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O nouã promoþie de elevi a depus jurãmântul de credinþã
faþã de þarã la ªcoala de Perfecþionare a Pregãtirii
Personalului Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin
Vineri, 10 noiembrie
2017, la ªcoala de
Perfecþionare a Pregãtirii
Personalului Poliþiei de
Frontierã Drobeta Turnu
Severin, în prezenþa
domnului chestor de
poliþie Ionel Tîrsînoagã –
directorul Direcþiei
Management Operaþional
din cadrul
Inspectoratului General
al Poliþiei de Frontierã
Române, a avut loc
festivitatea de depunere
a jurãmântului militar de
cãtre elevii declaraþi
admiºi în urma susþinerii
examenului din sesiunea
septembrie 2017.

Continuare în pag.
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Performanþã la Spitalul Orºova

Spitalul municipal din
Orºova merge din ce în ce
mai bine în ultima perioadã,
iar conducerea întituþiei
sanitare a reuºit chiar sã
optimizeze cheltuiele ºi sã
îmbunãtãþeascã serviciile
medicale. Mai mult, pentru
Spitalul Orºova se pregãteºte
un proiect transfrontalier pe
Programul Operaþional
România –Serbia, în colaborare cu
Spitalul Municipal din Orºova, prin care
se vor dezvolta secþii noi, precum cea de
oncologie ºi de vor perfecþiona cadrele
medicale. ªi în ceea ce priveºte
reabilitarea termicã a Spitalului, lucrurile
au intrat în linie dreaptã. Primarul
Marius Stoica a garantat un sprijin
permanent pentru spital.

Mai bine o lege specialã
pentru Dragnea,
sã-i ierte toate pãcatele,
decât sã arunce þara în cap
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Mi se pare absolut normal ca îngrijorarea

Criza numãrul unu sã o reprezinte propria situaþie
Mai ales cã avem
liderilor economico-financiarã.
toate motivele din lume sã ne îngrijorãm...
pag. 2

Situaþia Spitalului Municipal din Orºova
este din ce în ce mai bunã, iar în ultimele 6
luni aici au fost optimizate mai multe procese
economice importante, dar ºi cheltuielile cu
bunurile, serviciile ºi utilitãþile. În urmãtoarea
perioadã se fac eforturi mari pentru a
îmbunãtãþi serviciile medicale ºi de a se
înfiinþa noi secþii care pânã acum nu au
existat la Orºova.  Continuare în pag. 16

Tergiversãri privind
finanþarea activitãþii noii
entitãþi care va trebui sã
gestioneze apa grea de la
Halânga
pag. 4
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Editorial

Discutam zilele acestea cu
un prieten jurnalist despre ce se mai
petrece pe scena politicã, ºi nu
numai, de la noi, animaþi ºi unul ºi
altul de dorinþa de a încerca sã
descifrãm, în tot hãþiºul, ce ne
pregãteºte 2018.
În ecuaþia politicã a anului ce se
apropie intrã, printre multe
necunoscute, ºi ceva destul de clar
ºi de îngrijorãtor: România nu are
în acest moment lideri politici de

social - politic

de Sorin Vidan
forþã ºi de ireproºabilã credibilitate.
Dragnea, Johannis, Orban –sunt
mult sub nivelul de autoritate politicã
naþionalã al vechilor lideri, de genul
Nãstase, Iliescu, Bãsescu,
Antonescu sau chiar Ponta ºi
Geoanã. E ca ºi cum elita politicã
româneascã a intrat, de câþiva ani
încoace, într-o erã de diluþie. În
aceste condiþii nu vãd cine din
spectrul politic autohton poate intra
cu ºanse majore în cursa pentru
prezidenþiale. Nici liberalii, nici
pesediºtii nu par pregãtiþi pentru
aºa ceva, deºi în sondaje dominã
primele poziþii.
De exemplu în ultimul sondaj
Avangarde la întrebarea: “Dacã
duminica viitoare ar avea loc alegeri”,
rezultatele au arãtat cã PSD ar câºtiga
cu 44%, în timp ce liberalii ar obþine
26%, ALDE 11%, în vreme ce PMP
se situeazã la 4%, la fel ca UDMR.
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Criza liderilor
Peste acestea se aflã USR, cu 6%.
Pe schema acestui sondaj am putea
crede cã PSD va fi în stare sã-ºi ducã
lejer candidatul pânã pe treptele
Palatului Cotroceni, dar experienþa
ultimelor alegeri le spune clar celor
din PSD cã nu e bine sã zici hop,
pânã ce nu ai sãrit efectiv gardul.
Dacã tot vorbim de sondaje, e foarte
interesant faptul cã ultimul Avangarde
aratã ºi o semnificativã detaºare a
populaþiei faþã de chestiunile ce nu
þin de sfera personalã. “Principala
îngrijorare a oamenilor este situaþia
economicã/financiarã personalã. La
polul opus se aflã corupþia”. Situaþia
clasei politice preocupã doar 9% din
populaþie, ceea ce spune de la sine
totul. Cei 9% se regãsesc probabil
în rândurile pensionarilor sau al
persoanelor care au mai mult timp
personal la dispoziþie ºi urmãresc cu
asiguitate talk-showrile de acest gen.

Mi se pare absolut normal ca
îngrijorarea numãrul unu sã o reprezinte
propria situaþie economico-financiarã.
Mai ales cã avem toate motivele din
lume sã ne îngrijorãm. E trist pentru
clasa politicã faptul cã nu a reuºit sã
coalizeze atenþia poporului într-un
procent mai însemnat, dar nici acesta
nu e un aspect nou ºi inexplicabil
pentru realitatea româneascã.
Pe acest fond, criza liderilor
politici devine ºi mai evidentã, ºi mai
gravã. În alte epoci, tocmai
dinamismul ºi fervoarea unor lideri
þinea aprinsã flacãra atenþiei publice,
fie cã erau chestiuni serioase,
discursuri sau gesturi, fie cã erau
scandaluri, acuze, virulenþe.
Pe acest fundal de lideri slabi ºi
fãrã prestanþã, ºi chiar plictisitori,
previzibili, e ºi firesc sã nu ne uitãm
prea mult ºi prea atent la ce se
petrece pe scena politicã.

Senatorul Sibinescu: Trebuie eliminatã influenþa politicului în justiþie.

ALDE doreºte corectarea derapajelor din sistem

în interiorul instituþiilor
care sunt menite sã
facã justiþie se dau
lupte pentru putere.
Lupte între cei care
doresc cu adevãrat o
justiþie eliberatã de
influenþa politicului ºi
cei care se încãpãþâneazã sã rãmânã
Ce se întâmplã în aceste zile, prinºi în actualul sistem”, mai spune
de la conflictele din interiorul senatorul ALDE.
Consiliului Superior al Magistraturii,
El criticã, totodatã, faptul cã
pânã la faptul cã dosare instrumentate reprezentanþi importanþi ai autoritãþii
de DNA sunt desfiinþate de decizii ale judecãtoreºti s-au coalizat pentru a
instanþei, aratã cã România are nevoie bloca legile justiþiei ºi au demarat o
de o reformã realã a justiþiei, susþine operaþiune de boicotare a procesului
liderul grupului senatorial ALDE, legislativ din Parlament.
Ionuþ Sibinescu.
“Sã nu uitãm cã, pânã la urmã,
“Cele mai recente statistici aratã cã a Parlamentul este cel care stabileºte
scãzut încrederea românilor în justiþie. legile, iar procurorii ºi judecãtorii le
Ãsta nu este deloc un lucru bun într-un aplicã. Realitatea ne aratã cã este
stat de drept. Pe de-o parte, este vina nevoie de aceste legi ale justiþiei”,
acelor politicieni iresponsabili care în subliniazã liderul ALDE.
lupta lor politicã introduc justiþia. Avem El a dat ca exemplu faptul cã, recent,
o opoziþie incapabilã sã aibã o disputã o judecãtoare, membru al Consiliului
politicã pe argumente. În disputele Superior al Magistraturii, a acuzat cã
politice, cei din opoziþie au un singur se fac presiuni în interiorul CSM.
cuvânt preferat “penal”. Pe de altã parte, Astfel de situaþii, afirmã Sibinescu,

nu fac decât sã ºtirbeascã încrederea
cetãþenilor atât în instituþia respectivã,
cât ºi în justiþie, în general. Rolul
CSM este acela de a veghea la
independenþa justiþiei, nu trebuie sã
se transforme într-un loc în care
membrii ei sã se lupte pentru
întâietate. În acest context, liderul
gupului ALDE aminteºte cã, nu cu
mult timp în urmã, preºedintele
Klaus Iohannis îºi afirma încrederea
în CSM, însã, ºeful statului ar trebui
sã þinã cont de realitatea din
interiorul acestui for.
O altã situaþie la care face referire
senatorul Sibinescu este aceea cã
au existat cazuri în care instanþa a
decis achitarea unor persoane
vizate de dosare DNA.
“Astfel de situaþii, în care, spre
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exemplu, un lider politic nu a mai putut
candida din cauza unui dosar DNA,
dar apoi instanþa l-a achitat, dovedesc
cã este nevoie de o lege a rãspunderii
magistraþilor. Aceasta este o practicã
la care am tot asistat în ultimii ani.
Persoane acuzate, supuse apoi unei
uzuri mediatice ºi aºa-zisei telejustiþii,
îºi opresc evoluþia politicã pânã la
soluþionarea cauzei, ca mai apoi sã fie
achitate de instanþã. Persoanele
achitate ajung sã aibã o sincopã în
carierã ºi nimeni nu le va da înapoi
timpul pierdut. Avem cazul recent al
fostului preºedinte al CJ Timiº. DNA
face dosare pe bandã rulantã, dar
timpul ne aratã cum acestea primesc
soluþii de achitare”, conchide
Sibinescu, liderul grupului ALDE
din Senat.  Biroul de presã
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Întâlnire cu românii de lângã noi
La propunerea senatorului PSD de Mehedinþi, Liviu Mazilu, autoritãþile judeþene ºi parlamentarii social-democraþi au avut o întâlnire cu un grup al
românilor din valea Timocului. Discuþiile bilaterale vin ca urmare a unei întâlniri la nivel mai înalt al românilor din Serbia cu grupul parlamentar al
PSD din Senatul României, ce s-a consumat în luna septembrie, anul acesta. Românii cer ajutorul autoritãþilor din Mehedinþi pentru a-ºi pãstra
identitatea româneascã într-o zonã afectatã grav de un proces de asimilaþie, dar ºi pe fondul unei confuzii identitare dintre români ºi vlahi.

Senatorul PSD de Mehedinþi
Liviu Mazilu, a organizat o
emoþionantã întâlnire cu un grup de
reprezentanþi ai mediului asociativ
românesc din Serbia de Rãsãrit sau
Valea Timocului, aºa cum i se mai
spune zonei în care neoficial trãiesc
circa 300.000 de români. Cei trei lideri
ai comunitãþii româneºti din Serbia
reprezintã o uniune româneascã recent
înfiinþatã care se numeºte generic
Congresul Românilor din Serbia. Mai
mult, cei trei lideri prezenþi la discuþie
reprezintã ºi organizaþii importante ale
românilor, precum Comitetul
Drepturilor Omului Negotin, Partidul
Neamului Românesc ºi Asociaþia
Românilor ºi Vlahilor „Ariadnae
Filum”. Etnicii români au cerut
parlamentarilor ºi autoritãþilor locale
sã îi sprijine pentru a-ºi pãstra limba
ºi obiceiurile ºi pentru a pãstra vie
flacãra românismului.
La întâlnirea cu liderii românilor din
Valea Timocului au participat
senatorul PSD de Mehedinþi Liviu
Mazilu, deputaþii PSD de Mehedinþi
Alexandru Bãlãnescu, Alina Teiº ºi
Vlad Bontea, prefectul de Mehedinþi
–Nicolae Drãghiea, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi –
Aladin Georgescu, Ionicã Negru,
vicepreºedintele CJ Mehedinþi,
Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, primarul Orºovei –
Marius Stoica, dar ºi un reprezentant
al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.
S-a discutat pe mai multe paliere, iar
autoritãþile româneºti s-au angajat cã

vor întreprinde mai multe demersuri
pentru a-i ajuta pe românii din Serbia.
Printre acestea se numãrã o disociere
clarã între românii din Diaspora ºi cei
din comunitãþile istorice, o modificare
a legii cetãþeniei ºi iniþierea unui
proiect legislativ care sã permitã
finanþarea comunitãþilor din Serbia
prin autoritãþile locale.
Întâlnirea de la Severin survine ca
urmare a unei întâlniri din luna
septembrie cu grupul parlamentar al
PSD din Senatul României, unde s-a
pus problema ca senatorii din
judeþele de frontierã cu Serbia sã
iniþieze dialoguri la nivelul autoritãþilor
locale, pentru identificarea de soluþii
viabile ajutorãrii comunitãþii
româneºti din Valea Timocului.
Mesaje de durere
de la fraþii din Serbia
Îºi strigã durerea de peste douã
secole ºi îºi pãstreazã tradiþiile ºi
obiceiurile româneºti cu sfinþenie. Se
lovesc în permanenþã de un proces
dur de asimilare ºi de imposibilitatea
de a-ºi trimite copiii la ºcoalã pentru
a învãþa limba maternã. Sunt românii
din Valea Timocului, cei pentru care
România a impus condiþii dure
Serbiei la începerea negocierilor de
aderare la Uniunea Europeanã, în
martie 2012. Câþiva dintre aceºti
români timoceni au vorbit, sãptãmâna
trecutã, la Severin despre situaþia lor.
Trei dintre liderii comunitãþii
româneºti din Valea Timocului –
Zaviºa Jurj (preºedintele Asociaþiei
Românilor ºi Vlahilor „Ariadnae
Filum”), Duºan Pîrvulovici –directorul

Comitetului pentru Drepturile Omului
Negotin) ºi Dragisa Kostantinovici
(preºedintele Consiliului Politic al
Partidului Neamului Rumânesc) - au
fost sãptãmâna trecutã oaspeþii
autoritãþilor locale din Mehedinþi.
Printre multe probleme dezbãtute la
aceastã întrevedere, românii
timoceni au povestit cât le este de
greu sã îºi pãstreze identitatea
culturalã ºi religioasã, tradiþiile ºi
obiceiurile româneºti, dar mai ales
limba, o limbã care este agresatã tot
mai mult de cea mai stupidã
gãselniþã numitã vorbirea vlahã.
Presiunile reale la care sunt supuºi
românii din Valea Timocului sunt
dublate de o încercare de introducere
a unei limbi artificiale, o limbã care nu
a fost validatã nici mãcar de Academia
Serbiei. Este vorba de limba vlahã, în
locul cãreia se încearcã acum
introducerea în ºcoli ºi biserici a unui
hibrid intitulat vorbirea vlahã.
INIÞIATIVÃ LEGISLATIVÃ
PENTRU ROMÂNII DIN TIMOC
Senatorul PSD de Mehedinþi, Liviu
Mazilu, lucreazã la un proiect
legislativ menit sã faciliteze finanþarea
unor obiective de investiþii ale
organizaþiilor româneºti din Serbia,
dupã modelul finanþãrilor acordate
românilor din Republica Moldova ºi
Ucraina. Senatorul social democrat
spune cã noua lege va permite
acest tip de finanþare prin
intermediul autoritãþilor locale din
România, în baza unor contracte
de prietenie ºi înfrãþire.
Un proiect legislativ interesant este

pe masa de lucru a senatorului PSD
de Mehedinþi, Liviu Mazilu. Proiectul
se referã la posibilitatea de finanþare
a unor obiective de investiþii necesare
comunitãþii româneºti din Serbia, prin
intermediul autoritãþilor locale.
Practic, senatorul social democrat a
intuit posibilitatea extinderii acestui
tip de finanþare practicatã acum
pentru românii din Moldova ºi
Ucraina ºi cãtre Serbia. Finanþãrile
ar urma sã se poatã face prin prisma
existenþei unor contracte de prietenie
ºi înfrãþire între localitãþi din
România ºi localitãþi din Serbia, în
care trãieºte o comunitate
semnificativã de etnici români.
Comunitatea româneascã din Serbia
este împãrþitã în douã în acest
moment. Avem o comunitate
compactã în Voivodina, unde românii
au un consiliu al minoritãþii româneºti
ºi li se respectã toate drepturile ºi o
altã comunitate mult mai numeroasã
în Valea Timocului, de circa 300.000
de persoane, unde drepturile acestora
nu sunt respectate ºi unde asimilarea
se face printr-o confuzie permanentã
între români ºi vlahi.
Reprezentanþii comunitãþilor
româneºti din Republica Serbia au
solicitat sprijinul ºi susþinera
factorilor de decizie din România
privind mai multe aspecte dintre
care cele mai relevante sunt:
-iniþierea unor demersuri pe cale
diplomaticã, intenþionând chiar
sesizarea la nivelul comunitatãþii
europeane,
 Continuare în pag. 5
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Primul Hram de dupã Sfinþire al
Bisericii Sfântul Ioan Gurã de Aur
din Drobeta Turnu Severin
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Tergiversãri privind finanþarea
activitãþii noii entitãþi care va trebui sã
gestioneze apa grea de la Halânga
Situaþia depozitului de apã grea de pe platforma de la Halânga din
judeþul Mehedinþi este în continuare delicatã, nefiind asiguratã sursa
de finanþare necesarã întreþinerii acestuia. Lucrurile sunt cu atât mai
complicate în condiþiile în care Regia Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN), aflatã în faliment, nu-ºi mai permite sã acopere
costurile acestei activitãþi.

Credincioºii severineni s-au
aflat împreunã în sigurul lãcaº de cult
din Eparhia Severinului ºi Strehaiei
închinat Sfântului Ioan Gurã de Aur.
Luni, 13 noiembrie, a fost prima
Sfântã Liturghie din zi de hram
oficiatã dupã târnosirea Bisericii din
data de 8 octombrie anul acesta.
Sfânta Liturghie a fost oficiatã
de cãtre pãrintele episcop
Nicodim înconjurat de un ales
sobor de preoþi. La finalul Sfintei
Liturghii Preasfinþia Sa a þinut un
cuvânt de învãþãturã.
Parohia ortodoxã Calea Târgu
Jiului a luat fiinþã cu scopul de a
asigura asistenþa religioasã pentru
credincioºii din zona de est a

municipiului Drobeta Turnu Severin.
Piatra de temelie a bisericii a fost
pusã pe 10 iunie 2007, în anul
închinat Sfântului Ioan Gurã de Aur,
iar astazi 13 octombrie s-a sãvârºit
prima liturghie de hram de la
târnosirea bisericii.
Pictura acestei sfinte biserici a
fost realizatã în tehnicã frescã în
perioada 2012-2017 de o echipã
condusã de cãtre Lãcrãmioara
Anton, pictorul bisericesc autorizat
de cãtre Patriarhia Românã.
Paraclisul de la demisolul Bisericii
în care s-au desfãºurat slujbele timp
de 10 ani cât s-a construit biserica
are hramul Sfântul apostol Andrei.
Pr. Marian Alin Giginã

Potrivit Ordonanþei de
Urgenþã nr. 29/2017 pentru înfiinþarea
Centrului Naþional de Management
al Apei Grele (CNMAG) din 3
septembrie 2017, Ministerul Energiei
urma sã elaboreze în termen de 30
de zile o Hotãrâre de Guvern prin care
sã se stabileascã noua organigramã
ºi regulamentul de funcþionare. În
ordonanþa de urgenþã se specifica
faptul cã acest CNMAG va fi finanþat
integral de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Energiei ºi va
avea maximum 80 de posturi, care
vor putea fi ocupate de actualii
angajaþi ai RAAN Drobeta Turnu
Severin. Centrul va avea sediul în
Rãscoleºti, judeþul Mehedinþi.
Nici pânã la aceastã datã aceastã
hotãrâre de guvern nu a primit toate
avizele ºi autorizaþiile necesare de
la ministerele de resort pentru a fi
aprobatã. Acum se aflã pe masa
oficialilor de la Ministerul de
Interne, dar mai trebuie sã treacã
pe la alte douã ministere pânã sã

primeascã ok-ul. Fãrã o sursã de
finanþare, cheltuielile cu stocul de
apã grea, plata angajaþilor ºi a
facturilor sunt asigurate cu eforturi
uriaºe de cãtre lichidatorul judiciar.
Lunar la ROMAG PROD se
cheltuiesc 800.000 de lei cu plata
facturiilor la energia electricã ºi
salariile celor 94 de angajaþi care au
mai rãmas pe aceastã platformã.
Oprirea fabricãrii apei grele a avut loc
în data de 28 august 2015, iar
începând cu data de 1 octombrie 2015
a fost disponibilizat peste 80 la sutã
din personalul uzinei. Lucrurile s-au
complicat odatã cu intrarea Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare în
faliment, în data de 14 iunie 2016,
când s-a pierdut sursa de finanþare,
lichidatorul judiciar fiind cel care a
trebuit sã suporte aceste cheltuieli.
La fostul combinat de apã grea
se aflã în stoc aproape 2.000
tone de apã grea, în valoare de
1,3 miliarde euro.
Din aceastã cantitate, aproximativ
jumãtate va reprezenta aportul în
naturã al statului român la
constituirea societãþii care va opera
Reactoarele 3 ºi 4 de la Cernavodã.
Restul cantitãþii va fi achiziþionatã
pentru consumul tehnologic de cãtre
Nuclearelectrica din venituri proprii.
Noua structurã va prelua în
depozit cantitãþile de apã grea
achiziþionate la rezerva de stat,
inclusiv obligaþia de depozitare ºi
menþinere a calitãþii acestei resurse
în baza unui contract de depozit,
care va fi încheiat cu administraþia
naþionalã a rezervelor de stat si
probleme speciale. De asemenea,
Centrul va prelua în depozit ºi
cantitãþile de apã grea produse
ºi aflate în proprietatea RAAN,
altele decât cele achiziþionate la
rezerva de stat.
 Alexia M.
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Reabilitarea infrastructurii - prioritatea conducerii
Consiliului Judeþean ºi Prefecturii Mehedinþi

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu, împreunã cu prefectul
judeþului Mehedinþi, domnul
Nicolae Drãghiea, alãturi de
directorul Direcþiei Regionale de
Drumuri ºi Poduri Craiova, domnul
Bogdan Bratu, au efectuat o vizitã
la lucrãrile care se efectueazã la ora
actualã pe drumurile naþionale din
judeþul Mehedinþi, în scopul
verificãrii stadiului ºi calitãþii
efectuãrii acestora.
Au fost inspectate lucrãrile de
consolidare ºi refacere a pãrþii
carosabile ce se desfãºoarã pe DN67,
la km 16+000 –16+200, dealul

Colibaºi, lucrãri care se apropie de
finalizare. De-a lungul lucrãrilor
efectuate pe acest tronson au fost
forate, armate ºi betonate un total de
33 de coloane Benotto. Având în
vedere cã existã o lucrare pentru
construirea unui sens giratoriu în
localitatea ªimian, s-a verificat
calitatea ºi stadiul executãrii lucrãrii,
termenul de finalizare al acesteia fiind
sfârºitul acestei sãptãmâni.
În continuare, s-a inspectat dealul
Stârmina unde a avut loc o alunecare
de teren cauzatã de precipitaþiile din
ultimele zile. S-au stabilit mãsurile
de remediere ale acestei situaþii ºi
s-au dat dispoziþiile necesare pentru

Donaþie de carte pentru Biblioteca
Judeþeanã “I.G.Bibicescu”

ca remedierea sã fie fãcutã într-un
timp optim, urmând ca în primãvara
anului viitor sã demareze o
consolidare.
De asemenea, s-a discutat despre
stadiul lucrãrilor la rosturile de

dilataþie la unele viaducte, aflate pe
DN6, între localitãþile Drobeta
Turnu-Severin ºi Orºova, aceste
lucrãri urmând sã fie finalizate în
maxim douã sãptãmâni.
 Biroul de presã

Activitãþi culturale la Muzeu
Secþia Muzeul de Artã organizeazã joi, 23 noiembrie 2017, ora
11.00, în foaierul Sãlii “Virgil Ogãºanu”, cu ocazia Zilelor Palatului Culturii
“Teodor Costescu”, expoziþia de acuarelã “Miniaturi” a domnului plastic
Ion Gurgui. Expoziþia reuneºte 50 de acuarele reprezentând peisaje ºi
flori. Expoziþia poate fi vizitatã în perioada noiembrie - decembrie 2017
la Palatul Culturii “Teodor Costescu”.
 Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale organizeazã în data de
26.11.2017 evenimentul de lansare a Anului Centenarului, manifestare
asumatã de Guvernul României.
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier va organiza în aceastã zi, cu
începere de la ora 17.00, la Pavilionul Multifuncþional, expoziþia
temporarã de istorie: “Memoria ºi sensul sacrificiului întru reîntregirea
neamului românesc”.
 De asemenea, tot în data de 26.11.2017, în parteneriat cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi, Liceul de Arte I.ªt. Paulian, Palatul Copiilor,
Colegiul Naþional Pedagogic ªtefan Odobleja, Colegiul Naþional Þiþeica,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier va organiza în cadrul Pavilionului
Multifuncþional un spectacol omagial în memoria eroilor neamului.


Biblioteca Judeþeanã
“I.G.Bibicescu” Mehedinþi a primit
sãptãmâna trecutã o impresionantã
donaþie de carte. Peste 5.000 de
volume au fost donate de cãtre
familia Dr. Gogâltan Iancu ºi Doina
(Bãile Herculane). Volumele
acoperã toate domeniile cunoaºterii
însã cele mai multe sunt lucrãri de
medicinã ºi literaturã.
Cãrþile primite vor îmbogãþi

colecþiile bibliotecilor publice din
15 comune mehedinþene : Hinova,
Poroina Mare, Iloviþa, Malovãþ,
Dîrvari, Dumbrava de Jos,
Ponoarele, Sviniþa, Cãzãneºti,
Godeanu, Voloiac, Ilovãþ, Pruniºor,
Butoieºti, Corlãþel.
Sperãm cã aceastã donaþie va fi
folositoare comunitãþilor locale ºi
mulþumim familiei donatoare.
 Biroul de presã

300 locuri de muncã în domeniul agricol (recoltare
zmeurã) în Portugalia prin intermediul Reþelei EURES
EURES România oferã 300 locuri de muncã vacante în Portugalia (campania
2018) pentru muncã sezonierã în agriculturã, la recoltarea zmeurei.
Durata contract: aprox 3 luni; timpul de lucru este de 40 de ore/sãptãmânã,
cu posibilitatea ca, în timpul campaniei, în funcþie de producþie, sã se
efectueze ore suplimentare; data estimatã de angajare: sfârºitul lunii
februarie / începutul lunii martie 2018.
Cerinþe: sunt solicitate persoane apte pentru munca la câmp, avantaj pentru
persoanele cu experienþã în agriculturã/experienþã recoltarea zmeurei/
experienþã în munca în sere. Beneficii: Angajatorul asigurã cazare contra
cost –2 euro/zi. Angajatorul plateºte transportul cãtre Portugalia, iar costul
acestuia va fi dedus din primele salarii.
 continuare în pag. 10

Întâlnire cu românii...
 urmare din pag. 3

în ceea ce priveºte respectarea
drepturilor minoritãþii romaneºti, în
mod special, respectarea dreptului
de a învãþa limba maternã în ºcoli;
- intenþia înfrãþirii între douã
localitãþi riverane Dunãrii, respectiv
Kladovo ºi Orºova;
- facilitarea obþinerii cetãþeniei
române pentru etnicii români din
Serbia;
- promovarea investiþiilor entitãþilor

românesti pe teritoriul Serbiei, în
parteneriat cu instituþii sau alte
organizaþii din zona Timocului
sârbesc;
Oficialitãþile grupului de discuþii
român, prezente la întâlnire, au
oferit asigurãri invitaþilor din
Serbia, cã vor manifesta toatã
solidaritatea, deschiderea ºi
sprijinul necesare pentru ca aceste
deziderate sã se concretizeze.
 O. M.
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Cãscatul pe budã...

* Liderul PSD, Liviu Dragnea,
este cocoºat de dosare la DNA. Nu mai
puþin de cinci capete de acuzare i-au
stabilit procurorii DNA în aºa numita
afacere Tel Drum. „Mãi, nu-s prea
multe?” ar fi reacþionat neuitatul Dem
Rãdulescu, parafrazând o replicã
celebrã, tot de el rostitã, într-unul din
filmele cu Brigada Diverse. Nici noi nu
ne topim, aºa cum bine ºtiþi, stimaþi
cititori, de dragul sau de dorul lui domn’
Livake Dragnea ºi, spre deosebire de
cei mai mulþi dintre contestatarii sãi de
astãzi, noi avem motive mult mai vechi
sã nu-l agreem, însã nu e acum
momentul sã le –iertare de vorbã
proastã! - updatãm. Dar o vorbã celebrã
ne povãþuieºte cã tot ce este exagerat
devine nesemnificativ. Evident, nu noi
suntem chemaþi sã stabilim câte pãcate
sunt reale ºi câte sunt, eventual, inventate
în dosarele lui Dragnea deschise de
DNA, dar experienþa anilor trecuþi, a
cazurilor trecute, în jurul cãrora
propaganda „statului paralel” a dãnþuit
cu chiote asurzitoare ne determinã sã
fim circumspecþi. Pentru cã, în multe
dintre aceste cazuri, instanþele au
infirmat vinovãþiile „detectate” de DNA,
iar numeroºi oameni, politici sau simpli
cetãþeni, au fãcut luni ºi ani
de detenþie absolut
degeaba. Un exemplu?
Adrian Nãstase. Nu este
însã singurul. Sfatul
nostru? Sã nu ne inflamãm
prea repede, dând curs
unor patimi diverse, ºi sã
mai aºteptãm.
* Nu aºa fac, din
nefericire, adversarii lui
din politicã, din presã, de
pe uliþã, ba chiar ºi unii

dintre foºtii prieteni ºi camarazi politici
(Victor Viorel, par egzamplu), care-i
cer deja capul, sub cele mai diverse
maniere. Nea Mustaþã se þine,
deocamdatã, tare pe poziþii ºi îºi
continuã, destoinic, pe la televiziuni,
demonstraþiile sale de susþinere a
programului de guvernare –ºi acesta
din ce în ce mai contestat. Mai ales
dupã aºa-numita „miercure neagrã”,
sintagmã penibilã prin care a fost
denumitã ziua în care a fost adoptatã
ordonanþa guvernamentalã de urgenþã
privind „revoluþia” fiscalã. Revoluþia
fiscalã! Auziþi ºi dumneavoastrã! Are
ºi propaganda asta niºte pusee de
inspiraþie de te apucã, pardon de
expresie, cãscatul pe budã. Sfatul
nostru? Sã aºteptãm cu toþii ca
aceastã „revoluþie fiscalã” sã-ºi arate
primele efecte, pozitive sau negative,
ºi-apoi sã ne, cum sã zic,
poziþionãm. Aºa mi se pare corect.
* Dupã circul stradalo-mediatic cu
audierea lui Liviu Dragnea, hop ºi
bolovanul din Deal cu un... punct de
vedere despre nevoia de Justiþie
independentã ºi cu ironizarea
declaraþiilor unor oficiali prind „statul
paralel”. Bine, nu chiar el a exprimat

respectivul punct de
vedere, ci a, pardon de
expresiune, însãrcinat-o
pe pãluga aia purtãtoare
de vorbe s-o facã.
Tutulina cu pricina, ori de
câte ori o pune stãpânul
sã gãvãreascã în numele
lui, vine cu pletele lãsate
pe ocheþi ºi cu un ton de
parcã întregul univers ar
sta, vorba Poetului, în
degetul ei mic. ªi bont.
Revenind la stãpânul ei, ne vedem
nevoiþi sã constatãm cã omului i-a
intrat în cap ideea cã toate gafele
guvernãrii
PSD-ALDE
se
contabilizeazã în dreptul lui ca... bile
albe! Maistre, nu zic cã n-o fi aºa, dar
una e în tãrtãcuþele fãcãleþilor de
sondaje ºi cu totul altceva în proza
plinã de mâzgã a realitãþii. Aºa cã nu
ar fi exclus ca, peste vreo doi ani, când
speri mata sã te mai aleagã românii ºi
serviciile lor pentru un nou mandat sã
constaþi cu durere cã þi-ai fãcut niºte
socoteli greºite. Bine, noi am vrea ca
pocinogul sã þi se întâmple ceva mai
devreme, astfel încât sãrbãtorirea
Centenarului Marii Unirii de la 1
Decembrie 1918, de anul
viitor, sã nu te mai
gãseascã la Cotroceaua
mov. Doamne ajutã!
* Latifundiara din
fruntea DNA, funcþie din
care nu se dã dusã, zisã
ºi Faraoanca, zisã ºi
Luluþa Baschetbalista,
sfideazã, în continuare,
cu tupeu ºi nesimþire,
atât legile cât ºi
instituþiile Statului

Român ºi refuzã sã se prezinte în faþa
comisiei parlamentare de anchetã
privind alegerile prezidenþiale din
decembrie 2009. Mãi bãieþi, noi
înþelegem cã primul penal/corupt al
neamului are tot interesul sã o þinã
acolo, cu ambasadorii lui peºte prãjit
cu tot, dar mai avem ºi alte autoritãþi
ale Statului, care, vãzând aceastã
imensã sfidare, acest colosal tupeu, ar
avea toatã îndreptãþirea sã-i dea un ºut
menit sã o propulseze cãtre Sibiul
natal, de unde a pescuit-o matrozul
chior. Tudorele, neicã, dã-o domnule
afarã, cã este din ce în ce mai greu
de suportat aceastã cucoanã
mâncãtoare de pomana porcului cu
asistenþã politico-sereistã!
* Craiova ºi-a inaugurat noul
stadion. Actuala echipã de Liga I a
craiovenilor, CSU, a primit, în sfârºit,
ºi palmareasul Universitãþii Craiova,
aflat în posesia lui Mititelu. Din
pãcate, meciul inaugural de pe
„Noul Oblemenco” s-a încheiat
catastrofal pentru olteni –0-4, cu
Slavia Praga! Lasã, cã scot ei prazul
altãdatã! Dar nici cu Naþionala de
fotbal nu ne e ruºine. Cam la fel au
pãþit-o ºi bãieþii lui Contra... contra
reprezentativei
Olandei. ªi dacã mai
adãugãm arbitrajul
catastrofal al lui
Ovidiu Haþegan la
partida de calificare
la Mondialele din
Rusia, dintre Irlanda
de Nord ºi Elveþia,
avem o imagine cât
se poate de plasticã
a molimelor care
bântuie prin fotbalul
românesc...
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Liberalii mehedinþeni ºi posibilitãþile lor de reafirmare politicã în judeþ

PNL Mehedinþi a rãmas
singurul partid de dreapta care mai
conteazã în judeþ în acest moment.
Acest partid, chiar dacã nu mai este
aºa de puternic cum era în alte
perioade, are totuºi ºanse sã revinã,
fie ºi numai datoritã faptului cã este
singura formaþiune care reprezintã cu
adevãrat dreapta politicã localã.
Transformãrile care au avut loc în
PNL Mehedinþi, evoluþia sa politicã,
dar mai ales ultimele rezultate
electorale aratã cã partidul a scãzut
mult ca forþã politicã ºi reprezentare
prin aleºi locali. Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi pare, în
acest moment, singurul lider liberal
care poate relansa partidul ºi, implicit,
dreapta politicã mehedinþeanã. PNL
Mehedinþi s-a mai organizat în ultimul

timp, în interiorul acestui partid având
loc unele alegeri interne, însã partidul
s-a mai manifestat ºi la nivelul acþiunii
politice, a mesajului politic transmis.
Preºedintele PNL Mehedinþi, Virgil
Popescu, pare sã-ºi fi luat în serios
nu atât rolul de lider al partidului, cât
mai cu seamã pe acela de opozant.
Liderul liberalilor mehedinþeni a avut
mai multe atitudini de opozant fie pe
linie politicã, fie în activitatea
parlamentarã în chestiuni care
privesc judeþul Mehedinþi. De altfel,
deputatul Virgil Popescu este
singurul parlamentar obþinut de PNL
Mehedinþi la scrutinul parlamentar
de anul trecut. Totodatã, acesta este
ºi singurul parlamentar al dreptei
politice mehedinþene, fiind, practic,
ºi liderul ei ca urmare a demnitãþii

publice pe care o deþine. În noul
context politic judeþean, deputatul
Virgil Popescu are importanta
misiune de a consolida ºi relansa
PNL Mehedinþi. Demersul nu este
unul uºor, datã fiind conjunctura
politicã a judeþului. PNL Mehedinþi,
în frunte cu deputatul Virgil Popescu,
are nevoie de un suflu nou, de o
activitate intensã ºi susþinutã pentru
a se impune la nivelul judeþului. De
asemenea, este imperios necesar ca
PNL Mehedinþi sã adopte o atitudine
mult mai fermã, pragmaticã ºi
coerentã. Acest partid se aflã, întradevãr, în faþa unui demers politic
dificil, dar necesar raportat la statutul
sãu politic la nivelul judeþului, o
poziþie incomodã într-un judeþ
dominat la toate nivelele de PSD
Mehedinþi. Deputatul Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi, are însã
capacitatea politicã de a adopta,
alãturi de colegii sãi, o nouã strategie
politicã prin care sã demonstreze cã
partidul pe care îl conduce poate sã
se consolideze la nivelul judeþului ºi
sã revinã, chiar dacã, cel puþin în
acest moment, posibilitãþile de care
dispune nu oferã o perspectivã
politicã clarã ºi sigurã.

Virgil Popescu ºi Daniel Cîrjan,
liderii PNL Mehedinþi
Virgil Popescu ºi Daniel Cîrjan sunt
în acest moment liderii PNL
Mehedinþi. Nu atât pentru cã ei
conduc cele douã organizaþii politice
ale partidului (Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi, Daniel
Cîrjan, preºedintele PNL Drobeta
Turnu Severin), ci ºi datoritã faptului
cã ei deþin cele mai importante funcþii
publice alese. Primul este deputat,
singurul parlamentar câºtigat de
PNL Mehedinþi la alegerile din 11
decembrie 2016, iar cel de-al doilea
viceprimar al municipiului Drobeta
Turnu Severin. Lor le revine sarcina
de a încerca sã relanseze PNL
Mehedinþi în judeþ. Deocamdatã
posibilitãþile acestui partid sunt
limitate, cel puþin la nivel judeþean. În
Drobeta Turnu Severin partidul stã
mult mai bine, având în prezent cei
mai mulþi consilieri locali severineni.
O atitudine de veritabilã opoziþie ar
putea relansa PNL Mehedinþi în judeþ
în acest an, însã aceasta nu poate fi
fãcutã decât printr-o acþiune politicã
fermã ºi susþinutã.

Ansamblul folcloric „Floricica” din Cipru

Din luna februarie a anului
2016 în comunitatea românilor din
Cipru a luat fiinþã Ansamblul folcloric
„Floricica”. Ideea înfiinþãrii acestui
Ansamblu folcloric a fost una spontanã
dupã ce 8 românce stabilite în Cipru
au interpretat un program artistic cu
poezii ºi cântece populare româneºti.

Cu prilejul unei alte prezentãri,
româncele au primit ºi numele
ansamblului, acesta numindu-se
“Floricica”, deoarece interpretele
purtau o floricicã în pãr. „De la
începutul anului 2016, eu ºi câteva
doamne ºi domniºoare ne-am
hotãrât sã organizãm o searã

româneascã cu ocazia zilei de 8
Martie, cu dansuri populare la care
mã ocup eu de coregrafie, un mic
program artistic de poezii si cântece
de mamã cu copilaºii de la ªcoala
Româneascã din Paralimni de care
se ocupã doamna Liliana Florentina
Moisã, care este învãþãtoare, ºi
teatru românesc.
Dupã planificarea programului
pentru seara româneascã am vorbit
cu doamna Veronica Ivanov,
redactorul-ºef la acea vreme al
publicaþiei Pulsul Afroditei, ziarul
românilor din Cipru, sã posteze un
anunþ în ziar despre ce vrem sã
organizãm pentru doamne ºi
domniºoare ºi, bineînþeles, pentru
toþi doritorii care vor sã asculte
muzicã româneascã folk, tradiþionalã
ºi sã vadã programul nostru artistic
în care ne-am implicat toate cu toatã
inima de a ne aduce aminte de
meleagurile româneºti. Pe data de

 Mircea Popescu

28 februarie 2016 doamna Veronica
Ivanov ne-a propus sã dansam
pentru prezentatoarea Iulia Vântur ºi
domnul Raþã de la Ferma Vedetelor
la Restaurantul românesc The Cosy
Corner în Limassol. Aici a fost
primul nostru moment plin de emoþii
în care am arãtat ceea ce am învãþat
ºi am dovedit cã orice îþi doreºti în
aceastã lume, nu este imposibil,
indifferent unde eºti, pentru a-þi
aduce aminte de meleagurile natale.
Aici ne-am primit ºi numele de
Ansamblul Floricica, pentru cã toate
fetele am purtat o floricicã în pãr, ºi
suntem mândre sã avem continuitate
cu acest nume”, a declarat Andreea
Mareº, iniþiatoarea ºi coregrafa
acestui ansamblu.
Ansamblul folcloric “Floricica”
din Cipru este format din 8 doamne
ºi domniºoare din toate zonele þãrii.
Alãturi de Andreea Mareº, originarã
 Continuare în pag. 10
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În loc de Abecedare, Halloween

„Imitând metoda albinei, am
sã folosesc în compoziþiile mele
acele lucruri care corespund
adevãrului ºi voi aduna fructul
mântuirii de la chiar duºmanii
noºtri. Dar voi respinge tot ceea ce
este fãrã valoare ºi în mod fals
etichetat drept cunoaºtere”.
(Sf. Ioan Damaschinul).
Cu
binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului
Nicolae,
Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române din cele douã Americi, la
iniþiativa Comisiei de Educaþie a Sfintei
noastre Arhiepiscopii, înaintãm
prezentul memoriu, preoþilor, consiliilor
parohiale, tuturor cadrelor didactice din
ºcolile parohiale interesate de buna
desfãºurare a procesului de educaþie
religioasã început în acest an în parohiile
noastre, cât ºi de corecta îndeplinire a
sensurilor pedagogic-educaþionale de
care încercãm sã ne îngrijim.
A serba sau nu Halloween-ul?
Aceasta este întrebarea pe care
mulþi creºtini ºi-o pun. Probabil cã
un prim rãspuns ar putea fi acela,
arãtat de Sf. Apostol Pavel, cã tot ce
nu vine din convingere este pãcat.
Aºa cã, dacã nu eºti convins cã poþi
sã participi la astfel de manifestãri,
mai bine nu participa. Mai existã ºi
un alt posibil rãspuns. Multe sãrbãtori
din spaþiul laic, ºi aici includem ºi pe
cea despre care vorbim acum, au
elemente bune, iar altele denaturate.
Cele trei sãptãmâni care au stat la baza
cercetãrii noastre, au adus în vedere
atât elementele pozitive pe care le
regãsim în sãrbãtorirea acestei zile, dar
ºi unele care pot aduce multã tulburare
comunitãþilor de tineri români de pe
continentul nord american.
Halloweenul este un subiect sensibil
extrem de dezbãtut ºi pricina multor
opinii contrare. Scopul acestui
memoriu nu este de a lua pãrtãºie
uneia dintre grupãrile pro sau contra,
ci de a transforma atitudinea noastrã
faþã de Halloween într-o acþiune
motivatã ºi asumatã conºtient. Mulþi
se uitã la istoricul Halloweenului ºi,
bazaþi pe aceasta, recomandã sau nu,
o anumitã poziþie faþã de ea. Uneori o
astfel de analizã poate ajuta, dar nu
credem cã are o contribuþie decisivã
în a lua o hotãrâre justificatã. Fãrã

îndoialã, originea acestei sãrbãtori
poate fi plasatã în ocultism ºi
pãgânism, iar grupãrile satanice, în
unele regiuni, îi ataºeazã o însemnãtate
deosebitã, ceea ce trebuie sã ne
îngrijoreze pentru a nu deveni noi
pãrtaºi unor astfel de manifestãri.
Originile Halloween-ului dateazã de
pe vremea celþilor. Aceºtia care au trãit
în urma cu 2000 de ani în zona în care
se aflã acum Irlanda, Anglia ºi nordul
Franþei. Ei sãrbãtoreau venirea Anului
Nou pe 1 noiembrie. Aceastã zi era
consideratã ca fiind sfârºitul verii ºi al
recoltelor bogate ºi începutul unui nou
anotimp întunecat, friguros: iarna.
Celþii asociau aceastã perioadã a
anului cu moartea. Ei credeau cã în
noaptea dinaintea Anului Nou graniþa
dintre lumea viilor ºi cea a morþilor
dispãrea. În noaptea de 31 octombrie
sãrbãtoreau festivalul Samhain. Se
credea cã în cursul acestei nopþi
fantomele celor morþi se întorceau pe
pãmânt pentru a le face rãu celor vii.
Aceastã noapte era noaptea în care
druizii (preoþii celþi) fãceau predicþii
asupra viitorului. Pentru o populaþie
dependentã de o lume naturalã, aceste
profeþii nu fãceau decât sã le ofere
confortul necesar pentru o iarnã lungã
ºi friguroasã. Pentru a comemora acest
eveniment, druizii organizau focuri
imense în care sacrificau animale. Ei
spuneau cã sacrificarea acestor
animale era o ofrandã adusã zeilor. Pe
toatã durata acestor serbãri, oamenii
purtau costume pe care ºi le
confecþionau din piele ºi capete de
animale. Dupã stingerea focurilor ei
pãstrau cenuºa acestora ºi o
considereau drept o amuletã care îi va
proteja de lucrurile rele din lume ºi mai
ales de perioada rece a iernii.
În jurul anului 43 înainte de Hristos,
romanii au cucerit majoritatea
teritoriilor celþilor. În decursul a patru
sute de ani cât au dominat aceste
teritorii, douã festivaluri de origine
romanã s-au combinat cu Samhain,
festivalul celþilor. Primul festival era
Feralia. Acesta se sãrbãtorea într-una
din zilele lunii octombrie. În aceastã
zi romanii sãrbãtoreau scãparea de
moarte. Al doilea festival se þinea în
cinstea zeiþei Pomona, zeiþa fructelor
ºi a pomilor. Simbolul acestei zeiþe

este mãrul ºi combinarea acestui
festival cu cel al celþilor explicã de
ce de Halloween se practicã obiceiul
prinderii merelor cu dinþii dintr-un
bol mare cu apã.
În jurul anului 800, influenþele
creºtinismului au ajuns ºi pe
teritoriile celtice. În secolul VII însã,
papa Bonifaciu IV a hotãrât ca ziua
de 1 noiembrie sã fie dedicatã
Tuturor Sfinþilor, iar papa Grigorie al
IV-lea, dupã 827, a stabilit-o ca
sãrbãtoare a întregii Biserici
Romano-Catolice. În aceastã zi se
aduceau rugãciuni martirilor.
Aceastã sãrbãtoare era numitã
sãrbãtoarea tuturor sfinþilor, iar
noaptea dinaintea ei (noaptea
festivalului Samhain) era numitã
ajunul tuturor sfinþilor (All Hallow
Eve). De la aceastã denumire s-a
ajuns la cea de Halloween. Mai târziu,
în jurul anului 1000, biserica
romano-catolicã a hotãrât ca ziua de
2 noiembrie sã fie dedicatã tuturor
spiritelor. Aceastã zi a fost dedicatã
morþilor. Ea era celebratã asemãnãtor
Samhain-ului: cu focuri mari, parade
ºi deghizãri în costume care
reprezentau sfinþi, îngeri ºi demoni.
Cele trei sãrbãtori (ajunul zilei
sfinþilor, ziua sfinþilor ºi ziua
sufletelor) au fost numite Hallowmas.
Acestea ar fi câteva dintre reperele
istorice caracteristice sãrbãtorii pe
care sperãm cã dumneavoastrã sã le
cercetaþi ºi poate dacã consideraþi
necesar sã le completaþi.
Scopul principal al memoriului
nostru pleacã însã spre înþelegerea
acestei sãrbãtori, în primul rând, ºi
apoi dorinþa de a îndrepta ºi interveni
acolo unde ispitele lumii în care trãim
pot aduce un efect negativ asupra
copiilor noºtri. Nu este necesar sã
vã spunem despre evenimentele
triste care se petrec în aceastã zi,
incendiile, groaza, teama ºi suferinþa
pe care anumite grupuri de tineri o
considerã oportunã ca ºi prilej de
participare. Vrãjitoria, ocultismul ºi
miºcãrile pãgâne într-adevãr
folosesc aceastã sãrbãtoare ca
principala lor zi de slujire.
Pe lângã toate aceste lucruri
intervin ºi unele aspecte pozitive.
Pentru cea mai mare parte a copiilor

din S.U.A. ºi Canada, ziua de
Halloween este una dintre cele mai
plãcute de peste an, o zi de bucurie,
de voie bunã, de relaxare ºi în acelaºi
timp de construcþie a încrederii prin
oportunitatea singularã a copiilor, în
societatea în care trãim, de a
interacþiona cu oameni pe care nu îi
cunosc. Ceea ce surprinde în mod
special cu prilejul sãrbãtorii este, aºa
cum se ºtie, costumaþia care poartã,
de cele mai multe ori, amprenta
fantomaticului. În mod tradiþional sunt
folosite cearºafuri vechi, decupânduse anumite porþiuni ºi figurând chipul
unui spirit care priveºte atent. Alte
chipuri foarte populare sunt diferite
schelete, vrãjitoare, pisici negre etc.
Culorile preferate cu ocazia sãrbãtorii
sunt negrul, precum noaptea, ca ºi
portocaliul, precum culoarea
dovleacului, toate vorbind de moarte,
spirite rele...
Pentru toate acestea am considerat
oportun cã este necesar tratarea
acestui subiect în parohiile ºi în
ºcolile parohiale din Arhiepiscopia
noastrã. De ce? Simplu. Dorim sã
atenþionãm asupra unui eveniment
care capteazã atenþia ºi canalizeazã
preocupãrile multora, începând de la
copii, pânã la pãrinþi ºi bunici în
perioada aceasta a anului. Dar ceea
ce a reprezentat motivul major de
îngrijorare care a dus la hotãrârea
luãrii unei atitudini prin prezentul
memoriu, a fost constatarea cã
efectele acestui tip de manifestãri se
resimt în primul rând în ºcolile unde
învaþã copiii noºtri, în companiile în
care lucreazã cei adulþi.
 continuare în numãrul urmãtor
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Mai bine o lege specialã pentru Dragnea,
sã-i ierte toate pãcatele, decât sã arunce þara în cap
Unii ar spune cã politicienii
ar face orice sã scape de pãcate sau
de puºcãrie, mã rog. Este þinta
oricãrui politician sã fie iubit de
electorat ºi mai apoi de popor. Liviu
Dragnea ar face orice pentru iubirea
faþã de electorat pentru cã va fi foarte
greu sã fie iubit ºi de popor. Poate
dacã începe sã doneze din porci.
Sãptãmânile trecute am aflat cum
Dragnea a încãlecat pe statul de drept
în curtea unei vile a SRI ºi a gãtit
jumãri pentru madame Kovesi ºi alþi
boºi care pun þara la cale de ani de
zile. Dragnea se zice cã ar fi vrut sã
sacrifice atunci chiar statul paralel de
care vorbeºte acum cu atâta patimã.
Se afla în „misiune”, cãlare pe porc,
pentru boºii din statul paralel. Sau
poate cã era chiar el parte a statului
paralel sau era doar mãcelarul sau
bucãtarul celor din statul paralel. Dar
cum s-au înhãitat cei din statul paralel
cu un tãietor de porci precum Liviu

Dragnea, cu ºosete sau flanelã de
plastic ºi geacã din vinilin?
Cum a ajuns aºa de rapid Dragnea
sã sacrifice porci în curtea vilelor SRI?
Nu cumva a fost chemat acolo de statul
paralel? Nu a ciocnit un pahar cu statul
paralel ºi cu madame care era la
pomana porcului în momentul acela?
Dar ºi ãºtia din statul paralel cum au
ajuns sã trãiascã în concubinaj cu cei
pe care îi cunoºteau foarte bine ce le
poate capul ºi cã la un moment dat
urmeazã sã le facã dosare penale sau
chiar sã îi salte pentru cã au mulþi
scheleþi în dulap. Este oricum un
concubinaj dubios între aceºtia ºi
ceilalþi. Nu ºtiu ce îi uneºte pe toþi ºi
care este liantul. Dar dacã este vorba
de bani, atunci orice este posibil. Dacã
îi mânã în luptã dragostea de neam,
de þarã, binele public, atunci e ok ºi
aºa. Numai ca justiþia sã se facã pentru
toatã lumea la fel.
Tare îmi este teamã cã e ceva

“Memorialul Aurel Cîmpeanu”
În perioada 10 - 12.11.2017 la Focºani s-a desfãºurat Turneul
Internaþional “Memorialul Aurel Cîmpeanu”, editia a –XV-a, care a
adunat la start 500 sportivi din: ROU, SRB, CRO, UKR, HUN, Rep.MLD,
ºi un invitat special, reprezentând Ukraina-Georgii Zantaraia, campion
mondial ºi campion european de seniori en titre.
Pe podiumul medaliaþilor a urcat pe cea de a treia treaptã DIANA
ARGINT -52 kg –U16, iar BIZGA CINTEZA ªTEFAN -60 kg –U18 a
debutat la un concurs de valoare internaþionalã.
Competiþia a fost una reuºitã din toate punctele de vedere ºi s-a încheiat cu
un antrenament condus de invitatul special Georgii Zantaraia care a reuºit sã
facã un spectacol excelent prin demonstraþiile ºi sfaturile dãruite participanþilor.
Urmeazã în weekend Cupa Europeanã de cadeþi, Gyor-HUN, unde
cadetele CSM Drobeta Turnu Severin vor lupta pentru a aduna puncte
în Ranking-ul Uniunii Europene.
Lena STEREA, purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

putred în democraþia româneascã
ºi nu se mai ºtie exact cine conduce
pe cine ºi cine sunt pãpuºarii ºi
care sunt pãpuºile. Cã ºi cei din
statul paralel, cum i se spune, ar fi
maeºtri pãpuºari pentru mediul
politic. Dar dacã ºi cei din statul
paralel, cum i se spune, sunt la
rândul pãpuºile pentru alt maestru
pãpuºar sau maeºtri pãpuºari?
Lucrurile ar fi destul de simple,
dacã nu ar existat decât un singur
stat ºi acel stat este legea. Cea ar fi
dacã toatã lumea ar respecta legea,
indiferent de stat, gaºcã, grupare.
Cert este cã Liviu Dragnea a cam
luat o scatoalcã în aceastã
sãptãmânã de la statul paralel sau
neparalel ºi i-au cam sãrit fulgii sau
ºoricii din afacerile grupului sãu.
Adicã se ºtia de foarte mult timp ce
fãcea Liviu Dragnea ºi chiar ce face
în continuare, cum se spune în
comunicatul DNA despre gruparea
iniþiatã de Liviu Dragnea la
Teleorman. De ce nu a fost oprit de
atunci? Nu este oare un concurs al
autoritãþilor din statul paralel sau
neparalel în aceastã poveste? De ce
au lãsat gardienii democraþiei,
serviciile ºi instituþiile justiþiei, sã se
dezvolte o asemenea grupare?
Exponenþii ei au ajuns în fruntea
statului. De ce pânã la urmã

condamnaþii penal definitiv sunt
lãsaþi sã ocupe funcþii publice? Cu
asta s-ar rezolva destul de multe
probleme, cu o lege care sã limiteze
accesul penalilor la funcþii publice.
Dacã nu se poate face nimic în
momentul de faþã pentru cã statele
paralele ºi neparalele s-au încurcat
între ele sau pãpuºarii ºi pãpuºile au
ajuns sã se lupte, atunci de dragul
ultimei rãmãºiþe de democraþie ºi de
economie ºi de dragul celor care încã
mai trãiesc în þara aceasta, majoritarii
PSD din parlament trebuie sã
elaboreze ºi sã aprobe urgent o Lege
„Dragnea”. Una simplã, scurtã: Liviu
Dragnea nu poate fi cercetat sau
anchetat sau condamnat în timpul
vieþii. I se ºterg toate pãcatele ºi faptele
de pânã acum. Simplu. Cât e în viaþã
nu are voie nimeni sã se atingã de el.
Astfel, nu va mai fi nevoie de
telenovele cu schimbarea legilor
justiþiei, cu ordonanþe, cu telenovele
cu grindeni ºi tudoºi, cu „talibani” care
scandeazã pe la sediul DNA pentru
liderul suprem. Ar fi foarte bunã o
Legea „Dragnea” pânã nu se duce de
tot în cap economia. Sau bruma de
economie care mai este. Deºi trecerea
iernii va fi cumplitã la preþurile actuale.
Pe unii români îi aºteaptã Domnul
Pãmânteanu. Nu vor mai trece iarna!
 ªtefan Bãeºiu
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FORUMUL CARIEREI 2017 FoCar O nouã promoþie de elevi...
 urmare din pag. 1

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Mecanicã,
Departamentul de Ingineria ºi
Managementul
Sistemelor
Tehnologice Drobeta-Turnu Severin
a organizat în Holul central al
Centrului Universitar Drobeta-Turnu
Severin, strada Cãlugãreni nr.1, sala
A3, joi, 9 noiembrie 2017, între orele
11:00 – 13:00, FORUMUL
CARIEREI 2017 FoCar.
Publicul þintã al acestui forum au
fost elevi ºi studenþi, instituþii cu rol
în educaþie ºi formare profesionalã,
angajatori, autoritãþi competente,
agenþii de plasare a forþei de muncã.
Între obiectivele propuse de cãtre
organizatori am reþinut:
- Formarea unor reflexe de orientare

în carierã pentru elevi ºi studenþi
- Crearea motivaþiei pentru învãþarea
pe toatã durata vieþii
- Construirea interfeþei ºi dezvoltarea
dialogului între elevi, studenþi ºi
potenþiali angajatori
- Crearea ºi dezvoltarea unor
mecanisme suport pentru evoluþia
în carierã
- Intensificarea colaborãrii între
Universitatea din Craiova ºi mediul
socio-economic în vederea asigurãrii
unor parcursuri individualizate de
formare ºi inserþie profesionalã
- Consolidarea ºi extinderea
parteneriatelor strategice ºi
operaþionale între Universitatea din
Craiova ºi mediul socio-economic.

Ansamblul folcloric...

 Biroul de presã

 urmare din pag. 7
din Vatra Dornei, mai
cântã sau danseazã în acest ansamblu mama sa,
Carmen Agriºan, Vivia Goumenou, din Constanþa,
Corina Oprean, din Haþeg, Liliana Florica Moisã, din
Braºov, Aura Oltiþa Terci, din Vulcana-Bãi, judeþul
Teleorman, Simona Olaru, din Târgu-Mureº, ºi
Adriana Zikkou, din Râmnicu-Vâlcea. Andreea Mareº
mai spune cã Ansamblul folcloric “Floricica”
interpreteazã pentru moment o suitã de dansuri din
Bucovina, Ciuleandra din zona Munteniei ºi Ariciul,
dans din zona Olteniei, însã pe viitor sunt pregãtite sã
înveþe ºi alte dansuri.
Ansamblul folcloric a fost invitat sã participle ºi sã
susþinã momente artistice la diverse evenimente, seri
româneºti organizate de cãtre Alianþa Românilor din
Cipru, al cãrei preºedinte este doamna Christina
Christodoulou. Andreea Mareº spune însã cã Ansamblul
“Floricica” va participa la toate evenimentele la care va fi
invitat. „Ansamblul Floricica doreºte sã arate tuturor
românilor, celor din Cipru ºi de peste hotare, cã nu trebuie
sã ne uitãm adevãrata noastrã valoare ºi sã promovãm
în continuare tradiþiile ºi cultura româneascã”, a
conchis Andreea Mareº.
 Mircea Popescu

Domnul chestor de poliþie a transmis
tinerilor elevi mesajul conducerii
Inspectoratului General al Poliþie de
Frontierã Române, a felicitat viitorii
poliþiºti de frontierã, exprimându-ºi
totodatã încrederea în instituþie cu privire
la formarea de absolvenþi bine pregãtiþi
din punct de vedere profesional.
Cei 142 de elevi, care azi au depus
jurãmântul militar, dintre care 24 de
fete ºi 118 bãieþi, au fost declaraþi
admiºi în urma susþinerii examenului
de admitere la care au fost înscriºi 434
de candidaþi. Ziua depunerii jurãmântului
militar este o zi importantã, atât pentru
personalul ºcolii, dar mai ales pentru
tinerii elevi care trãiesc cu emoþie aparte
acest moment înãlþãtor.
Durata de studii pentru aceastã
promoþie este de un an, curricula de
învãþãmânt fiind actualizatã în funcþie
de perioada de ºcolarizare, de
cerinþele actuale ale societãþii.
Elevii ºcolii parcurg în aceastã perioadã
de studii un proces de învãþãmânt
modern, centrat pe formarea unor
competenþe din standardul de pregãtire
profesionalã, iar pentru a-ºi forma toate
aceste competenþe au alãturi un corp de
cadre didactice bine pregãtite ºi
competente ºi dispun de o bazã materialdidacticã în continuã modernizare. De

asemenea, elevii au la dispoziþie
laboratoare de specialitate, o zonã de
simulãri tactice, laborator de limbi strãine
ºi de informaticã, laboratoare moderne
cu acces permanent la Internet, iar spaþiile
de cazare sunt comparabile cu spaþiile
ºcolilor de profil din Uniunea Europeanã.
La festivitate au mai luat parte
oficialitãþi locale ºi reprezentanþi ai
instituþiilor publice din municipiul
Drobeta Turnu Severin, comandanþi ºi
ºefi ai structurilor M.A.I. ºi M.Ap.N din
garnizoanã, veterani de rãzboi,
reprezentanþi ai Episcopiei Ortodoxe a
Severinului ºi Strehaiei, ºefi ºi directori
ai instituþiilor cu care ºcoala
coopereazã ºi bineînþeles, pãrinþii,
rudele ºi prietenii tinerilor elevi.
Ceremonialul s-a încheiat cu
defilarea efectivelor ºcolii, într-o
atmosferã plinã de emoþie, sub
privirile tuturor celor prezenþi.
Momentul mult aºteptat a fost cel al
întâlnirii elevilor cu cei apropiaþi lor
care au venit din toate colþurile þãrii
pentru a le fi alãturi în acest moment
important din cariera lor.
PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Inspector de poliþie Ionela Brucã

300 locuri de muncã...

 urmare din pag. 5
Salariu: 603 –1.053 euro/brut/lunã
(40 ore/saptãmânã, 5 zile lucrãtoare,
2 zile libere prin rotaþie).
Limba straina: Avantaj limba
englezã/spaniolã/portughezã cunoºtinþe de baza (dar nu este
o cerinþã obligatorie).
Persoanele cu domiciliul în judeþul
Mehedinþi, care corespund
cerinþelor posturilor oferite, trebuie
sã se adreseze consilierului EURES
din cadrul Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
Mehedinþi, tel 0252/319029,
pentru a fi înregistrate în baza de
date pentru muncã în strãinãtate.
Înscrierea în baza de date pentru
muncã în strãinãtate se realizeazã
pe baza urmãtoarelor documente:
- copie carte identitate;
- adeverinþã medicalã (apt pentru
muncã în strãinãtate);
- curriculum vitae EUROPASS în
limba românã.
Termenul limitã pentru depunerea
dosarelor este 31.12.2017.
Director executiv Ioan Suru
Consilier superior
Mihail Sorin Marinescu
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Comunicat de presã
În luna octombrie 2017
Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi
a desfãºurat un numãr de 122 acþiuni de
control în urma cãrora s-au aplicat amenzi
în valoare totalã de 67.600 de lei. Au fost
depistate 16 de persoane pentru care
angajatorul nu a respectat termenele de
înregistrare în aplicaþia REVISAL în cazul
începerii activitãþii ºi respectiv încetãrii
contractelor individuale de muncã.
În domeniul relaþiilor de muncã, au fost
verificaþi 66 de angajatori ºi s-au constatat 22
încãlcãri ale actelor normative din domeniu
pentru care s-au aplicat 16 sancþiuni din care
6 amenzi în valoare de 38.600 lei.
În aceeaºi perioadã, în domeniul securitãþii
ºi sãnãtãþii în muncã au fost efectuate 57
de acþiuni de control, ocazie cu care s-au
constatat 36 deficienþe pentru care s-au
aplicat 36 sancþiuni dintre care 4 amenzi în
valoare totalã de 29.000 lei. Angajatorii au
comunicat cãtre inspectoratele teritoriale de
muncã 7 evenimente care, în urma
cercetãrilor efectuate de inspectorii de
muncã, vor fi încadrate sau nu ca fiind
accidente de muncã.
În perioada 18-20.10.2017, conducerea
inspectoratului ºi inspectorii de muncã din
cadrul compartimentului de securitate ºi
sãnãtate în muncã au participat prin lucrãri
prezentate la un simpozion cu tema: „Locuri
de muncã sãnãtoase pentru toate vârstele”

organizat de Inspectoratul Teritorial de Muncã
Gorj, în cadrul Campaniei Europene pentru
locuri de muncã sigure ºi sãnãtoase 20162017. Acþiunea a fost coordonatã de Agenþia
Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (EU-OSHA), ºi a avut loc la Universitatea
„Constantin Brâncuºi” Târgu Jiu.
Evenimentul a reprezentat un demers
important menit sã informeze cu privire la
faptul cã o bunã gestionare a securitãþii ºi
sãnãtãþii la locul de muncã aduce beneficii
angajatorilor, lucrãtorilor ºi societãþii
româneºti, în ansamblul acesteia. Populaþia
Uniunii Europene îmbãtrâneºte, iar numãrul
persoanelor de peste 60 de ani creºte cu
peste douã milioane în fiecare an.
Aceastã campanie are la bazã constatãrile
proiectului-pilot al Parlamentului European
–„Munca în condiþii mai bune de securitate
ºi sãnãtate la orice vârstã“ 2013-2015,
coordonat de Agenþia Europeanã pentru
Securitate ºi Sãnãtate în Muncã ºi vizeazã,
în principal, furnizarea de informaþii ºi
promovarea utilizãrii unor instrumente
simple ºi practice pentru angajatori ºi
lucrãtori în vederea identificãrii ºi gestionãrii
problemelor generate de îmbãtrânirea forþei
de muncã, fãrã a se axa exclusiv pe o
categorie de vârstã, ci având în vedere
lucrãtorii de toate vârstele.
Inspector ºef Nicea MERGEANI
Compartiment CRP Mãdãlina Aurora GÎRLEA
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Leul, prima victimã a
Revoluþiei Fiscale

Accentuarea tensiunilor sociale ºi politice provocate
de „revoluþia fiscalã”, suprapusã peste creºterea preþurilor ºi
a deficitului comercial, au pus leul într- situaþie gravã iar cursul
euro a crescut în doar câteva zile cu aproape ºase bani.
Cursul euro a crescut de la 4,5968 lei, la începutul
perioadei, la 4,6495 lei, iar la sfârºitul ei media a fost stabilitã
la 4,6482 lei, când tranzacþiile s-au realizat între 4,644 ºi
4,654 lei, cu închiderea la 4,649 –4,652 lei. Precizãm cã
presiunea creatã, în data de 13 noiembrie, de cei care doreau
sã scape de lei a împins euro pânã la un maxim de 4,661,
cotaþie care nu a mai fost înregistratã vreodatã în piaþã.
Guvernatorul BNR a atras atenþia încã de la începutul anului
asupra faptului cã leul nu poate avea decât o direcþie, una
de depreciere. Acesta a afirmat de curând cã deprecierea
leului a fost mai de duratã ºi a fost asociatã cu deteriorarea
balanþei comerciale, „cursul este în relativ echilibru. Prin
echilibru sã se înþeleagã o flexibilitate mai mare. Sã nu ne
speriem cã s-a depreciat cursul cu o sutime de ban. Noi îl
vedem în zona în care este în prezent“.
De altfel, banca centralã a anunþat cã se va concentra pe
menþinerea dobânzilor aproape de rata cheie ºi cã va adopta
o politicã mai flexibilã a cursului de schimb.
Banca centralã, care, sã recunoaºtem, nu a luat mãsuri de
preîntâmpinare a dezechilibrelor, a avut în ultimele luni de
decis între stabilizarea pieþei monetare, unde dobânzile au
revenit pe creºtere, dupã ce inflaþia din octombrie a urcat la
2,63%, cel mai înalt nivel din august 2013, ºi apãrarea leului.
Pentru a proteja numãrul tot mai mare de români care au luat
credite în lei, BNR a hotãrât sã regleze dobânzile ºi sã abordeze întrun mod mult mai relaxat cursul, care a înaintat cãtre un nou palier
cuprins între 4,6 ºi 4,7 lei, cu posibilitatea de a fi depãºit tangenþial.
La deprecierea leului contribuie ºi creºterea ratei anuale a
inflaþiei, care a urcat de la 1,77%, în septembrie, la 2,63%
în octombrie, cel mai înalt nivel din august 2013, când a
fost 3,67%, potrivit datelor publicate vineri de INS. Pe de
altã parte, deficitul comercial al României, generat de
creºterea importurilor peste nivelul exporturilor, a fost în
august de 1,19 miliarde euro, în creºtere cu 29,5% faþã de
nivelul înregistrat în aceeaºi lunã a anului trecut.
Adâncirea deficitului comercial ºi creºterea inflaþiei se reflectã
ºi evoluþia pieþei monetare. Indicele ROBOR la trei luni, care
este utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor
în lei, a atins un maxim al ultimilor trei ani de 1,92%, la fel ca
ºi cel la ºase luni care a urcat la 2,07%. La rândul lor indicii la
ANUNÞ PUBLIC
nouã luni ºi 12 luni au urcat la 2,12%, respectiv 2,17%.
privind depunerea de emitere a acordului de mediu
Revenind la piaþa valutarã, cursul dolarului a sãrit de la
Comuna Butoieºti anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere 3,9746 la 3,9913 lei, maxim al ultimelor patru luni, dar a
a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare parc în comuna Butoieºti, sat încheiat intervalul la 3,9671 lei.
Argineºti, Judeþul Mehedinþi”, propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi, comuna Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele internaþionale între 1,154
ºi 1,166 franci/euro, iar media ei a urcat de la 3,9869 la 4,0078
Butoieºti, sat Argineºti, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia pentru Protecþia lei, pentru ca la sfârºitul perioadei sã scadã la 3,9876 lei.
Mediului Mehedinþi, din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3 ºi Perechea euro/dolar a scãzut la începutul perioadei pânã la un
la sediul Primãriei Comunei Butoieºti în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00 – minim de 1,1554 dolari însã spre finalul intervalului euro a început
sã se întãreascã, el fluctuând între 1,1662 ºi 1,1764 dolari.
16.30 ºi vineri între orele 8.00 –14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Analiza cuprinde perioada 8 –14 noiembrie.
Mediului Mehedinþi.
 Radu Georgescu
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Noiembrie 2017

Finanþãri active prin Programul Operaþional Regional- Regio 2014-2020
POR 2014–2020 îºi propune ca obiectiv general creºterea competitivitãþii economice ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale comunitãþilor
locale ºi regionale, prin sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri, infrastructurii ºi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilã a regiunilor. Programul
este gestionat la nivel naþional de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene ºi la nivel regional de cãtre ADR SV Oltenia în calitate de Organism Intermediar.
La nivelul regiunii SV Oltenia sunt deschise cereri de proiecte pentru urmãtoarele prioritãþi de investiþii:

Prioritatea de investiþii 3.1.
Sprijinirea eficienþei energetice, a gestionãrii
inteligente a energiei ºi a utilizãrii energiei
din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clãdirile publice, ºi în
sectorul locuinþelor, operaþiunea A –clãdiri
rezidenþiale
o Perioada de depunere a cererilor de
proiecte: 16.05.2016, ora 10 - 16.11.2016, ora
10.00
o Beneficiari eligibili : Unitãþile
administrativ-teritoriale din mediul urban

Prioritatea de investiþii 3.2, Obiectiv
Specific 3.2 –Reducerea emisiilor de carbon
în zonele urbane bazatã pe planurile de
mobilitate urbanã durabilã
o Perioada de depune a cererilor de
proiecte: 20.09.2017 ora 12 - 20.03.2018 ora 10.00
o Perioada de depune a cererilor de
proiecte pentru SUERD: 21.11.2017 21.05.2018 ora 12.00
o Beneficiari eligibili: Unitãþile
administrativ-teritoriale oraºe/municipii cu
excepþia municipiilor reºedinþã de judeþ

Axa prioritarã 4 - Sprijinirea dezvoltãrii
durabile –pentru municipii reºedinþe de judeþ
o Prioritatea de investiþii 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor
de dioxid de carbon
o Prioritatea de investiþii 4.2 - Realizarea
de acþiuni destinate îmbunãtãþirii mediului urban,
revitalizãrii oraºelor, regenerãrii ºi decontaminãrii
terenurilor industriale dezafectate
o Prioritatea de investiþii 4.3 - Oferirea
de sprijin pentru regenerarea fizicã, economicã
ºi socialã a comunitãþilor defavorizate din
regiunile urbane ºi rurale
o Prioritatea de investiþii 4.4 - Investiþiile
în educaþie, în formare, inclusiv în formare
profesionalã pentru dobândirea de competenþe
ºi învãþare

Perioada de depune a cererilor
de proiecte: 21.08.2017 ora 10 - 31.12.2018
ora 10.00
Beneficiari eligibili: municipii
reºedinþã de judeþ

Prioritatea de i nvestiþii 5.1Conservarea, protecþia, promovarea ºi
dezvoltarea patrimoniului natural ºi cultural
o Perioada de depune a cererilor de
proiecte 27.07.2017 ora 10 - 27.11.2017 ora
11.00
o Perioada de depune a cererilor de
proiecte pentru SUERD: 28.08.2017 28.12.2017 ora 10.00
o Beneficiari eligibili: autoritãþi ale
administraþiei publice locale ºi centrale,
unitãþile de cult, ONG-uri

Pr i or it a t e a d e i nv e s t i þi i 5 . 2 Realizarea de acþiuni destinate îmbunãtãþirii
mediului urban, revitalizãrii oraºelor,
regenerãrii ºi decontaminãrii terenurilor
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor
de reconversie), reducerii poluãrii aerului
ºi promovãrii mãsurilor de reducere a
zgomotului - SUERD
o Perioada de depune a cererilor de
proiecte: 28.08.2017 ora 10.00 - 28.12.2017
ora 10.00
o Beneficiari eligibili: unitãþile
administrativ teritoriale din mediul urban

Prioritatea de investiþii 7.1 - Investiþii
în infrastructura de turism - SUERD
o Perioada de depune a cererilor de
proiecte: 11.09.2017 ora 10.00 - 11.01.2018
ora 10.00
o Beneficiari eligibili: unitãþile
administrativ teritoriale din staþiuni turistice,
balneo-climaterice

Prioritatea de investiþii 8.1 –Investiþii
în infrastructurile sanitare ºi sociale
o Obiectivul Specific 8.3 –Creºterea




gradului de acoperire cu servicii sociale Grup vulnerabil copii
o Perioada de depune a cererilor de
proiecte: 03.07.2017 ora 12.00 - 03.01.2018
ora 12.00
o Beneficiari eligibili: DGASPC din
judeþele selectate

Obiectivul Sp ecific 8.2 –
Îmbunãtãþirea calitãþii ºi a eficienþei îngrijirii
spitaliceºti de urgenþã
Operaþiunea B –Unitãþi de primiri
urgenþe
o Perioada de depune a cererilor de
proiecte: 18.10.2017 ora 12.00 - 18.04.2018
ora 12.00
o Beneficiari eligibili: unitãþile
administrativ teritoriale din mediul urban

Prioritatea de Investiþii 10.1 - Investiþiile
în educaþie, ºi formare Obiectiv specific 10.3
–Creºterea relevanþei învãþãmântului terþiar
universitar în relaþie cu piaþa forþei de muncã ºi
sectoarele economice competitive
o Perioada de depune a cererilor de
proiecte: 24.11.2017 ora 12.00 - 24.04.2017 ora
12.00
o Beneficiari eligibili: Instituþii de
învãþãmânt superior de stat.
Pentru informaþii detaliate, referitoare la
specificitatea proiectelor, completarea ºi
depunerea cererii de finanþare, condiþii de
eligibilitate, etapele de verificare, evaluare,
selecþie ºi contractare a proiectelor, potenþialii
beneficiari interesaþi sã obþinã finanþare în
cadrul acestor apeluri pot consulta pagina web
a Agenþiei, www.adroltenia.ro, sau se pot adresa
biroului de informare din cadrul ADR SV Oltenia.
Date de contact:
Tel: 0251412780
Fax: 0351463966
e-mail: office@adroltenia.ro

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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Zodia Berbec

Horoscop

16 - 22.11. 2017

(9 - 15 noiembrie 2017)

Zodia Sãgetãtor

Zodia Leu

(21 Martie - 20 Aprilie)
O sãptãmânã foarte importantã la capitolul
relaþii parteneriale ºi bani, bunuri comune cu alþii.
Este posibil sã te desprinzi din unele parteneriate,
fie cã este vorba despre o relaþie de cuplu, fie o
relaþie de colaborare profesionalã. Se recomandã
prudenþã, pentru cã vor intra în discuþie partajele
specifice unui divorþ, moºtenirile, datoriile
comune cu ceilalþi. Predominã senzaþia cã toatã
lumea este împotriva ta, însã pe undeva ºi tu ai
contribuþia ta la situaþia în care te afli. Se
contureazã o nouã etapã financiarã, în sensul cã
vei beneficia de venituri suplimentare ºi de
ajutoare substanþiale din partea altora.

(23 Iulie - 22 August)
Ai multe drumuri de fãcut zilele acestea ºi de vorbit
cu multã lume. Alege-þi cuvintele ºi gesturile cu grijã
întrucât sunt ºanse sã foloseºti prea mult sarcasmul.
Relaþiile cu persoanele din anturajul apropiat sunt
conflictuale ºi foarte uºor se pot destrãma cele
fragile. Este bine sã te îndepãrtezi din interacþiunile
care s-au dovedit clar neprofitabile. Segmentul
familial ºi domestic intrã într-o nouã etapã.
Schimbãri în mediul familial, vânzãri ºi achiziþionãri
de bunuri casnice schimbarea domiciliului,
întemeierea unei familii, apariþia unor noi membrii
în familie. Fii prudent în privinþa sãnãtãþii ºi a
mediului de lucru de la serviciu.

Zodia Taur

Zodia Fecioarã
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(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Relaþiile cu prietenii ºi cu persoanele din
mediul socio-profesional în care activezi sunt
foarte active prin discuþii aprinse ºi prin acþiuni
comune de anvergurã. Oricât ai fi de atent la
vorbele ºi gesturile acestor persoane existã ceva
ascuns, pe care îl simþi, dar nu-l poþi depista
deocamdatã. De aceea, fereºte-te de acest anturaj,
evitã polemicile, contradicþiile ºi îndepãrteazã-te
de oamenii care te provoacã nepermis de mult.
Se pot evidenþia afecþiuni ale sistemului urogenital ºi ale gâtului, dar ºi un soi de obosealã.
Odihneºte-te conºtient ºi la nevoie apeleazã la
sfatul specialiºtilor în sãnãtate.

Zodia Capricorn

(21 Aprilie - 20 Mai)

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Mediul de lucru de la locul de muncã este foarte
animat ºi punctat cu note conflictuale. Fii prudent
în relaþiile colegiale, pentru cã existã riscul sã te
implici în controverse gratuite. Ocupã-te numai
de îndatoririle tale ºi lasã-i pe ceilalþi sã se ocupe
de ale lor. Sãnãtatea este vulnerabilã în
continuare, aºadar îngrijeºte-te pe îndelete.
Relaþiile parteneriale intrã într-o nouã etapã. Este
rost de revigorãri în relaþia matrimonialã veche,
de o relaþie nouã de cuplu, de apariþia unor oferte
de colaborare profesionalã. Accentul cade pe
segmentul profesional, asta însemnând cã în mod
special în câmpul muncii sunt probabile noutãþi
spectaculoase. Prudenþã ºi discernãmânt!

Eºti pus pe fapte mari în aceastã sãptãmânã,
pentru cã primeºti energie astralã din belºug.
Dozeazã-þi eforturile, selecteazã prioritãþile ºi
orienteazã-te numai spre oameni de bunã calitate.
Prudenþã în privinþa cheltuielilor, pentru cã tentaþia
investiþiilor nefondate este mare ºi dificil de
contracarat. Foarte interesante ºi benefice sunt
interacþiunile cu persoanele din anturajul
apropiat. Dialoguri fructuoase schimb de
informaþii deosebite ºi utile, cãlãtorii pe distanþe
scurte fie de agrement, fie pentru a rezolva
chestiuni personale ºi profesionale. Succesul te
însoþeºte în permanenþã. Noteazã ideile din aceste
zile, pentru cã sunt spectaculoase ºi de viitor.

O sãptãmânã în care eºti foarte activ în plan
profesional, mai ales cã provocãrile vin dinspre ºefi
sau colegi de muncã. Discuþii aprinse pe teme
profesionale, reuniuni la vârf cu oameni importanþi,
turnuri spectaculoase de situaþii la locul de muncã.
Controleazã-þi tendinþa de a riposta la orice vine din
partea vreunei autoritãþi. Este mai dificil, deocamdatã,
sã respecþi sau sã susþii regulile, pãrerile, sfaturile
ºefilor, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã ai reuºi foarte
bine sã te stecori printre evenimentele acestor zile.
Relaþiile cu prietenii sunt deosebite. Se contureazã
relaþii noi, foarte importante pentru dezvoltarea ta
personalã ºi profesionalã pe termen lung.

Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Zodia Balanþã

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Mediul domestic ºi relaþiile cu membrii familiei
îþi deschid sãptãmâna. Se contureazã schimbãri
benefice în viaþa cotidianã. Fie la serviciu se
aranjeazã lucrurile ºi vei avea suficient timp ºi
pentru tine personal, treburile profesionale
mergând foarte bine în continuare, fie sãnãtatea
se îmbunãtãþeºte vizibil ºi în consecinþã vei putea
desfãºura activitãþi recreative de anvergurã.
Singurele umbre vin dinspre segmentul amoros,
în sensul cã persoana iubitã sau copiii îþi pot
reproºa diverse. Fii prudent, pentru cã tu fiind
acum foarte implicat la serviciu, cei dragi se pot
supãra. Noutãþi spectaculoase atât în privinþa
sãnãtãþii, cât ºi în câmpul muncii.

Stãrile tale de spirit sunt foarte oscilante zilele
acestea. Eºti pornit împotriva tuturor, astfel cã
nimeni ºi nimic nu îþi poate intra în voie atât de
uºor. Depune eforturi conºtiente sã te înþelegi atât
cu tine însuþi, cât ºi cu ceilalþi, deoarece existã
riscul sã distrugi relaþii ºi situaþii benefice care
ar trebui pãstrate. Financiar se contureazã noutãþi.
Se deschide un nou capitol în care þi se modificã
substanþial veniturile ºi posibilitãþile de a obþine
bani, bunuri sau favoruri dintr-o activitate
profesionalã desfãºuratã în cadru oficial la un loc
de muncã. Totodatã apare ºi tentaþia investiþiilor
pe termen lung. Prudenþã ºi rãbdare!

Gândurile ºi chiar faptele îþi sunt legate de
cãlãtorii sau de studii pe termen lung în aceastã
sãptãmânã. Se recomandã prudenþã, întrucât pot
apãrea diverse piedici în a-þi realiza planurile în
sensurile dorite. Felul în care vorbeºti îi poate
deranja pe ceilalþi, deoarece, fãrã sã-þi dai seama
foloseºti note sarcastice în dialogurile tale. În plan
socio-profesional se deschide o nouã etapã
beneficã. Eºti bine susþinut de cãtre ºefi ºi
autoritãþi, îþi sunt apreciate eforturile ºi meritele,
fiind rost de a obþine o funcþie de conducere sau
mãcar un post important în cadrul unui grup de
lucru. Dar, asumã-þi numai responsabilitãþile pe
care le poþi duce la bun sfârºit.

Zodia Rac

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

În prima parte a sãptãmânii ai multe treburi de
fãcut acasã. Este nevoie de reparaþii curente, mai
ales la instalaþiile de aer, de gaze ºi de foc. Apeleazã
la ajutorul specialiºtilor pentru orice defecþiune sau
informaþie de care ai nevoie pentru a-þi îmbunãtãþi
sau întreþine condiþiile din spaþiul locativ. Relaþiile
cu membrii familiei se remarcã prin discuþii aprinse.
Se recomandã prudenþã, rãbdare, toleranþã,
deoarece conflictele de acum se pot permanentiza.
Ceva din segmentul amoros sau din relaþiile tale cu
copiii deranjeazã pe membrii familiei sau pe rude.
Noutãþi spectaculoase în relaþiile de iubire. Posibil
apariþia unui copil sau planuri în acest sens.

Dialogurile cu prietenii te ajutã sã-þi lãmureºti
aspectele profesionale care au dus la restricþiile
financiare din ultima vreme. Cu toate cã eºti plin
de energie, dornic de a-þi schimba radical viaþa
pe toate planurile, ceva te þine pe loc. Existã în
preajma ta conflicte ascunse, atât în mediul
familial, în relaþiile cu persoanele apropiate, cât
ºi în mediul socio-profesional în care activezi.
Evitã sã-þi divulgi intenþiile, planurile de viitor
ºi mai ales opiniile personale! Unii îþi pot pune
etichete neconforme cu realitatea ºi de aici un
ºir lung de situaþii neplãcute. Ai nevoie de
odihnã, de plimbãri uºoare în aer liber ºi de un
program cotidian complet reformulat.

Cheltuieli majore pe taxe, facturi, investiþii pe
termen lung! Datoritã relaþiilor cu neamurile, cu
partenerul de viaþã sau cu partenerii profesionali
apar cheltuieli neprevãzute ºi care trebuie fãcute
urgent. Selecteazã prioritãþile ºi nu te avânta în
orice, doar de dragul celorlalþi. Unii chiar au intenþia
foarte clarã de a profita de pe urma veniturilor sau
agoniselii tale. Relaþiile cu strãinãtatea se
îmbunãtãþesc vizibil, fiind rost de a cãlãtori în
þinuturi îndepãrtate fie de agrement, fie pentru studii
sau pentru a munci. Pe de altã parte sunt zile
excelente pentru a-þi remodela filozofia de viaþã ºi
a-þi reconstrui sistemul valorilor morale ºi
spirituale.
Autor: AstroCafe.ro

(23 Iunie - 22 Iulie)

Zodia Scorpion

Zodia Vãrsãtor

Zodia Peºti
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anunþuri

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Judeþul Mehedinþi

Anunþ public

ANUNÞ

privind decizia etapei de încadrare

COMUNA CORCOVA, titular al
proiectului
“Construcþie infrastructurã de apã
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011,
ºi apã uzatã în sat Corcova, comuna Corcova,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
judeþul Mehedinþi” , anunþã publicul interesat
Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã,
asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
judeþul Mehedinþi
Agenþia
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în
organizeazã concurs pentru ocuparea
cadrul procedurilor de evaluare a impactului
urmãtoarelor funcþii contractuale asupra mediului, proiect propus a fi amplasat
POSTURI VACANTE:
în intravilanul ºi extravilanul comunei Corcova,
judeþul Mehedinþi.
1. Posturi scoase la concurs:
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
- 2 (douã) posturi - muncitor calificat III-fochist
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
- 3 ani vechime în meserie - perioadã
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
nedeterminatã;
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Condiþii specifice:
Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã joi, între
- Certificate de calificare pentru meseria de
orele 8.00-16.00, vineri între orele 8.00-12.00
fochist;
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
- 3 ani vechime în meseria de fochist;
apmmh.anpm.ro.
- Prezintã avantaj cei care au ºi alte calificãri:
Publicul interesat poate înainta comentarii/
zidar, pietrar, tencuitor sau faianþar sau instalator
observaþii la proiectul deciziei de încadrare în
instalaþii tehnico-sanitare sau tâmplar.
termen de 5 zile de la data publicãrii
Perioada de depunere a dosarelor de
prezentului anunþ.
înscriere: 20.11. 2017 (ora 8.00) 05.12.2017 (ora 16.00).
- Proba scrisã: 13.12.2017, ora 11.00;
PRIMÃRIA COMUNEI OPRIªOR,
- Interviul: 18.12.2017, ora 11.00.
JUDEÞUL MEHEDINÞI
2. Posturi scoase la concurs:
-1 (unu) post muncitor calificat V- fochist - fãrã
Anunþã:
vechime în meserie - perioadã nedeterminatã;
Condiþii specifice:
Primãria Comunei Opriºor, judeþul
- Certificate de calificare pentru meseria de
Mehedinþi, organizeazã concurs pentru
fochist;
ocuparea pe perioadã nedeterminatã a funcþiei
- fãrã vechime;
contractuale de execuþie, vacante de ºofer grad
- Prezintã avantaj cei care au ºi alte calificãri:
II din cadrul Compartimentului administrativzidar, pietrar, tencuitor sau faianþar sau instalator
deservire (microbuz ºcolar –transport elevi).
instalaþii tehnico - sanitare sau tâmplar.
Data susþinerii examenului –27 noiembrie
Perioada de depunere a dosarelor de
2017, ora 11.00 –proba scrisã.
înscriere: 20.11. 2017 (ora 8.00) Condiþii de participare:
05.12.2017 (ora 16.00).
* condiþii generale: conform art. 3 al
- Proba scrisã: 13.12.2017, ora 14.00;
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotãrârea
- Interviul: 18.12.2017, ora 14.00.
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
1 ºi 2. Condiþiile generale pentru înscrierea
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
la concurs în conformitate cu art. 3 din HG nr.
* condiþii specifice:
286/2011, cu modificãrile ºi completãrile
- studii generale/medii absolvite cu diplomã;
ulterioare, vor fi afiºate la sediul unitãþii.
- ºcoalã de conducãtori auto categoriile B,
Concursul se organizeazã la sediul Spitalului
C ºi D absolvitã de minimum 2 ani;
Orãºenesc Baia de Aramã, str. Iulian Predescu
- atestat ºofer profesionist transport persoane;
nr. 12, în perioadele menþionate mai sus.
- vechime, minimum 3 ani;
Bibliografia ºi tematica de concurs vor fi
- aviz psihologic.
pentru meseria de fochist ºi vor fi afiºate pe siteDosarele de înscriere se depun la sediul
ul ºi la sediul spitalului.
instituþiei în termen de 10 zile de la publicarea
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
anunþului.
Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã, Biroul
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
RUNOS, telefon 0252/381594 ºi pe site-ul
Primãriei Comunei Opriºor, judeþul Mehedinþi,
Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã.
telefon 0756 120146.
Manager, Dr. Bololoi Vasile Claudiu
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Anunþ de licitaþie publicã
cu strigare
EURO INSOL, lichidator judiciar al
Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare
(RAAN) organizeazã în data de 22.11.2017, la
sediul RAAN din str. Nicolae Iorga nr. 1, Drobeta
Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, licitaþii publice
cu strigare având ca obiect valorificarea
urmãtoarelor bunuri:
- 6 Locomotive, plecând de la preþul de 803.250
euro + TVA; Licitaþia va începe la ora 10,00, iar
preþul caietului de sarcini este 3.000 lei + TVA ;
- 112 Vagoane Tip Fals, plecând de la preþul de
1.224.000 euro + TVA; Licitaþia va începe la ora
13,00, iar preþul caietului de sarcini este 4.000
lei + TVA;
- 24 Vagoane Tip Zaes, Zas, Zacs plecând de la
preþul de 509.490 euro + TVA; Licitaþia va începe
la ora 15,00, iar preþul caietului de sarcini este
1.500 lei + TVA;
- 20 Vagoane Tip Uces, plecând de la preþul de
174.250 euro + TVA; Licitaþia va începe la ora
17,00, iar preþul caietului de sarcini este 1.000
lei + TVA.
Caietele de sarcini privind condiþiile de
participare la licitaþie pot fi achiziþionate de la
sediul RAAN din str. Nicolae Iorga nr. 1,
Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, dupã
plata contravalorii acestora în contul
RO86UGBI0000552006027RON.
Persoanele interesate pot obþine informaþii
suplimentare la telefoanele: 0758.27.95.21,
0723.613.516 sau e-mail: adina.cioica@raan.ro
ºi adrian.munteanu@euroinsol.eu

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de
Ilie Victor Florea cu domiciliul în municipiul
Craiova, str. Toamnei, nr. 108, judeþul Dolj, ce
intenþioneazã sã solicite la Administraþia
Bazinalã de Apã Banat, aviz de amplasament/
aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului Locuinþã P+1, comuna Dubova, sat
Dubova, CF nr. 50284, judeþul Mehedinþi.
Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al activitãþii vor rezulta ape uzate menajere
care vor fi colectate în bazin etanº vidanjabil.
Aceastã solicitare de aviz de amplasament/
aviz de gospodãrire a apelor 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
amplasament/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 02.11.2017.
Ilie Victor Florea
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Primul punct, pentru elevii lui Caliþoiu
Dupã 4 înfrângeri, juniorii
U17 de la CSS Drobeta Turnu

pregãtiþi de Mihai Caliþoiu au
remizat, scor 1-1, în deplasare, cu
ASA Târgu Mureº. În
Liga Elitelor U17, Seria Vest- Etapa a V-a
precedentele 4 etape,
CSU Craiova - SCM Râmnicu Vâlcea
2-0
severinenii
ASA Târgu Mureº - CSS Dr. Tr. Severin 1-1
pierduserã, la scor,
Ardealul Cluj - UTA Arad
1-0
jocurile cu CSU
Viitorul Cluj - FC Star Sport Piteºti
3-1
Craiova
(1-5),
Centrul Naþional Mureº - Poli Timiºoara 1-0
Clasament
Centrul Naþional
1. Ardealul Cluj
5 4 0 1 14-5 12 Mureº (0-7) ºi
2. Viitorul Cluj
5 4 0 1 13-8 12 Ardealul Cluj (1-6),
3. CSU Craiova
5 3 2 0 15-7 11 iar, runda precedentã,
4. UTA Arad
5 3 1 1 15-4 10
au fost învinºi cu 3-2
5. CN Mureº
5 3 1 1 14-7 10
6. ASA Tg.Mureº
5 1 2 2 8-11 6 de Viitorul Mihai
7.ACS Poli Timiºoara 5 1 1 3 6-11 4 Georgescu Cluj. La
8. Star Sport Piteºti 5 1 1 3 4-10 4 Târgu Mureº, golul
9. SCM Rm.Vâlcea
5 0 1 4 2-11 1 CSS-ului a fost
10.CSS Dr.Tr.Severin 5 0 1 4 5-22 1 marcat de Cosmin
Severin au bifat primul punct în Popescu, în minutul 20.
Liga Elitelor. În etapa a V-a din Seria
“Ne-au trebuit 3 înfrângeri
Vest a Ligii Elitelor U17, elevii usturãtoare ca sã ne obiºnuim cu

aerul puternic de la Liga Elitelor.
Avem un lot restrâns numeric ºi
pentru a putea face faþã trebuie sã
muncim triplu. Întâlnim echipe cu
identitate ºi tradiþie în fotbalul
românesc, lucruri pe care noi,
severinenii, le-am pierdut. Sunt
mulþumit de acest prim punct luat
din deplasare ºi pentru faptul cã neam recalibrat ºi ridicat la nivelul

Se ºtie deja componenþa podiumului

Pentru AS Decebal, Emanuel
Stancu a izbutit hat-trick-ul, în
minutele 8, 12 ºi 48, în timp ce
Marian Pavel (‘9), Alin Dumitru
(’23) ºi Cãtãlin Chirfot (’32, ’87
- pen., ’90) au adus victoria
Recoltei. Fãrã emoþii s-a impus
Viitorul ªimian la Salcia.
Ocupanta locului secund a
câºtigat cu 5-0, prin golurile lui
Andrei Enea (‘8, ‘31), Rãzvan
Istodor (‘37), Mãdãlin Paulescu
(’44) ºi Costinel Simulescu
Dupã etapa a X-a, podiumul Ligii a IV-a (’87), ºi continuã sã se afle la 3 puncte sub lider.
Mehedinþi a fost deja conturat. Distanþa dintre lider
Tot fãrã probleme s-a impus cu CS Strehaia la
ºi locul 4 este de 15 puncte, iar cea dintre ocupanta Vânju Mare, scor 3-0, prin reuºitele lui Andrei
ultimei trepte a Liga a IV-a - Etapa a X-a
Mãtuºoiu (‘29), Claudiu Topalã (’62)
podiumului - CS Decebal Eºelniþa - Recolta Dãnceu 3-5 ºi Costel Pontu (’67).
Strehaia ºi urmãri- Real Vânju Mare - CS Strehaia
Cu 3-0 a pierdut ºi Dierna Orºova,
0-3
toarele ei sa s-a mãrit Dunarea Pristol - Dierna Orºova
3-0 la Pristol. Adelin Pãtraºcu (’49, ’74)
0-5 ºi Elvis Roman (‘76) au marcat
la 9 puncte. Pe primul Inter Salcia - Viitorul ªimian
loc se menþine Recolta AS Corcova - Viitorul Cujmir 0-3 (N) pentru Dunãrea. La gazde, pe final,
Dãnceu, care a bifat, la Clasament
a intrat ºi Gheorghe Demetrescu,
1.
Dãnceu
9
9
0
0
50-11
27
Eºelniþa, a 10 victorie
jucãtor care a împlinit zilele trecute
9 8 0 1 37-8 24
stagionalã. Liderul s-a 2. ªimian
venerabila vârstã de 70 de ani! Dupã
3. Strehaia
9 7 0 2 26-14 21
impus însã destul de
acest eºec, Dierna a coborât pe 5 în
4. Orºova
9 4 0 5 17-22 12
greu pe terenul ultimei 5. Cujmir
8 3 1 4 18-18 10 clasament. Pe 4 a urcat Viitorul
clasate, prin 2 goluri 6. Pristol
9 2 2 5 13-23 8 Cujmir, care a câºtigat meciul cu AS
marcate pe final, dintre 7. Vj. Mare 9 2 0 7 10-31 6 Corcova la “masa verde”, deoarece
care unul din penalty, 8. Salcia
9 1 2 6 13-32 5 echipa-gazdã nu s-a prezentat la
9 0 3 6 13-37 3 terenul de joc. Fiind la cea de-a doua
fazã la care jucãtorul 9. Eºelniþa
echipei-gazdã Ferdinand Ielenec, nemulþumit de neprezentare, AS Corcova a fost, conform
decizie, l-a doborât, printr-o loviturã aplicatã cu regulamentului, exclusã din campionat ºi toate
pumnul, pe arbitrul Cãtãlin Bãleanu!
rezultatele i-au fost anulate.
 M. O.

competiþie, care este foarte ridicat”,
a declarat Caliþoiu.
Acesta a mizat pe: Rãceanu - Ilie,
Bordea, Popa, Mincu - Trãilescu
(60 Ungureanu), Cerbu, Mogoº
(cpt) - Toader (70 Iorgulescu)
Dãnoiu, C. Popescu (80 F.
Popescu). Etapa viitoare, CSS
Drobeta Turnu Severin va juca la
SCM Râmnicu Vâlcea.  M. O.

Ultima etapã decide
campioanã de toamnã

Aflate la egalitate de puncte, primele
douã clasate, ªtiinþa Broºteni ºi Inter Crãguieºti,
s-au impus fãrã prea mari emoþii în penultima
etapã a turului. Dacã ªtiinþa a câºtigat cu 2-1 la
Cãzãneºti, prin golurile ªtefan Bãnicã (’26) ºi
Adrian Mãreºescu (’51), respectiv Adrian
Purcãreaþã (’60), Inter a dispus cu 3-0 de Unirea
Gârla Mare, pe propriul teren. Laurenþiu Zgaibã
(’15), Cãtãlin Isac (’37) ºi Cãtãlin Iosu (’76) au
marcat pentru gazde. Distanþate la 8 puncte în
fruntea clasamentului, ªtiinþa Broºteni ºi Inter
Crãguieºti se întâlnesc duminicã, în ultima etapã
a turului. Derby-ul se joacã pe terenul din
Broºteni ºi va decide campioana de toamnã în
Liga a V-a Mehedinþi.
 M. O.
Liga aV-a - Etapa a X-a
Inter Crãguieºti - Unirea Gârla Mare
Coºuºtea Cãzãneºti - ªtiinþa Broºteni
Dunãrea Hinova - Real Vânãtori
Viitorul Floreºti - AS Obârºia de Câmp
Voinþa Vrata - AS Corlãþel
Voinþa Opriºor - AS Ghiciulescu Hinova
Clasament
1. Broºteni
10 8 1 1 46-12
2. Crãguieºti 10 8 1 1 37-20
3. Vrata
10 5 2 3 28-19
4. D. Hinova 10 5 1 4 32-23
5. Gârla Mare 10 5 1 4 23-19
6. Floreºti
10 5 1 4 29-27
7. Obârºia
10 4 3 3 23-19
8 Cãzãneºti 10 4 1 5 24-23
9. Corlãþel
10 3 2 5 23-31
10. Opriºor 10 3 1 6 21-24
11. ASG Hinova10 2 2 6 22-45
12. Vânãtori 10 0 0 10 13-60

3-0
1-2
8-0
3-4
3-3
6-0
25
25
17
16
16
16
15
13
13
10
8
0
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Sucã, întoarcerea lu tanti Pintea, blonda di la APIA ºi
lansãrile de carte fãrã autor

Mã fraþilor, avem
cãldurã? Avem. Conteazã cine
o plãteºte? Nu conteazã. Trãim
mai bine? Nu prea, da nici prea
rãu. Vine iarna? Vine. Pãi ºi
atuncea, ce ne mai plângem?!
Cã doar de asta ne merge rãu,
di la atâta plâns, cã ne-am
obiºnuit cu rãul ºi nu mai
atragem deloc binele.
Ete, fãcu bine tanti Pintea, adicã
bine pentru ‘mneaei, cã sã
judecã cu nea Drãghiea, cu nea
prefectu, da ºi cu nea Pop,
ministru, ºi reveni în fruntea
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi. Acuma conduce iarã
învãþãmântul mehedinþean, chiar
dacã decizia de repunere în foncþie
nu e rãmasã definitivã, da nici
‘mneaei nu sã lasã cu una, cu douã.
Chit cã nea prefectu o taxã la un
moment dat, mai pe ocolite, cã e
sãtul de personaje care ºi-au câºtigat
posturile cu bãtãturi la genunchi.

Acuma, una peste alta, tanti Mirela
sã întoarsã de unde a plecat.
Mã nepoate, mai þineþi minte, pe
blonda di la APIA? O luã un liberal
la Bucureºti, ajuns acum la ALDE,
da avu grije sã-i rezerve postu din
fruntea instituþiei di la Mehedinþi.
Pai da, cã de firavã ce ierea, nu putea
sã facã faþã scandalului cu fondurile

APIA acordate unora care nu prea
aveau dreptul. Sigur vã mai amintiþi
de circu cu mascaþi, cãtuºe, primari,
funcþionari publici ºi cu tanti Lori
care a trebuit sã vinã... de acasã sã
deschidã instituþia. Pã da, cã þinea
cheile sub... cheie. Apoi a plecat la
Capitalã ºi dusã a fost...da a lãsat
foncþia ocupatã. Aºa ca sã nu poatã
face vreo nebunealã înlocuitorii.
Performanþã la Spitalul Orºova
Mã fraþilor, da între timp apãru
 urmare din pag. 1 Fizioterapia, diabetologia ºi ortopedia,
nea Traicu, cicã sã dea explicaþii
dar ºi procesele de radiologie vor fi noile specialitãþi medicale dezvoltate în
ritm accelerat în urmãtoarea perioadã, iar în ceea ce priveºte creºterea calitãþii despre un nor radioactiv venit
actului medical, municipalitatea ºi conducerea spitalului pregãtesc un dinspre Volga, da n-am înþeles
proiect transfrontalier pe componenta România –Serbia. Primarul Orºovei, mare lucru. Sucã zise cã probabil
Marius Stoica, a garantat un sprijin permanent pentru conducerea spitalului. o fi din cauza norului, ori din cauza
Conferinþa de presã susþinutã împreunã de primarul Orºovei ºi Adrian radioactivitãþii, ori a vârstei. Cã
Cican, managerul Spitalului Municipal Orºova relevã faptul cã, deºi erau nimic nu mai e stabil, totul e
adversari politici, cei doi colaboreazã fructuos pentru dezvoltarea unitãþii probabil. Chiar, atunci ce face în
medicale, iar proiectele demarate aici vor avea tot sprijinul declarat ºi fruntea CNCAN? Sau face cam tot
ce a fãcut ca ºi parlamentar. Da
susþinut din partea municipalitãþii, dar ºi a Consiliului Local.
Spitalul municipal din Orºova este într-un amplu proces de dezvoltare ºi om vedea, cã timpu trece,
modernizare, iar serviciile medicale ofrite vor fi în anii urmãtori unele de mandatu sã duce... ºi nea Rodin.
Acuma, nea senatoru ªerban
cea mai bunã calitate, mai ales cã acest spital este frecventat nu numai de
Nicolae
a propus reducerea cu 50
cãtre orºoveni, ci ºi de foarte mulþi cetãþeni din satele ºi comunele învecinate
la
sutã
a taxelor ºi impozitelor
ºi chiar din judeþul vecin, Caraº-Severin.
 Romeo Crîºmaru

pentru cei ce construiesc pe
grinduri... adicã ºi pe Insula
ªimian. Dacã nici de data asta nu
sã întâmplã nimica cu insula,
înseamnã cã nici nu o meritãm. Da
sã mai avem niþicã rãbdare.
Mã fraþilor, sã întâmplã ceva necurat
în lumea scriitoriceascã severineanã
în special, da ºi în cea mehedinþeanã,
în general. Pãi, au loc lansãri de carte
sau de cãrþi, fãrã obiectu finit, CARTEA,
da ºi fãrã autori, sau fãrã carte ºi autor.
Da a mai tare lansare fu aia cu autor,
cu mare sponsor...da numai cu 4
exemplare ca sã fie donate unor
instituþii publice de culturã. Da, stai
ºi te întrebi, aºa a prostealã, chiar
sunt numai patru culturnici în
judeþ. Da poate-i numãrã cine
trebue ºi-i întreabã cu ce sã
ocupã cam mulþi directori de
deconcentrate care au atribuþii în
cultura localã ºi judeþeanã!? ªi pe
neºte salarii frumuºele.
Da pãnã vin rãspunsurile, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

