziþii
de obligaþiuni de stat (suverane)
sau ale companiilor din zona euro.
Pentru a sprijini creºterea
economicã, începând din martie
2015, BCE a cumpãrat obligaþiuni
de aproape 1,9 trilioane de euro
pânã în prezent, valoare mai mare
decât PIB-ul Italiei.
Analiza cuprinde perioada 18 –24
octombrie.  Radu Georgescu

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Comuna Dîrvari judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului „ALIMENTARE CU
APÃ ÎN SAT GEMENI, COMUNA DÎRVARI, JUDEÞUL MEHEDINÞI”.
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 24.10.2017.
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APEL DE PARTICIPARE LA MOBILITÃÞILE PROIECTULUI
“4E – EXCHANGING EXPERIENCE, EDUCATING EUROPE”

ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS PLUS, ACÞIUNEA CHEIE 1 – PROIECTE DE MOBILITATE
Asociaþia de Turism Ecologic Camena
selecteazã participanþi în vederea participãrii în
cadrul mobilitãþilor proiectului “4E –
EXCHANGING EXPERIENCE, EDUCATING
EUROPE” finanþat în cadrul Programului Erasmus
Plus, Acþiunea Cheie 1 –Proiecte de mobilitate.
Proiectul se deruleazã în perioada 1 septembrie
2017 –31 ianuarie 2019 ºi are ca scop
dezvoltarea competenþelor la nivelul asociaþiei
în ceea ce priveºte organizarea de activitãþi
creative în context internaþional, corelate cu
nevoile identificate la nivelul copiilor, tinerilor
ºi adulþilor din comunitate.
În vederea atingerii acestui obiectiv, se vor derula
2 mobilitãþi (4 participanþi / mobilitate) astfel:
1. În perioada 10 - 23 februarie 2018, mobilitatea
gãzduitã de Antroposervice SAS în localitatea
Ascoli Piceno, Italia.
2. În perioada 29 iulie –11 august 2018,
mobilitatea gãzduitã de Debrecen Summer
School în localitatea Debrecen, Ungaria.
Prin participarea la activitãþile proiectului,
participanþii îºi vor dezvolta/îmbunãtãþi
competenþe în diverse domenii.
Participând la mobilitatea din Ungaria, cei 4
participanþi vor dobândi competenþe în
managementul organizãrii de evenimente
internaþionale de învãþare adresate atât copiilor, cât
ºi tinerilor ºi adulþilor (ºcoli de varã ºi nu numai):
- vor învãþa cum sã planifice, deruleze ºi evalueze
un eveniment internaþional de învãþare;
- vor dobândi competenþe în domeniul organizãrii
activitãþilor unui eveniment de învãþare;
- vor dobâdi competenþe în domeniul promovãrii
unui program de formare internaþional, astfel
încât informaþia sã ajungã la un numãr cât mai
mare din grupul þintã;
- vor dobândi competenþe în domeniul diseminãrii
rezultatelor unui program de formare internaþional;
- vor dobândi competenþe în domeniul implicãrii
comunitãþii locale într-un program de formare
internaþional, de la autoritãþi publice pânã la
mediul de afaceri;
- vor dobândi competenþe digitale ºi nu numai
pentru folosirea diverselor instrumente necesare
procesului de formare în toate etapele lui (înscrierea
participanþilor, elemente de logisticã ºi organizare,
corespondenþã, etc);
- vor dob ândi co mpe tenþ e p rivi nd
modalitãþile de certificare a competenþelor
dobândite în urma participãrii la un program
de formare internaþional.
Ca urmare a participãrii la mobilitatea din Italia

cei 4 participanþi îºi vor dezvolta competenþe
în domeniul utilizãrii creativitãþii ºi metodelor
artistice multiculturale în programe de
formare internaþionale adresate atât copiilor,
cât ºi tinerilor ºi adulþilor.
Participanþii:
- vor dobândi competenþe în utilizarea metodelor
artistice multiculturale (dans flamenco, tango
argentinian, teatru, film) în activitãþi de învãþare variate
adresate grupurilor multiculturale ºi nu numai;
- îºi vor dezvolta capacitatea de a se exprima
artistic printr-o gamã variatã de mijloace, în
concordanþã cu abilitãþile individuale, apreciind
ºi bucurându-se de arta diferitelor culturi;
- îºi vor dezvolta capacitatea de a conºtientiza ºi
înþelege identitatea culturalã naþionalã în
interacþiune cu identitatea culturalã europeanã,
observând ºi înþelegând astfel puncte de vedere
ce þin de contexte culturale diferite;
- îºi vor dezvolta competenþe în domeniul
antreprenorial, identificând oportunitãþi
economice ºi modalitãþi de a le utiliza în cadrul
activitãþilor culturale internaþionale;
- vor dobândi competenþe în corelarea metodelor
artistice cu cele tradiþionale ºi nonformale pentru
a creºte calitatea activitãþilor unui program
internaþional de formare;
- vor dobândi competenþe în domeniul utilizãrii artei
ca modalitatea de dezvoltare a competenþelor sociale,
civice, interculturale, alfabetizarea media ºi gândirea
criticã, dar ºi în activitãþi creative ce urmãresc
dobândirea de abilitãþi de citire/scriere/înþelegere,
calcul numeric sau digitale;
Ca urmare a participãrii la programele de
formare înainte ºi dupã parcurgerea unei
mobilitãþi, participanþii:
- îºi vor forma deprinderea de a comunica ºi
lucra cooperant ºi flexibil atât în echipe naþionale,
cât ºi în echipe internaþionale sau multiculturale;
- îºi vor îmbunãtãþi deprinderile de a aloca timp
învãþãrii, dovedind autonomie, disciplinã ºi
perseverenþã în programul de învãþare;
- îºi vor îmbunãtãþi competenþele de a comunica
în limba englezã în scris ºi verbal, de a-i înþelege
ºi a-i face ºi pe alþii sã înþeleagã diferite mesaje
în situaþii variate;
- îºi vor îmbunãtãþi capacitatea de a comunica
constructiv în situaþii sociale diferite ºi de a separa
între viaþa profesionalã ºi cea personalã;
- îºi vor îmbunãtãþi cunoºtinþele referitoare la
limba ºi cultura þãrilor în care se deruleazã cele
douã mobilitãþi;
- îºi vor îmbunãtãþi cunoºtinþele ºi competenþele

referitoare la valorile asociaþiei noastre, la experienþa
ºi expertiza ei, dar ºi pe cele referitoare la strategia
de dezvoltare ºi la planul european de dezvoltare
pentru perioada 2017-2020;
- îºi vor forma competenþe de a corela ºi aplica
rezultatele învãþãrii din cele douã mobilitãþi în
programe de formare internaþionale ºi multiculturale
adresate atât copiilor, cât ºi tinerilor ºi adulþilor;
- îºi vor forma competenþe de a planifica evenimente
de învãþare în concordanþã cu strategia de dezvoltare
ºi cu planul european de dezvoltare al asociaþiei
pentru perioada 2017-2020.
Profilul ideal al aplicantului la activitãþi include:
- Cunoaºterea limbii engleze cel puþin la
nivel mediu
- Disponibilitate la întâlnirile periodice ale
echipei de proiect cu persoanele selectate
- Disponibilitatea de a cãlãtori cel puþin la una
din cele 2 mobilitãþi, pentru 10 zile
Constituie avantaje în selecþie:
- Cunoaºterea profilului asociaþiei ºi a principalelor
sale activitãþi ºi proiecte (informaþii disponibile pe
www.camena.ro)
- Derularea de activitãþi de voluntariat anterioare
- Participarea la proiecte anterioare ale
asociaþiei în calitate de voluntari, beneficiari,
formatori, angajaþi
- Participanþi din mediul rural sau din orice mediu
dezavantajat sau discriminat.
Persoanele interesate sunt rugate sã transmitã
pe adresa office@camena.ro, personal la sediul
asociaþiei sau prin poºtã, un scurt CV ºi o
scrisoare de intenþie pânã în data de 26.11.2017.
Toate aplicaþiile vor face obiectul unui scurt
interviu iar persoanele selectate vor fi
anunþate în maxim 2 zile de la finalizarea
procesului de selecþie.
La fiecare mobilitate pot participa maxim
4 persoane. Este posibilã participarea la
ambele mobilitãþi.
Cheltuielile privind deplasarea, cazare,
masa ºi taxa de curs sunt suportate integral
din bugetul proiectului. Cu fiecare participant
se va încheia un contract individual privind
participarea la mobilitãþi.
Proiectul este finanþat de cãtre Uniunea
Eu ro pe anã , prin Prog ra mul E ra smus
Plus, Acþiunea cheie 1 –Proiecte de
mobilitate referinþã grant: 2017-1-RO01KA104-036288
Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã vã
adresaþi echipei de proiect la adresa
office@camena.ro

Acest proiect este finanþat de cãtre Uniunea Europeanã. Aceastã comunicare reflectã doar opinia autorului,
iar Comisia Europeanã nu poate fi fãcutã responsabilã pentru utilizarea informaþiei pe care o conþine.
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
O sãptãmânã în care gustul pentru subiecte
filozofice este la cote înalte. Sunt posibile dialoguri
cu persoane erudite, planuri pentru studii ºi cãlãtorii,
dar ºi abordarea unor aspecte profesionale. ªefii te
solicitã din plin, deci fii prudent ºi alege-þi vorbele
cu grijã. Reuniunile de la locul de muncã, dar ºi
cele familiale îþi vor aduce informaþii utile ºi soluþii
viabile pentru toate situaþiile în care te afli. Evitã
discuþiile contradictorii ºi expunerea opiniilor
personale. Sunt momente în care, unii vor doar sãþi vâneze greºelile ºi vulnerabilitãþile. A doua parte
a sãptãmânii îþi aduce în preajmã prieteni ºi acþiuni
de anvergurã cu aceºtia.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Este nevoie sã te ocupi de achitarea facturilor
sau de relaþionarea cu instituþiile financiare. Se
recomandã prudenþã vizavi de tot ce þine de bani,
bunuri comune cu alþii, moºteniri, partaje ºi
documentele lor aferente. Sunt posibile
încurcãturi ºi tergiversãri ale unor demersuri
financiare, fie cã este vorba despre a încasa niºte
bani, fie de a plãti o datorie. Pe de altã parte vor
interveni ºi aspecte referitoare la o cãlãtorie
îndepãrtatã sau la abordarea unor studii de
perfecþionare pe termen lung. În plan profesional
eºti solicitat de cãtre ºefi ºi autoritãþi. Reuniuni
profesionale, dezbateri pe teme de larg interes
la locul de muncã ºi controverse colegiale.

Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Horoscop
(26 octombrie - 1 noiembrie 2017)

Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Persoana iubitã sau copiii te provoacã mult
la începutul acestei sãptãmâni. Se pare cã una
îþi doreºti tu ºi cu totul altceva îþi oferã cei dragi.
Detaºeazã-te de nevoile afective ºi revizuieºteþi atitudinea privitor la iubire ºi implicaþiile ei.
Canalizeazã-þi energia spre un hobby sau spre
activitãþi recreative alãturi de prieteni de
încredere. La serviciu se contureazã sarcini de
lucru noi ºi urgente, astfel cã pregãteºte-te
pentru ore suplimentare. Pe de altã parte,
sãnãtatea este vulnerabilã ºi bine ar fi sã te
îngrijeºti. Se poate pune problema unor analize
ºi consultaþii medicale. Foarte delicate vor fi
relaþiile parteneriale.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)
Casa ºi familia sunt temele principale în prima
parte a sãptãmânii. Este nevoie de curãþenii
generale, reparaþii, vânzarea sau achiziþionarea
unor bunuri, demersuri patrimoniale. Membrii
familiei îþi sunt alãturi, astfel cã orice ar interveni
primeºti sprijin ºi sfaturi bune. Segmentul amoros
este animat prin discuþii ºi activitãþi comune cu
persoana iubitã ºi copiii. Chiar se poate pune în
discuþie oficializarea unei relaþii ºi apariþia unui copil.
Ocupã-te ºi de un hobby drag sufletului tãu. A doua
parte a sãptãmânii aduce multã forfotã în planul
muncii. Sarcini de lucru noi ºi discuþii colegiale de
anvergurã. Ai grijã ºi de sãnãtate!

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã animaþie în
relaþiile parteneriale. Fie cã este vorba despre
relaþia cu partenerul de viaþã, fie despre o
colaborare pare dificil sã stabileºti clar termenii
ºi condiþiile lor de desfãºurare. Dialoguri
contradictorii, bizarerii, destrãmarea unor astfel
de relaþii când ºi cum te aºtepþi mai puþin. Bine
ar fi sã te desprinzi din relaþiile ºubrede. Vor
veni altele mult mai profitabile la momentul
potrivit. Apar totodatã ºi chestiuni financiare de
genul achitarea unor facturi sau dialoguri cu
reprezentanþi ai unor instituþii financiare.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Unii depun eforturi
serioase sã-þi obstrucþioneze progresul.

Eºti mai mult pe drumuri la începutul
sãptãmânii, fie pentru a rezolva diverse personale
sau profesionale, fie pentru a face vizite celor dragi
ºi de încredere. Fii cumpãtat în toate, pentru cã
sunt posibile neplãceri de tot felul. Ar fi bine sã
te desprinzi de unele persoane care îþi pun beþe
în roatele proiectelor tale. Acasã este nevoie sã
investeºti timp ºi eforturi mari. Dialoguri
importante cu membrii familiei, vizite la neamuri,
depãnarea amintirilor de demult. Eºti destul de
combativ, astfel cã este posibil sã strici relaþii ºi
situaþii bune. Fii înþelegãtor, tolerant ºi ai rãbdare
cu ceilalþi! Farmecul tãu nativ îi va cuceri pe toþi.

Zodia Rac

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(23 Iunie - 22 Iulie)
Multã forfotã în segmentul muncii! Sarcini de lucru
noi ºi urgente, depistarea unor greºeli în munca unor
colegi ºi cumva eºti nevoit sã remediezi situaþiile,
discuþii contradictorii atât cu ºefii cât ºi colegiale.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Existã persoane în
preajma ta care nu pot menþine ritmul în muncã
sau care pur ºi simplu îþi pun beþe în roate doar de
dragul jocului de moment. Îndeplineºte-þi sarcinile
de lucru corect, la timp ºi cum poþi tu mai bine.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele ficatului,
astfel cã ar fi bine sã te îngrijeºti corespunzãtor.
Relaþii parteneriale distorsionate, însã este rost de
rezolvãri pânã la urmã.

Zodia Scorpion

Este posibil sã primeºti bani la începutul
sãptãmânii, fie salariul, o primã, fie cineva drag
îþi oferã drept cadou o sumã consistentã sau un
favor deosebit care compenseazã cumva o
cheltuialã importantã. Tentaþia cumpãrãturilor
este mare ºi ar trebui sã fii foarte cumpãtat. Sunt
ºanse de pierderi sau furturi. Relaþiile cu anturajul
apropiat sunt foarte animate. Discuþii importante,
cãlãtorii pe distanþe scurte, apariþia unor oferte
de colaborare sau de cãsãtorie. Asta înseamnã
cã cineva din acest anturaj îþi poate oferi ºansa
unei colaborãri scurte sau, cineva care te iubeºte
în tainã demult îþi va mãrturisi ceea ce simte
pentru tine. Griji ºi treburi domestice.
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Stãrile tale de spirit sunt fluctuante la
începutul acestei sãptãmâni, de aceea
controleazã-te ºi nu lãsa ca ceilalþi sã observe
asta. Existã riscul sã fii interpretat greºit ºi de
aici un ºir lung de neplãceri. Sãnãtatea este
vulnerabilã, deci îngrijeºte-te corespunzãtor ºi
pe termen lung. Ai încredere cã providenþa
lucreazã din umbrã ºi te ajutã subtil. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã aspecte
financiare, de genul obþinerea drepturilor
salariale sau a unor cadouri dinspre locul de
muncã. Dar, în paralel apar cheltuieli
neprevãzute. Se recomandã prudenþã, deoarece
sunt posibile pierderi. Persoanele din anturajul
apropiat te provoacã mult ºi bine.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)
Eºti meditativ la începutul acestei sãptãmâni.
Ceilalþi te vor privi uimiþi, însã cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei reuºi sã depãºeºti orice situaþie
ivitã. Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea ai
nevoie de îngrijiri de specialitate. Totuºi evitã
analizele medicale sau intervenþiile chirurgicale,
pe cât posibil. În a doua parte a sãptãmânii te
vei simþi mai bine, dar nu forþa nota. Chiar dacã
îþi revine pofta de viaþã ºi îþi creºte nivelul
energiei vitale, ocupã-te numai de prioritãþi ºi
la nevoie cere sprijinul celor dragi ºi de
încredere. Se contureazã cheltuieli cotidiene, dar
în paralel apar ºi venituri substanþiale.

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
Dialogurile cu prietenii sunt importante de-a
lungul acestei sãptãmâni, aºa încât ar fi bine sã
notezi într-un jurnal cele aflate sau ideile, sfaturile,
sugestiile primite de la aceºtia. Chiar dacã, la
prima vedere unele informaþii par bizare sau
inutile, undeva în fundal existã un strop de adevãr
care îþi va fi revelat la momentul potrivit. Sunt
momente bune pentru meditaþii interioare pe
marginea situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti
implicat. Se pot accentua unele temeri privitoare
la statutul tãu socio-profesional ºi la poziþia ta în
cadrul unui colectiv de lucru. Nu este cazul sã te
îngrijorezi, dar fii vigilent în tot ceea ce te priveºte.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Eºti foarte solicitat în plan profesional! Dialoguri
importante cu ºefi, cu reprezentanþi ai unor instituþii
oficiale, dar ºi în plan personal, acasã, vei avea
de-a face cu figurile autoritare ale neamurilor. Este
posibil sã-þi parã dificilã relaþionarea cu atâtea personaje
importante, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi
totul cu bine. Relaþiile cu prietenii se evidenþiazã prin
discuþii pe teme de larg interes. Astfel este posibil sã
primeºti o ofertã avantajoasã de implicare într-un
proiect de anvergurã. Analizeazã pe îndelete orice
propunere ºi nu te lãsa impresionat de orice ºi de
oricine. Pe de altã parte ai nevoie de odihnã ºi
detaºare de cotidian.
Autor: AstroCafe.ro
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Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Judeþul Mehedinþi

informaþii

ANUNÞ

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, jud. Mehedinþi
organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
contractuale - POSTURI TEMPORAR VACANTE:
1.1. a. Posturi scoase la concurs:
- 3 (trei) posturi - muncitor calificat II-fochist - 6 ani vechime în meserie
- perioadã determinatã 6 luni;
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor:
- curs fochist;
- 6 ani vechime în meserie.
1. b. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 25.10.2017, ora
8,00 - 03.11.2017 ora 16.00.
Proba scrisã: 13.11.2017, ora 11.00;
Interviul: 16.11.2017, ora 11.00.
Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã,
str. Iulian Predescu nr. 12, în perioadele menþionate mai sus.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Spitalului Orãºenesc
Baia de Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0252/381594 ºi pe site-ul
Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã.
Manager, Dr. Bololoi Vasile Claudiu

Anunþ public
privind solicitarea acordului de mediu
COMUNA OPRIªOR anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de
alimentare cu apã ºi reþea de canalizare cu staþie de epurare ape uzate
menajere în localitatea Prisãceaua, comuna Opriºor, judeþul
Mehedinþi”, propus a fi amplasat în intravilanul ºi extravilanul localitãþii
Prisãceaua, comuna Opriºor, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane nr. 3, ºi la sediul primãriei în zilele de
luni-vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

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.

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Judeþul Mehedinþi

26.10 - 01.11. 2017

ANUNÞ

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, jud. Mehedinþi
organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
contractuale - POSTURI VACANTE:
- curs igienã
1. POSTURI VACANTE:
1.a -1 (unu) post, asistent medical - fãrã vechime
debutant generalist cu PL, Cabinet 3.b. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere:
Medicinã Internã - Ambulator;
-1 (unu) post,asistent medical 25.10.2017, ora 8.00 debutant generalist cu PL, Cabinet 10.11.2017, ora 16.00
- Probã scrisã: 21.11.2017, ora
Chirurgie generalã - Ambulator:
Nivelul studiilor ºi vechimea în 11.00;
- Interviul: 24.11.2017, ora 11.00.
specialitatea studiilor:
- ºcoala postlicealã sanitarã
4. POSTURI VACANTE:
specialitatea generalist;
- certificat de membru 4.a. -1 (unu) post –bucãtar - IV.
Nivelul studiilor ºi vechimea în
OAMGMAMR- vizat 2017;
- cunoºtinþe operare calculator – specialitatea studiilor:
- curs bucãtar;
diplomã curs;
- curs igienã.
- fãrã vechime.
1.b. Perioada de depunere a - fãrã vechime.
dosarelor de înscriere: 4.b. Perioada de depunere a
25.10.2017, ora 8.00 - dosarelor de înscriere:
25.10.2017, ora 8.00 10.11.2017, ora 16.00.
- Proba scrisã: 17.11.2017, ora 11.00; 10.11.2017, ora 16.00
- Interviul: 22.11.2017, ora 11.00 - Proba scrisã: 22.11.2017, ora
11.00;
- Interviu: 27.11.2017, ora 11.00.
2. POSTURI VACANTE:
2.a. - 1 ( unu ) post infirmier -comp.
5. POST VACANT:
Chirurgie generalã;
- 1 ( unu) post infirmier -comp. 5.a. -1/2 post- ªef Serviciu
Administrativ, aprovizionare,
Obstetricã–
Ginecologie.
Nivelul studiilor ºi vechimea în achiziþii, contractare, întreþinere,
reparaþii, investiþii:
specialitatea studiilor:
Nivelul studiilor ºi vechimea în
- ºcoalã generalã;
specialitatea studiilor:
- curs infirmier;
- Studii superioare - Economist
- curs igienã;
grad IA.
- fãrã vechime
2.b. Perioada de depunere a - 2 ani vechime în specialitate.
dosarelor de înscriere: 5.b. Perioada de depunere a
25.10.2017, ora 8.00 - dosarelor de înscriere:
25.10.2017, ora 8.00 10.11.2017, ora 16.00.
Proba scrisã: 20.11.2017, ora 10.11.2017, ora 16.00
- Proba scrisã: 23.11.2017, ora
11.00;
11.00;
Interviul: 23.11.2017, ora 11.00
- Interviu: 28.11.2017, ora 11.00.
Concursurile se organizeazã la
3. POSTURI VACANTE:
3.a.- 1 (unu) post, îngrijitor de sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12,
curãþenie - Ambulator;
- 1 (unu) post, îngrijitor de în perioadele menþionate mai sus.
curãþenie - Secþia Medicinã Internã; Relaþii suplimentare se pot obþine
- 1 (unu) post, spãlãtoareasã - la sediul Spitalului Orãºenesc Baia
de Aramã, Biroul RUNOS, telefon
spãlãtoria spitalului.
Nivelul studiilor ºi vechimea în 0252/381594 ºi pe site-ul Spitalului
Orãºenesc Baia de Aramã.
specialitatea studiilor:
Manager, Dr. Bololoi Vasile Claudiu
- ºcoalã generalã;
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Din eºec în eºec
Singura echipã de seniori care
reprezintã Mehedinþiul în ligile
naþionale a pierdut ºi cel de-al treilea
joc al sezonului. Repartizatã în Seria
Vest a Ligii a III-a la fotbal feminin,
ACS Atletic Drobeta a fost învinsã, pe

au impus tot la un gol diferenþã. Paula
Usturoi (’20, ’73) ºi Loredana Sârbu
(’90) au marcat pentru gazde, iar Larisa
Grigore (‘9, ’34, ’67) ºi Rebeca Pavel
(‘80) au avut a doua victorie
stagionalã, pentru CFR II Timiºoara.
Etapa viitoare,
Etapa a IV-a
severinencele
vor
Atletic Drobeta –CFR II Timiºoara
3-4
juca,
în
deplasare,
cu
Juventus Timiºoara
–Independenþa II Baia Mare
0-3 Venus Maramureº,
una dintre cele 3
Banat Girls Reºiþa ºi Venus Maramureº au stat
echipe ale seriei care
Clasament Liga a III-a, Seria Vest
1. Indep. II Baia Mare 3 3 0 0 12-3 9 încã n-au bifat vreun
2. Banat Girls Reºiþa 2 2 0 0 15-0 6 punct în acest sezon.
3. CFR II Timiºoara 2 2 0 0 9-5
3 “Din pãcate, am întâlnit
4. Venus Maramureº 2 0 0 2 4-10 0 pânã în prezent doar
5. Atletic Drobeta
3 0 0 3 4-15 0
echipele care luptã
6. Juventus Timiºoara 2 0 0 2 0-11 0
pentru promovare. Cu
Stadionul Termo, cu scorul de 4-3, CFR II am fi putut scoate mãcar un
de CFR II Timiºoara. Bãnãþencele au egal, dar nu am putut conta pe trei
condus la pauzã cu 2-1, iar în final s- dintre titulare. În nici o etapã n-am avut

Recolta, maximã în aceastã toamnã

În etapa a VII-a, liderul a dispus cu
4-2 de Viitorul Cujmir, prin “dublele”
izbutite de Cãtãlin Chirfot (’29, ’88) ºi
Adelin Fãiniºi (’35, ’56),
Liga a IV-a; Etapa a VII-a
respectiv Ionuþ Cecã (‘9, ’66).
Recolta Dãnceu - Viitorul Cujmir 4-2
Dupã cea de-a ºaptea victorie
Dierna Orºova - Viitorul ªimian 0-3
consecutivã, Recolta se menþine
Decebal Eºelniþa - CS Strehaia 1-2
AS Corcova - Real Vânju Mare 1-2
la 3 puncte de contracandidata
Inter Salcia - Dunãrea Pristol
0-0
Viitorul ªimian, care, în aceastã
Clasament
rundã, a câºtigat la “masa verde”
1. Dãnceu
7 7 0 0 35-6 21
partida de la Dierna Orºova,
2. ªimian
7 6 0 1 25-7 18
deoarece echipa-gazdã n-a avut
3. Strehaia
7 5 0 2 17-12 15
4. Orºova
7 5 0 2 17-14 15 asistenþã medicalã la joc! Pe
5. Cujmir
7 3 0 4 16-15 9 ultima treaptã a podiumului a
6. Pristol
7 2 2 3 11-14 8 urcat campioana CS Strehaia,
7. Vj. Mare 7 2 0 5 7-25 6 care s-a impus cu 2-1 la
8. Corcova
7 1 1 5 12-18 4 Eºelniþa, prin golurile lui
9. Eºelniþa
7 0 3 4 8-24 3 Costel Pontu (‘6) ºi Andrei
10. Salcia
7 0 2 5 8-22 2 Mãtuºoiu (’33), respectiv
campionat al Ligii a IV-a Mehedinþi.
Adrian Tomescu (’57).  M. O.
Dupã ce a încheiat sezonul trecut
de-abia pe locul 5, AS Recolta Dãnceu
continuã seria pozitivã din actualul

Umiliþi de Excelenþã

Dupã înfrângerea din prima etapã, scor 1-5 la CSU Craiova, CSS Drobeta
Turnu Severin a pierdut mult mai drastic meciul disputat, pe propriul teren, cu
Centrul de Excelenþã Târgu Mureº. Pe Stadionul Municipal, elevii pregãtiþi de
Mihai Caliþoiu a fost învinºi, în etapa a II-a din cadrul Seriei Vest a Ligii Elitelor,
cu scorul de 7-0! “Sunt nevoit sã îmi asum aceastã umilinþã. Aºa este în fotbal,
antrenorul este mereu vinovat când echipa pierde. Ne-am fãcut harakiri la acest
joc, când, la scorul de 1-0, am luat un cartonaº roºu dupã o greºealã de nepermis
la acest nivel. Apoi jocul s-a rupt ºi nu am reuºit sã þinem piept adversarului, în
10 jucãtori, mai ales cã am întâlnit o echipã foarte bine organizatã din toate
punctele de vedere. Nu asta este valoarea bãieþilor ºi trebuie sã demonstrãm în
urmãtoarele etape cã nu am ajuns întâmplãtor în Liga Elitelor”, a declarat Caliþoiu.
Acesta a mizat pe: Rãceanu - F. Popescu (35 Ungureanu), Bordea, Popa,
Trãilescu (41 Birovescu) - Cerbu, Mogoº, Ilie - C. Popescu (41 Toader), Dãnoiu,
Mincu (60 Iorgulescu). Etapa viitoare, severinenii vor juca la Ardealul Cluj,
echipã care are punctaj maxim dupã 2 etape.
 M. O.

lotul complet, deoarece unele fete fie nu
fac deplasarea din cauza distanþelor
mari, fie pleacã la bunici, chiar ºi când
urmeazã sã jucãm acasã. În ultimele 2
etape din tur întâlnim adversare
accesibile ºi ar trebui sã intrãm în iarnã
cu 6 puncte”, a explicat antrenorul
severinean Daniel Ispas.
Acesta a mizat, în meciul cu CFR II

Timiºoara, pe: Lavinia Sporea –
Alexandra Inoveanu (56 Maria Urhuþ,
51 Andra Buzdugãnaru), Dara
Bãrzuicã, Paula Usturoi (cpt),
Sidonia Giuverdea – Bianca
Pîrvãnescu, Anastasia VladPopescu, Lavinia Erceanu (73 Maria
Marica), Ana Manea, Loredana
Sârbu - Cerasela Bãluþã.  M. O.

Despãrþite tot de golaveraj

Primele 2 clasate au
Liga a V-a; Etapa a VII-a
câºtigat lejer ºi meciurile din Unirea Gârla Mare - Voinþa Vrata
4-2
etapa a VII-a a Ligii a V-a. Dacã Viitorul Floreºti - Inter Crãguieºti 1-6
liderul ªtiinþa Broºteni a ªtiinþa Broºteni - AS Corlãþel
5-1
dispus cu 5-1 de A S Corlãþel, Dunãrea Hinova - Coºuºtea Cãzãneºti 5-2
prin golurile lui Stelian AS Obârºia de Câmp - Voinþa Opriºor 3-0
Mãreºescu (‘8), Marius AS Ghiciulescu Hinova - Real Vânãtori 5-2
Manea (’29, ’51), Adrian
Clasament
Nueleanu (’48) ºi Ovidiu 1. Broºteni 7 6 1 0 39-7 19
Zâmþa (’67), respectiv Sorinel 2. Crãguieºti 7 6 1 0 29-15 19
Ciornohac (4), Inter Crãguieºti 3. Gârla Mare 7 5 0 2 22-13 15
s-a impus cu 6-1 la Floreºti. 4. D. Hinova 7 4 1 2 21-17 13
7 3 1 3 17-15 10
Cãtãlin Isac (‘5), Bogdan 5. Vrata
7 3 1 3 20-20 10
Neamþu (’17 - ag), Gabriel Iosu 6. Floreºti
(’27, ’70), Laurenþiu Zgaibã 7. Cãzãneºti 7 3 0 4 17-17 9
7 2 2 3 12-10 8
(’79) ºi Gabriel Manafu (’86 - 8. Obârºia
pen) au marcat pentru oaspeþi, 9. G. Hinova 7 2 2 3 20-28 8
în timp ce Ion Ciolacu a 10. Opriºor 7 2 0 5 13-18 6
înscris singurul gol al 11. Corlãþel 7 1 1 5 10-25 4
12. Vânãtori 7 0 0 7 9-44 0
gazdelor, în minutul 31.
ªi dupã aceastã rundã, Inter de puncte cu liderul ªtiinþa Broºteni,
Crãguieºti continuã sã fie la egalitate dar are golaveraj inferior.  M. O.

 M. O.
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Sucã ºi nea Mazilu surprinzãtoru, marea asfaltare di
la Orºova ºi oaia celebrã a lu nea Daea

Mã nepoate, acuma cã
trecu ºi zaiafetu ãsta cu pastrãmã
de oaie bãtrânã ºi must, mai trebe
sã treacã ceva timp sã ne revenim
ºi poate ne apucãm ºi de ceva
treabã. Cã ºi aºa must nu prea fu,
iarã timp de zaiafeturi mai e, da
pãnã atuncea ne-o tot iau
alþii înainte. ªi noi tot cu
termoficarea, tot cu ºomaju,
tot cu alea vechi.
Între timp, lu’ nea primaru
Stoica di la Orºova îi mai
veni glasu, sã aºezã pe o
bancã,
lângã
un
concetãþean ºi-i povesti cât
de frumos o sã fie pin oraº,
dupã ce începe marea
asfaltare. Cã gata, începe,
vin banii di la centru ºi nea
primarele o sã stea sã
priveascã spre crucea cu
cap de mort, da ºi cum sã
aºterne stratu’ de asfalt pe
strãzile pline de gropi ale
Orºovei. Da pãnã atuncea o
sã sã aºtearnã stratu’ de
omãt, cã vine iarna ºi iar sã
încãlzesc orºovenii la
reºouri, la sobe cu lemne,
cu coºurile scoase pe
ferestre, sã nu se intoxice.
Între timp, naºu Pantelicã zisã cã
o sã fie crizã de ouã toamna asta ºi
dacã nu ne gândim noi sã ieºim cu
ele pe piaþã, cã ºi aºa e inflaþie de
ele pi la vecini. ªi n-avusei de lucru
ºi-i zisei lu Sucã, sã meargã cu
mine pãnã la Craiova, sã luãm ºi

de pi la neºte babe de pe acolo fro
cinci sute de ouã. Numai cã la
întoarcere nimerirãm vagoanele
pline, cã sã întorceau studenþii în
weekend acasã, di la facultate.
Steterãm noi pe paporniþe, da cu
grijã, sã mai scãpãm din ouã ºi, din

vorbã-n vorbã, ajunserãm la
Severin! Când ne deterãm jos din
trin, cãscatu de Sucã, cu oichii dupe
una, de-i intrasã rochiþa la apã, cât
p-aci sã dea cu paporniþele într-un
cãrucior d-ãla de carã marfã.
Mã, zâc, calcã uºor, umblã cu
bãgare de samã, ºi dacã faci fruna

ºi mã bagi în belea, te bat ca pe
oauã când le faci jumãri.
Mã frate-miu, cu chiu cu vai,
ajunserãm la piaþã. Sã cad jos din
picioare, nu alta! Cât ierea piaþa
Mircea de mare, ierea albã... albã...
de oauã, de zâceai c-a nins în miez
de toamnã! Mã frate-miu, vãzui
negru-naintea oichilor. Auzi, numa
oauã negre vedeam. Eu negru,
numai Sucã râdea în spate cu gura
pãnã la urechi. Îi aplicai io metoda
a doua ºi o luã la sãnãtoasa, da mã
lãsã cu sutele de ouã în braþe. Pãnã
la urmã scãpai de ele, le lãsai mai
mult degeaba la douã bãtrânele
care vindeau pãtrunjel.
Aia e, mã fraþilor, mã pricep io la
afaceri, cam aºa cum sã pricepe nea
Dinescu la citit poezii. Pã da, cã tot
veni sã lectureze ºi fro câþiva sã
stea cu gura cãscatã.
Acuma, nu mai ºtim nimica de nea
Bãlu, de nea Palaºcã, pe unde mai
sunt, ce mai pun la cale, cã prea sã
fãcu liniºte, da ºtim cã nea Daea nu
scapã nicio ocazie sã facã valuri. Mai
nou începu Campania “Alege oaia!”,
care probabil o sã devinã un brand
marcã înregistratã. Acuma, vorba lu
al lu Zbanghiu, dacã o sã-i vinã lu
nea Daea ideea cu vreo campanie
legatã de boi, sã vezi atuncea...
alegere. Da poate sã întoarce la
filosofia bobului de sãmânþã sau la
alte ciudãþenii marca Daea.
Da veni nea Ponta sã lanseze ºi
la noi Pro România, cu nea Cornel
agricultoru în frunte. Bag samã cã

pi la noi sã pune mare preþ pe
agriculturã, numai recoltele alea
înfloritoare lipsesc. Da ce mai
conteazã, cã di la PRU dispãrut la
PRO nou nãscut, s-ar putea sã nu
fie mare diferenþã, la Mehedinþi.
Mã nepoate, da când vã zisã
Sucã, cã marea surprizã din
mandatul actualilor parlamentari de
Mehedinþi o sã fie nea Mazilu, nu
prea vã venea a crede. Pã nea
Mazilu mai adoarme pi la vreo
ºedinþã plictisitoare, ceva, da ºi
când sã trezeºte, îi vin ideile pe
bandã rulantã. Mai nou zisã cã vrea
o iniþiativã, prin care portul Drobeta
sã treacã în administrarea
Consiliului Judeþean. Acuma,
iniþiativa asta, vorba lu Sucã, parcã
era pin oferta electoralã a
primarului Severinului, da o preluã
nea Mazilu, sã o ducã spre nea
Aladin. Pãnã atuncea, nea Mazilu
sã interesã ºi de ariile protejate, cã
zisã cã de astea s-ar putea ºi
‘mnealui sã sã bucure de ele. Da ºi
nepoþii ‘mnealui. Zisã Sucã sã fiþi
atenþi la nea Mazilu, cã nici nu
ºtiþi ce pierdeþi!
Mã fraþilor, da al mai bucuros pare
a fi nea Nicolicea, deputatu’, cã începu
sã sã punã în aplicare iniþiativa
‘mnealui de eliberare a unor deþinuþi
care nu au avut tocmai condiþii bune
în puºcãrii. O fi bine, o fi rãu? Om
trãi ºi om simþi pe pielea noastrã!
Da pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

