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Palatul Copiilor, gazda lansãrii volumului
Aristiþei Buciu Stoian “FOLCLOR DE NADANOVA II”

Vineri 17 noiembrie 2017, la Palatul Copiilor din Drobeta Turnu Severin, în Sala de spectacole, a avut loc lansarea volumului de poezii
“FOLCLOR DE NADANOVA II”, scris de renumita poetã a Mehedinþiului Aristiþa Buciu Stoian.
 Continuare în pag. 5

INSTITUÞIA PREFECTULUI – JUDEÞUL „Sã reparãm
MEHEDINÞI, LOCUL I PE ÞARÃ
nedreptãþile din

zona montanã”

7
Nouã unitãþi ºcolare din municipiul
Drobeta-Turnu Severin vor primi
bani pentru modernizare ºi dotare
CITIÞI ÎN PAGINA

Joi, 16.11.2017 prefectul
judeþului, Nicolae DRÃGHIEA a
participat la cea de-a X-a ediþie a
Conferinþei internaþionale “Inovaþie
ºi calitate în sectorul public”,
organizatã de cãtre Agenþia
Naþionalã a Funcþionarilor Publici ºi
desfãºuratã în municipiul Bucureºti.

La conferinþã au fost prezenþi:
secretarul de stat în M.A.I., Mihai –
Dan CHIRICÃ, secretarul de stat
Angel GHEORGHIU, preºedintele
Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor
Publici, Leonid Augustin MOISIU,
reprezentanþi din Republica Moldova,
 Continuare în pag. 7
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Editorial

Am putut constata cu toþii ºi mã refer la cei cât de cât preocupaþi
de ceea ce se petrece în spectrul
politic autohton –o micã renaºtere a
miºcãrii liberale. Dupã multã vreme,
chiar prea multã, liberalii par a
începe sã schiþeze ceva în spaþiul
public. Gestica neaºteptatã e, de
bunã seamã, bine venitã, mai ales
cã survine dupã o perioadã de
absenþã considerabilã.
Aºa se face cã, iatã, liberalii vor
organiza o acþiune de protest la
Parlament în cursul zilei de joi când
se va citi ºi supune votului moþiunea
de cenzurã. Ludovic Orban anunþã
miºcãri de protesc pe cuprinsul
întregii þãri. Nu e rãu pentru un partid
de la care se aºteaptã multe în
perioada 2018-2020. Supãrarea lui
Ludovic Orban vine din aceea, dupã
cum declarã, cã “majoritatea
guvernamentalã a refuzat
programarea la ºedinþa de luni a
dezbaterii ºi votului asupra moþiunii.
Neºtiind când va avea loc dezbaterea
moþiunii, nu am avut posibilitatea de
a obþine în þarã aprobãrile pentru
organizarea de mitinguri. Cu

Ionuþ Sibinescu:

de Sorin Vidan

Mica
renaºtere
liberalã
siguranþã, vom organiza o acþiune
de protest la Parlament în cursul
zilei de mâine”.
Dupã cum ºtim moþiunea de cenzurã
depusã de PNL ºi USR, intitulatã
“PSDragnea, în campanie mumã, la
putere ciumã”, va fi dezbãtutã ºi supusã
votului joi, de la ora 11,00. Vom vedea
ce va fi. Dar nu cred cã respectiva
moþiune are vreo ºansã. Nu vãd vreo
ºansã pentru respectiva moþiune. Nici
chiar Ludovic Orban nu avea aerul unui
lider convins de eficienþa demersului
sãu. Declaraþia sa nu-l aratã sigur pe
sine: “Obiectivul nostru e sã obþinem
o majoritate care sã ducã la cãderea
Guvernului. ªtiþi foarte bine cã în
momentul în care va cãdea acest
Guvern, ºi în momentul în care PSD
nu va mai fi capabil sã guverneze
România, noi dorim sã ne întoarcem
la cetãþeni. Obiectivul nostru este un
Parlament care sã fie relegitimat prin
cetãþeni”. Sincer, nu prea sunã
convingãtor. Iar povestea cu
relegitimarea, întoarcerea la cetãþeni –
bla bla bla ºi bla bla bla. Dar dincolo
de tot acest blablabla, rãmâne salutarã
revenirea în prim plan a liberalilor.
Prea ieºiserã în decor în ultimele luni.
O micã renaºtere politicã ce
prefigureazã marile confruntãri din
2018-2019. Aºteptãm cu toþii noul an
politic, 2018. Cel din care mai avem
puþin ºi ieºim, 2017, a fost unul
destul de tern ºi de plictisitor.

PALATUL CULTURII
“TEODOR COSTESCU”
În perioada 23-24 noiembrie 2017, Palatul Culturii
“Teodor Costescu”, instituþie publicã de culturã,
înfiinþatã sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Drobeta Turnu Severin, sãrbãtoreºte 93
de ani de existenþã.
Am fi deosebit de onoraþi sã acceptaþi invitaþia
noastrã de a participa la evenimentele culturalartistice organizate cu acest prilej.
Cu deosebitã consideraþie,
Sorin Vidan, Manager
Palatul Culturii “Teodor Costescu”
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Susþin alegerea primarilor în
douã tururi; aleºii locali au
nevoie de mai multã legitimitate

Liderul grupului senatorial
ALDE, Ionuþ Sibinescu, ºi-a
exprimat susþinerea pentru
alegerea primarilor în douã tururi.
“Am susþinut ºi votat, luni, în
plenul Senatului, în calitate de
lider al grupului ALDE, proiectul
privind alegerea primarilor în
douã tururi, bazându-mi decizia
pe ideea cã aleºii locali au
nevoie de mai multã legitimitate
pentru a-ºi îndeplini proiectele
asumate”, a declarat Sibinescu.
El a subliniat cã revenirea la
douã tururi va conferi mai multã
legitimitatea celor care se duc sã
cearã votul cetãþenilor.
“O legitimitate într-adevãr
democraticã poate fi întãritã doar
printr-o reprezentativitate sporitã,
iar aceasta poate fi asiguratã doar
de alegerile în douã tururi. Dacã
vrem sã vorbim despre
democraþie, atunci trebuie sã
vorbim despre ea la toate
nivelurile de administraþie”, a
afirmat liderul senatorilor ALDE.
Potrivit acestuia, mersul la
vot este un exerciþiu
democratic, însã, alegerile din
ultimii ani au avut parte de o
prezenþã scãzutã la urne.

“În aceste condiþii, revenirea la
alegerile în douã tururi nu ar face
altceva decât sã le confere mai
multã legitimitate celor aleºi, dar în
acelaºi timp îi responsabilizeazã. Ei
vor înþelege cã vor avea succes atât
timp cât proiectul cu care se duc
sã cearã votul cetãþenilor este unul
spre binele comunitãþii, nu simplã
demagogie. Prin urmare, acest
proiect este despre reprezentativitatea ºi responsabilizarea celor
aleºi”, a arãtat senatorul Sibinescu.
Cat priveºte faptul cã PSD nu
a susþinut respectivul proiect,
Sibinescu afirmã cã acest lucru
nu înseamnã cã existã tensiuni
în rândul coaliþiei de guvernare.
“Speculaþiile pe acest subiect
nu îºi au rostul. PSD ºi ALDE au
viziuni diferite pe tema modalitãþii
de alegere a primarilor, dar acest
lucru nu are nicio legãturã
cu înþelegerea dintre cele douã
formaþiuni privind principiile de
guvernare. Coaliþia de guvernare
merge mai departe, existând
stabilitate ºi consens pe
chestiunile care þin de actul de
guvernare”, a declarat liderul
grupului senatorial ALDE.
 Biroul de presã
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Nouã unitãþi ºcolare din municipiul Drobeta-Turnu
Severin vor primi bani pentru modernizare ºi dotare
Primarul Marius Screciu a
semnat luni, alãturi de Ministrul
Dezvoltãrii Regionale, Paul Stãnescu,
contractele de finanþare în vederea
demarãrii procedurilor de achiziþie:
„O prioritate a mandatului meu o
reprezintã modernizarea sistemului
de învãþãmânt din municipiu.
Am semnat, alãturi de domnul
viceprim-ministru Paul Stãnescu,
ministrul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene, contractele de finanþare
pentru 9 unitãþi de învãþãmânt, în
valoare de 2.500.000 lei.
Copiii vor primi materiale didactice
noi, moderne, calculatoare ºi
mobilier, toate la standarde
europene ” a declarat Marius
Screciu, primarul Severinului.
ªcolile în care se va investi sunt:
Colegiul Naþional Pedagogic ªtefan
Odobleja - 241.740.00 de lei.
Colegiul Tehnic Domnul Tudor 203.264.00 de lei.
Grãdiniþa cu program prelungit nr.
21 - 184.711.00 de lei.

Grãdiniþa cu Program Prelungit
nr. 22 - 214,574.00 de lei.
Grãdiniþa cu Program Prelungit
nr. 7 - 100,641.00 de lei.
Liceul de Artã I.ªt.Paulian 273,434.00 de lei.
Colegiul Tehnic de Transporturi
Auto Drobeta Turnu Severin 608,559.50 de lei.
ªcoala Gimnazialã nr.15 462,461.82 de lei.
ªcoala Postlicealã Sanitarã 181,385.75 de lei.
Investiþiile care se vor realiza vor

îmbunãtãþi esenþial actul
educaþional ºi vor conduce la o mai
bunã ºi sigurã desfãºurare a orelor
de curs. Concret, vorbim despre
dotarea cu mobilier, cu
echipamente de studiu ºi cercetare,
necesare în vederea desfãºurãrii în
bune condiþii a orelor de curs, dar
mai ales de practicã.
De exemplu, la Liceul de Artã I.
ªt. Paulian s-au prevãzut sume de
bani pentru achiziþia de echipamente
muzicale, întrucât la acest punct,
singurul liceu de artã din judeþ, era

Masa rotundã cu presa din
Mehedinþi, gãzduitã de Biblioteca
Judeþeanã “I.G.Bibicescu”

Centrul Cultural American a
inaugurat, în anul 2011, un “American
Shelf” la Biblioteca Judeþeanã
„I.G.Bibicescu” Mehedinþi, filiala
Pogany din Turnu Severin. A fost cel deal doilea raft pe care instituþia l-a lansat,
în þarã, dupã biblioteca judeþeanã din
Galaþi. Colecþia reprezintã o donaþie de
lucrãri de referinþã, ficþiune ºi nonficþiune din partea Centrului Cultural
American din Bucureºti. Printre lucrãrile
care se regãsesc la Raftul American, se
numãrã colecþia de literaturã clasicã
„Library of America”, albume de artã,
cãrþi de metodologie pentru profesorii
de limba englezã ºi cãrþi pentru copii.
In anul 2013, Consilierul pentru
presã ºi culturã al Ambasadei Statelor
Unite la Bucureºti, Bruce Kleiner, a
fost prezent în cadrul Bibliotecii
Judeþene “I.G.Bibicescu” Mehedinþi,
cu o nouã donaþie de carte care a
îmbogãþit fondul bibliotecii.

Marþi, 28 noiembrie, ora 12.00,
Biblioteca Judeþeanã „I.G.Bibicescu”
Mehedinþi, va fi gazdã a întâlnirii d-lui
Ambasador al SUA la Bucureºti, Hans
Klemm cu presa din Drobeta TurnuSeverin. Din delegaþie, vor face parte dl.
Scott Reese, Ataºatul cultural al Ambasadei
SUA, ºi, Iulia Vasile, Asistent de presã ºi
traducãtor oficial al Ambasadei SUA.
Ambasadorul Hans Klemm este
cunoscut atât pentru deplasãrile periodice
pe care le organizeazã în diferite
comunitãþi din România, cât ºi pentru
faptul cã se foloseºte de acestea pentru a
transmite mesaje directe sau indirecte, din
partea Guvernului SUA. Din aceastã
perspectivã, donaþiile de carte fãcute
bibliotecilor judeþene exprimã mai puþin
un mesaj politic –deºi întotdeauna când
un ambasador face un gest sau o
declaraþie în spaþiul public, el transmite,
implicit ºi un mesaj politic –ºi mai mult
un mesaj cultural.  Biroul de presã

deficitar. Se va cumpãra un pian
pentru clasele de muzicã, iar pentru
catedra de arte vizuale va fi cumpãrat
un cuptor de ceramicã precum ºi
dãltiþe pentru linogravurã ºi rol de
linogravurã. Echipamente pentru
orele de practicã ale elevilor vor fi
achiziþionate ºi la ªcoala Postlicealã
Sanitarã, Colegiul Tehnic Domnul
Tudor dar ºi la Colegiul Tehnic de
Transporturi Auto din DrobetaTurnu Severin. Colegiul Naþional
Pedagogic ªtefan Odobleja va primi
bani pentru dotarea sãlii de sport, a
sãlilor de clasã ºi achiziþionarea de
echipamente necesare orelor de
pedagogie. Fonduri pentru
echipament sportiv, IT ºi mobilier
necesar orelor de curs va primi ºi
ªcoala Generala nr 15. Grãdiniþele
care vor primi echipamente noi sunt
Grãdiniþa nr 7, 21 ºi 22. Prin
intermediul programului vor fi
dotate cu mobilier sãlile de clasã,
precum ºi echipamente necesare
sãlilor de masã ºi bãilor.
 Biroul de presã

Se aloca fonduri
pentru agentul termic,
în Dobeta Turnu Severin!

În contextul
r e u n i u n i i
Comitetului Executiv
Naþional al PSD,
care a avut loc la
Bãile-Herculane,
vineri, 17 noiembrie
2017, preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, domnul
Aladin Georgescu, a
abordat problema
alocãrii fondurilor necesare pentru asigurarea agentului termic,
în aceastã iarnã, în municipiul Drobeta Turnu-Severin.
Discuþia a fost purtatã cu premierul României, domnul
Mihai Tudose, ºi vicepremierii domnii Paul Stãnescu ºi
Marcel Ciolacu, cu participarea primarului municipiului
Drobeta Turnu-Severin, Marius Screciu. S-au primit
asigurãri cã, în privinþa agentului termic în aceastã iarnã,
în Drobeta-Turnu Severin nu vor exista probleme, urmând
ca pe termen lung sã se gãseascã soluþii pentru rezolvarea
acestei probleme.
 Biroul de presã
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Alianþa Românilor din Cipru

Alianþa Românilor din Cipru
a fost înfiintata în anul 1995, cu
sprjinul Ambasadei României la
Nicosia în contextul noii politici a
României de mobilizare a diasporei
româneºti. Totodatã, aceasta a
constituit primul nucleu de
solidaritate al românilor din Cipru. În
perioada celor 22 de ani de existenþã
scurºi pânã acum, Alianþa Românilor
din Cipru a militat permanent pentru
cultivarea spiritualitãþii româneºti ºi
promovarea culturii româneºti în
Cipru, propunându-ºi, totodatã, sã
trezeascã sentimentul de fraterinate ºi
unitate al românilor din aceastã þarã.
Alianþa Românilor din Cipru
colaboreazã foarte bine cu Ambasada
României din aceastã þarã, care a oferit
în permanenþã sprijin la toate acþiunile
întreprinse ºi a rãspuns cu
promtitudine la diverse solicitãri ale
sale. Existã un anumit numãr de
burse pentru studii superioare la
universitãþi din România care sunt
acordate de Guvernul României prin
intermediul Ambasadei. Cei care
beneficiazã de aceste
burse sunt rezidenþi ai
Ciprului de origine
românã recomandaþi
de Alianþa Românilor
din Cipru. În prezent
sunt patru bursireri din
Cipru, dar ºi un numãr
de studenþi care a fost
scutiþi de taxe la
recomndarea Alianþei.
De asemenea,
Alianþa Românilor
din Cipru colaboreazã
foarte bine ºi cu
Ministerul Afacerilor

Externe din România care, din anul
2007, finaþeazã parþial cursurile ªcolii
Româneºti din Cipru. Totodatã Alianþa
are relaþii de colaborare foarte bune
ºi cu instituþii din Cipru, precum
Arhiepiscopia Ciprului, departamente
de ministere, centre culturale ale
diverselor bãnci etc. Alianþa este
recunoscãtoare acestora pentru
facilitãþile oferite, dar ºi cetãþenilor
ciprioþi care au care au sprijinit sau
au sponsorizat acþiunile
întreprinse. Un exemplu grãitor în
acest sens este oferit de Serviicile
Culturale ale Ministerului
Învãþãmântului ºi Culturii care a
toate activitãþile culturale.
Alianþa Românilor din Cipru are o
structurã de conducere formatã din:
Preºedinte
– Christina
C h r i s t o d o u l o u - To d e a ,
Vicepreºedinte –Silvia Leonidou,
Secretar General – Monica
Christoforou ºi reprezentanþi în mai
multe oraºe din Cipru precum:
Nicosia, Limassol, Larnaca, Pafos,
Dali ºi Ammochostos.
 Mircea Popescu
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Cercetãrile etnografice
continuã în satele din Mehedinþi

Sãptãmâna trecutã echipa
de specialiºti din cadrul proiectului

Inheritances at the Danube Crossborder ºi-au continuat demersul în

satele mehedinþene. Aceºtia s-au
întâlnit cu localnici din satele
Gvardiniþa, Bãlãciþa, Dobra ºi
Slaºoma de la care au putut
culege tradiþii specifice zonei
(cântece, strigãturi, obiceiuri
casnice) ºi au realizat fotografii ale
obiectelor etnografice.
Cercetare etnograficã este
realizatã conform metodologiei de
cercetare elaboratã în cadrul
proiectului, iar o parte din datele ºi
informaþiile culese vor fi folosite la
realizarea unui brand turistic
transfrontalier ºi a materialelor
de promovare turisticã.
Proiectul
“RORS-26
Inheritances at the
Danube Crossborder”
este
implementat prin

Programul INTERREG-IPA de
Cooperare Transfrontalierã
RomâniaSerbia, program finanþat
de Uniunea Europeanã prin
Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare (IPA II) ºi cofinanþat
de statele partenere în program,
derulat în parteneriat cu Primãria
Kladovo (Districtul Borski,
Serbia), Primãria Broºteni
(judeþul Mehedinþi, România) ºi
Asociaþia „Fiii Lupºei” (judeþul
Mehedinþi, România).
Proiectul se deruleazã pe o
perioadã de 24 luni (08.06.2017 –
07.06.2019) ºi are un buget de
2.316.920,87 euro, din care
contribuþia financiarã a UE este în
valoare de 1.969.382,73 euro.
Elena Cercega – Responsabil PR
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Palatul Copiilor, gazda lansãrii
volumului Aristiþei Buciu Stoian
“FOLCLOR DE NADANOVA II”
 Urmare din pag. 1

Volumul de versuri a fost dedicat
în exclusivitate copiilor din grupul
vocal folcloric “Oltenaºi ºi

Oltencuþe” din cadrul Palatului
Copiilor , pregãtiþi ºi coordonaþi de
profesor Siþa Pescaru Novac.
La eveniment au participat
personalitãþi de seamã, oameni de
litere, scriitori ºi poeþi renumiþi în
judeþul nostru ºi nu numai.
Sala de spectacole a Palatului
Copiilor a fost plinã de copii
îmbrãcaþi de sãrbãtoare în frumoase
costume populare tradiþionale,
pãrinþi ºi invitaþii de suflet ai
doamnei Aristiþa Buciu Stoian.
Domnul Dragon Mihai Nedelcu,
directorul editurii ªtef unde a fost
tipãrit volumul de poezii, a vorbit
despre frumuseþea ºi originalitatea
versurilor, despre trãirile ºi
sentimentele intense exprimate de
autoare în fiecare poezie. Aceste
poezii, rupte din viaþa satului
mehedinþean, se pot cânta cu
uºuriþã de cãtre soliºtii grupului

folcloric. Rând pe rând invitaþii,
creatorii de frumos, au vorbit
despre omul Aristiþa Buciu Stoian,
despre activitatea poeticã ºi despre
implicarea dânsei în viaþa spiritualã
a comunitãþii noastre.
Au luat cuvântul apoi: Ana Echert,
Ion Fritea, Gabriela Mimi Boroianu,
Nicolae Caliþoiu ºi, bineînþeles,
profesor Siþa Pescaru Novac, cea
care îi este alãturi de ani buni ºi o
considerã o a doua mamã pe doamna
Aristiþa Buciu Stoian.
Atmosfera a fost deosebit de
emoþionantã, apreciere ºi respect
pentru acest om minunat. Din pãcate
doamna Aristiþa Buciu Stoian nu a
fost prezentã în salã, datoritã
problemelor grave de sãnãtate
Evenimentul s-a încheiat cu un
frumos program artistic susþinut de
elevii grupului folcloric, cântecele
populare tradiþionale fiind apreciate
ºi aplaudate de publicul prezent.
De la Palatul Copiilor, elevii ºi pãrinþii
au mers acasã la doamna Aristiþa
Buciu Stoian pentru a-i mulþumi pentru
gestul dumneaei minunat de a le dedica
acest volum de poezii.
Mulþumiri tuturor celor prezenþi,
ziariºti, reporteri, oameni de artã ºi
culturã, doamnei director al Palatului
Copiilor, Marioara Nef, doamnei
Emilia Mariana Gherghe, tuturor
celor care au sprijinit acest
eveniment ºi au contribuit la reuºita
lui chiar dacã nu au putut fi prezenþi:
Butuºinã Elena, Doiniþa Mariana
Chircu, Alexandra Dediu.
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INVITAÞIE
Avem deosebita onoare de a vã invita la evenimentul de lansare a
Anului Centenarului 1918-2018. Muzeul Regiunii Porþilor de Fier va
organiza în ziua de 26.11.2017, ora 17.00, la Pavilionul Multifuncþional,
din strada Independeþei nr. 2, expoziþia temporarã de istorie: “Memoria
ºi sensul sacrificiului întru reîntregirea neamului românesc”, lansarea
cãrþilor “Maior Alecsandru Strehãianu - Jurnal de front” (Victor Rusu ºi
Mihaela Stãnciulescu) ºi “Mãrturii de veteran din Rãzboiul Intregirii”
(Victor Rusu), în cadrul unui spectacol omagial în memoria eroilor
neamului. Prezenþa dumneavoastrã de onoreazã.
Manager, Prof. Drd. Chircu Doiniþa Mariana

PROGRAMUL ACTIVITÃÞILOR
26.11.2017 –ora 17.00
Intonarea Imnului României - Volintiru Natalia –clasa a II-a, Liceul de
Arte “I. ªt. Paulian” - prof. Ungureanu Mariana;
Cuvânt de deschidere
- Managerul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier- prof. drd. Chircu
Doiniþa Mariana;
- Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi- avocat Georgescu Aladin;
Balada lui Ciprian Porumbescu –Neamþu Maria-clasa a XII-a- Liceul
de Arte “I.ªt.Paulian”, prof. Ioniþã Ana Maria-vioarã ºi corepetitor-prof.
Voicu Alina-pian;
Recital de poezie: “Odã ostaºilor români” –V. Alecsandri - Andrei
Mihai Tufiº - clasa a IX-a, Colegiul Naþional Theodor Costescu- prof.
Nelia Copilu;
Treceþi batalioane române Carpaþii;
Prezentarea expoziþiei ºi a catalogului “Memoria ºi sensul sacrificiului
întru reîntregirea neamului românesc” –ªef secþie arheologie-istorie,
muzeograf Oana Neagoe;
Romanta Andaluza Pablo de Sarasate –Neamþu Maria - Liceul de Arte
“I. ªt. Paulian”, corepetitor prof. Voicu Alina- pian;
Lansare de carte:
Victor Rusu ºi Mihaela Stãnciulescu –“Maior Alecsandru StrehãianuJurnal de front”;
Victor Rusu –“Mãrturii de veteran din Rãzboiul Intregirii”;
Recital de poezie: “Rugãciune pentru 1 Decembrie”- Adrian Pãunescu Rebeca Fota –clasa a XII-a, Colegiul Naþional Pedagogic “ªtefan
Odobleja”, coordonator prof. dr. Pãunescu Liliana;
“Recunoºtinþa unui strãnepot” –ªef secþie Arte- muzeograf Enescu
Chirilã;
Incheiere eveniment- “Noi suntem români”.
Manager, Prof. Drd. Chircu Doiniþa Mariana
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Drobul de sare ºi pielea
ursului din pãdure

* La Liviu Dragnea, vãd cã se
dã un fel de asalt final. Acum ni se
spune cã, vreme de 16 ani,
politicianul de care vorbim ar fi
condus un grup infracþional organizat
ºi ar fi cauzat un prejudiciu de multe
zeci de milioane de euro ºi alte multe
zeci de milioane de lei. Acuma, noi
ne-am obiºnuit cu comunicatele
grozave, cu iz pompieristic, ale DNA,
menite sã justifice audierea sau, dupã
caz, încãtuºarea ceva mai... grãbitã a
vreunui grangur de soi. Dar, în
acelaºi timp, mai aflãm cã speþele în
care Dragnea este cercetat acum au
mai fost... cercetate în urmã cu câþiva
ani, prin 2013 mai precis, când
dosarul cu pricina ar fi fost, auziþi ºi
dumneavoastrã, închis. Dosarul,
deci, nu Dragnea. Acum vedem cã
dosarul s-a redeschis. Probabil,
pentru a fi... închis Dragnea! Zicem
ºi noi. Ar mai fi o întrebare: de ce,
dacã e vorba de o infracþiune datând
de aproximativ 16 ani, de ce imensul
prejudiciu despre care se vorbeºte azi
nu a fost recuperat de temuta DNA?
Poftim? Pe motiv de pomana
porcului, cumva?
* Scandalul din jurul aºa-zisei case
regale a României tinde sã ia
proporþiile unei pãruieli þigãneºti (ca
între monarhii, ce mama mãmicuþei
ei de treabã!). Mezinakele acestei case
regale, prinþul lui peºte dezmoºtenit,
Nicholas (c’est a dire, Nicolae!) n-a
fost lãsat sã intre sã-l vazã pe bunicusãu cel muribund ºi ameninþã cu

dezvãluiri colosale. Între timp, nici
coana mã-sa nu mai vrea sã-l vadã.
Pãrerea noastrã? Puºtiul vrea sã
vadã, cu propriii ochi dacã nana
Miºu mai respirã sau a dat colþul încã
înaintea nevesti-sii ºi acum este
pãstrat la, vorba aceea, frigider, cum
zic unele guri rele, foarte rele. În
vremea asta, coana Reta ºi consortul
Dudã vor sã þinã scandalul sub
oboroc ºi alimenteazã aºa-zisa presã
monarhistã din România cu tot felul
de comunicate derutante, în care
fostul rigã ba e conºtient, ba se
hrãneºte, ba intrã-n repriza a doua,
ba nu-ºi dã seama pe ce lume e, ba e
împãrtãºit ºi reîmpãrtãºit, astfel încât
românul de rând sã stea ºi el cu
sufletul la gurã, dacã o mierleºte au
ba Abdicatul. Râsul curcilor! Da, dar
coana Reta ºi Dudã al ei au de rezolvat
niºte trebuºoare de naturã pecuniarã
cu actuala conducere a Statuluui
Român ºi de aceea, cicã, deocamdatã,
nu vor sã-l scoatã de la... rece pe
þeapãna –
sa majestate! Acu’, în fine,
ce-o mai fi, om mai vedea!
* Pânã una-alta, însã, Statul
Român este o Republicã, astfel
încât aºa-numita casã regalã nu
este decât o excrescenþã penibilã,
menitã doar a da satisfacþie unor
ifose pseudo-nobiliare, lipsite de
orice legitimitate ºi, pânã la urmã,
a crea o nouã pãturã de asistaþi
social. De data asta cu... sânge
„albastru” ºi cu mult mai costisitori.
Desigur, pe banii noºtri, ai, nu-i

aºa, „prostimii”. Care înghite orice.
* Rãzboiul pesedisto- pesedist se
reediteazã, cu unele accente locale,
la Orºova, acolo unde tânãrul
student Adrian Mangu (24 de ani) a
iniþiat strângerea de semnãturi
pentru demiterea primarului Marius
Stoica, la campania electoralã a
cãruia participase, aducându-ºi o
contribuþie deloc neglijabilã la
câºtigarea actualului mandat. Care
a fost pricina? Tânãrul pesedist
Adrian Mangu a fost, conform
propriilor declaraþii, profund
nemulþumit de felul în care actualul
edil-ºef al Orºovei îºi duce la
îndeplinire programul cu care a
câºtigat alegerile. Bine, trebuie sã
recunoaºtem ºi cã sãmânþa acestui
insolit rãzboi a constituit-o o
amendã pe care Marius Stoica i-a
dat-o lui Adrian Mangu pentru niºte
pretinse insulte pe Facebook. Care,
mã rog, au fost ºi n-ar prea fi fost.
Dar asta rãmâne sã o stabileascã
Justiþia. Pentru cã va fi ºi un proces.
Cel puþin aºa a reieºit din declaraþiile
lui Adrian Mangu fãcute într-o
emisiune, la Galaxy TV.
* Revin la maestrul Livake Dragnea.
Procurorii vieþii cicã l-au anunþat,
dupã o audiere de un sfert de orã, cã
i-au pus sechestru pe avere. Bravo!
Din mai multe motive, pe care nu cred

cã are sens sã le dezvolt acum ºi aici
(am fãcut-o cu alte numeroase
ocazii!), se pare cã nu avem de-a face
decât cu un soi de joc de gleznã.
Pentru cã, altminteri, de ce s-ar mai
fi pârlit un anumit porc, undeva, întro curte de sediu special, în parteneriat
cu reprezentanþii de frunte ai unui
anumit binom –simbol de stat
paralele? Stat de existenþa cãruia
locatarul de la Cotroceaua Mov cicã
nu ar avea habar! Sã n-ai parte de
Carmencita, mãi her?!
* Viaþa publicã din România este
agitatã pânã la isterizare de câteva
teme: creºterea preþurilor
(deocamdatã numai la ouã au
crescut aceste preþuri semnificativ,
dar nu e o noutate înainte de
Crãciun!), „revoluþia fiscalã” (deºi
mai nimeni nu pricepe cu adevãrat
cu ce se mãnâncã asta ºi, mai ales,
ce efecte va avea!) ºi legile Justiþiei
(aici, mulþi dintre hãhãitorii
purtãtori de haºtag ar merita sã
aibã parte de niºte condamnãri
aiurea pentru care sã nu rãspundã
niciun magistrat –atunci sã vezi
schelãlãituri prin pieþe ºi teorii
despre independenþa Justiþiei!!).
Prin urmare –câteva motive
folclorice de circulaþie aproape
universalã –drobul de sare de pe
sobã ºi pielea ursului din pãdure!...
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Conferinþa judeþeanã a TSD Mehedinþi
implice mai mult.
“Tinerii PSD sunt cei mai
apreciaþi. Vã felicit pentru
munca voastrã de zi cu zi ºi
cred cã urmãtorii ani
constituie o mare provocare
pentru noi. Ne-am organizat
foarte bine, avem cei mai mulþi
tineri aleºi locali, în
Parlamentul României.
Trebuie sã discutãm de
competenþe, de proiecte. Vrem
sã avem o Românie pentru tineri.
Acesta este proiectul nostru pe termen
lung ºi am încredere cã împreunã putem
duce la bun sfârºit acest proiect”, le-a
transmis Gabriel Petrea tinerilor socialdemocraþi mehedinþeni.
În raportul de activitate al
organizaþiein judeþene s-a evidenþiat
faptul cã TSD Mehedinþi a avut o
activitate susþinutã de consolidare a
organizaþiilor locale, iar tinerii socialdemocraþi mehedinþeni au fost

prezenþi în toate localitãþile judeþului,
au desfãºurat adunãri ºi au fost
desemnaþi pentru a ocupa funcþii de
consilieri locali sau judeþeni.
„Am constat cu bucurie entuziasmul
tinerilor social-democraþi mehedinþeni
de se implica în politicã, de a genera
idei constructive, utile pentru
schimbarea în bine a comunitãþilor din
care aceºtia fac parte. Îi felicit pentru
entuziasmul lor, pentru ideile creative,
pentru activitatile desfãºurate pentru
comunitate ºi, în mod special, pentru
unitatea de care dau dovadã, fiind
binecunoscut faptul cã TSD Mehedinþi
este o mare ºi frumoasã familie,
asigurandu-i, totodatã, cã îi voi sprijini
în oricare activitate întreprinsã”, a
declarat ºi Aladin Georgescu,
preºedintele PSD Mehedinþi.
În urma conferinþei judeþene,
Bogdan Simcea a fost ales în funcþia
de preºedinte al TSD Mehedinþi.

interes local, ªviniþa, comunã cu peste
20% cetãþeni români de naþionalitate
sârbã, comunele de munte Iloviþa ºi
Bîlvãneºti, care pãstreazã vie tradiþia
româneascã a muntelui, atât în privinþa
INSTITUÞIA PREFECTULUI...  urmare din pag. 1 tradiþiilor, dar ºi a vieþii cotidiene, sunt
ai mediului universitar, instituþiilor prefectului, instituþii publice centrale ºi în afara zonei montane ºi, astfel, pe
descentralizate ºi reprezentanþi ai administraþiei publice locale.
nedrept, sunt excluse din acþiunile
Instituþia Prefectului –Judeþul Mehedinþi a aplicat la Pilonul„Protecþia mediului pentru protecþia ºi dezvoltarea durabilã
– o prioritate pentru administraþia publicã” proiectul “Protecþia mediului asiguratã a zonei montane la nivel local, neavând
prin legislaþia în domeniul prevenirii ºi gestionãrii situaþiilor de urgenþã”.
posibilitatea unui schimb de informaþii
În urma evaluãrii, de cãtre o comisie constituitã la nivel naþional, cu alte spaþii montane, nu pot crea
proiectul instituþiei noastre a fost clasat pe locul I.
proiecte specifice, studii de fezabilitate,
Domnul Nicolae DRÃGHIEA a primit cu mare satisfacþie premiul ºi a memorii de necesitate sau
declarat cã acesta reprezintã efortul depus de echipa mehedinþeanã, urmând fundamentãri pentru a sprijini
ca în viitor Instituþia Prefectului –Judeþul Mehedinþi sã-ºi permanentizeze persoanele fizice ºi juridice de a înfiinþa
participarea ºi câºtigarea locurilor fruntaºe la asemenea concursuri.
exploataþii agricole montane,

construcþii agroturistice, grajduri,
anexe gospodãreºti moderne.
Ca deputat de Mehedinþi, îmi
exprim convingerea, de la aceastã
tribunã a Camerei Deputaþilor, cã vom
avea puterea sã reparãm unele nedreptãþi
suferite de comunitãþile montane, excluse
total sau parþial din zona montanã, în anul
2007, ºi sã încercãm, legislativ, o
delimitare (redelimitare) realã a zonei
montane a României, inclusiv a
zonei montane mehedinþene.
Vã mulþumesc !
Deputat P.S.D. Mehedinþi
Prof. Alina Teiº
Circumscripþia electoralã
nr. 27 Mehedinþi

Sâmbãtã, 18 noiembrie
2017, a avut loc Conferinþa judeþeanã
de alegeri a TSD Mehedinþi, prilej cu
care tinerii social-democraþi
mehedinþeni ºi-au ales o nouã
conducere care sã-i reprezinte în
perioada urmãtoare. La eveniment a
participat ºi întreaga conducere a
PSD Mehedinþi: Aladin Georgescu,
preºedintele PSD Mehedinþi, Marius
Screciu preºedinte executiv al PSD
Mehedinþi ºi preºedine al PSD

Drobeta Turnu Severin, senatorul
Liviu Mazilu, secretarul general al
PSD Mehedinþi, deputaþii Alina Teiº,
Alexandru Bãlãnescu ºi Vlad Bontea.
De asemenea în sala Teatrului a fost
prezent un numãr foarte mare de tineri
social-democraþi.
Lucrãrile Conferinþei judeþeane de
alegeri a TSD Mehedinþi au fost conduse
de cãtre Gabriel Petrea, preºedintele
tineretului social-democrat, care a spus,
printre altele, cã tinerii trebuie sã se

 Mircea Popescu

„Sã reparãm nedreptãþile din zona montanã”

DECLARAÞIE POLITICÃ adresatã de cãtre doamna deputat Alina Teiº
Circumscripþia electoralã nr. 27 Mehedinþi
Grupul parlamentar P.S.D.
Titlul declaraþiei politice: „Sã reparãm nedreptãþile din zona montanã”
Stimate domnule Ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii
Preºedinte de ºedinþã, rurale nr. 355/2007 privind
Doamnelor ºi domnilor deputaþi, aprobarea criteriilor de încadrare,
Judeþul Mehedinþi, poarta de delimitãrii ºi listei unitãþilor
intrare a istoriei în România, administrativ-teritoriale din zona
reprezintã ºi geografic o proporþio- montanã defavorizatã), se aflã doar
nalitate a formelor de relief un numãr de 11 (unsprezece) unitãþi
asemãnãtoare þãrii: 33% câmpie, administrativ-teritoriale, respectiv
15%, cu o suprafaþã de 18% din
33% ape, 33% munte.
Cu toate acestea, din totalul de 65 cuprinsul judeþului.
Localitãþi montane sutã la sutã,
de unitãþi administrativ-teritoriale, în
zona montanã mehedinþeanã, precum Orºova, perla mehedinþeanã
conform legislaþiei în vigoare (Legea a Dunãrii, fluviu ce taie în douã Carpaþii
muntelui nr. 347/2004; Ordinul Occidentali; Bala, staþiune turisticã de
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În loc de Abecedare, Halloween (2)
Biserica trebuie sã se
exprime în acest caz pentru a oferi
un punct de referinþã spre folosul
mântuitor. Totodatã exprimãm
îngrijorarea pe care o avem ca pãrinþi
privitoare la conotaþiile negative de
ordin psihic, emoþional, educaþional
ºi comportamental pe care le-ar
aduce asupra copiiilor antrenarea lor
în participarea activã denaturatã la
anumite manifestãri aºa zis specifice
Halloween-ului fãrã ca acestea sã
fie bine înþelese.
Este un paradox cum, în cadrul
sistemului eduaþional, dar ºi în
societate, ne plângem din ce în ce
mai des de creºterea gradului de
agresivitate al copiilor, cât ºi de
amplificarea lipsei de receptivitate a
lor la orele de curs; drept urmare se
þin simpozioane ºi se organizeazã
concursuri sau olimpiade pe tema
„nonviolenþei”, iar în paralel cu
aceasta, stimulãm indirect tocmai
aceastã agresivitate prin
direcþionarea greºitã a creativitãþii
copiilor cu urmãri greu de anticipat
ºi poate chiar iremediabile în viitor.
O parte a Halloween-ului
promoveazã
sub
masca
divertismentului cultul morþii,
personificarea morþii ºi a forþelor
rãului, aceasta fiind în contradicþie
totalã cu natura ºi menirea Bisericii
si a unor instituþii formative, putând
tulbura mintea ºi afecta sãnãtatea
spiritualã ºi moralã a copiilor,
tinerilor, dar ºi a adultilor, prin
efectele cumulative dezastruoase ale
acestei “sãrbãtori”, ce marcheazã
profund psihicul copiilor, care nu au
mecanisme psihice pentru a se
apãra de aceastã deversare a
demonicului, a urâtului, a odiosului,
a magiei, în viaþa lor emoþionalã ºi
ajung ulterior sã le accepte ca fireºti,
în mod necondiþionat. De altfel, în
cunoscutul documentar TV „Invazia
pãgânã” se spunea cã la întrebarea
„Cum aþi vrea sã serbaþi Halloweenul?”, 80% din elevii americani de
clasa a IV-a de la o ºcoalã au
rãspuns zâmbind: „Aº vrea sã omor

pe cineva !” Acesta este impactul
sãrbãtorii! Ca ºi în anii precedenþi
ºi în acest an, în America ºi Canada
s-a promovat aceastã sãrbãtoare din
considerente comerciale care o
aºeazã prin cele 4.7 miliarde de
dolari pe locul doi ca ºi profit. De
nu vom fi cu luare-aminte, copiii
noºtri îºi vor forma treptat gustul
pentru macabru, ocult, sadism ºi
violenþã (îi ajutã în acest sens
desenele animate cu monºtrii,
jocurile agresive pe calculator,
filmele horror ºi cãrþile pentru copii,
deja clasice, din seria Harry Potter,
etc..... deci la ce ar mai trebui sã
lãsãm ºi Halloweenul sã se adauge...
nu au oare ei prea mult?!).
Biserica, adicã noi, mãdularele ei
vii, nu trebuie sã luãm parte aºadar
la unele dintre manifestãrile rele ale
acestei zile, ci sã le punem pe cele
bune în sprijinul ºi fundamentarea
binelui. Cãci noi nu considerãm cã
o Bisericã, un preot sau vreun
profesor îºi poate asuma
responsabilitatea pentru urmãrile
ce ar putea apãrea în urma acestui
nevinovat joc: „de-a urâtul”. Pentru
toate aceste ºi þinând cont de
aspectele pozitive ºi negative pe
care sãrbãtoarea le are asupra
tuturor nu suntem împotriva
persoanelor care sãrbãtoresc
Halloweenul, ci suntem împotriva
unor efecte ºi influenþe pe care
acesta le poate produce în
cugetele celor slabi.
Vã oferim mai jos câteva resurse:
Scripturistice:
Vechiul Testament
Deuteronom 18, 9-14: „Când vei
intra tu în pãmântul ce þi-l dã
Domnul Dumnezeul tãu, sã nu te
deprinzi a face urâciunile pe care
le fac popoarele acestea. Sã nu se
gãseascã la tine de aceia care trec
pe fiul sau fiica lor prin foc, nici
prezicãtor, sau ghicitor, sau vrãjitor,
sau fermecãtor, nici descântãtor,
nici chemãtor de duhuri, nici mag,
nici de cei ce grãiesc cu morþii.
Cãci urâciune este înaintea
Domnului tot cel ce face acestea ºi

[1] Sursa Actualitatea ortodoxã http://actualitateaortodoxa.com/articole/Halloween.php
[2] http://www.lumeacredintei.com/stiri-generale-evenimente/dam-halloween-la-tot-poporude-la-mic-la-mare/

pentru aceastã urâciune îi
izgoneºte Domnul Dumnezeul tãu
de la faþa ta. Iar tu fii fãrã prihanã
înaintea Domnului Dumnezeului
tãu; Cãci popoarele acestea, pe
care le izgoneºti tu, ascultã de
ghicitori ºi de prevestitori, iar þie
nu-þi îngãduie aceasta Domnul
Dumnezeul tãu”.
Iezechiel 44, 23: „Ei trebuie sã
înveþe pe poporul Meu a deosebi
ce este sfânt de ce nu este sfânt ºi
sã le lãmureascã ce este curat ºi
ce este necurat”.
Pildele lui Solomon 22, 6:
„Deprinde pe tânãr cu purtarea pe
care trebuie s-o aibã; chiar când va
îmbãtrâni nu se va abate de la ea”.
Noul Testament
I Tesaloniceni 5, 21-22: „Toate sã
le încercaþi; þineþi ce este bine;
Feriþi-vã de orice înfãþiºare a
rãului.”
Efeseni 5, 11-12: „ªi nu fiþi pãrtaºi la
faptele cele fãrã roadã ale întunericului,
ci mai degrabã, osândiþi-le pe faþã. Cãci
cele ce se fac întru ascuns de ei, ruºine
este a le ºi grãi.”
Iacov 4, 7-8: „Supuneþi-vã deci lui
Dumnezeu. Staþi împotriva
diavolului ºi el va fugi de la voi.
Apropiaþi-vã de Dumnezeu ºi Se va
apropia ºi El de voi. Curãþiþi-vã
mâinile, pãcãtoºilor ºi sfinþiþi-vã
inimile, voi cei îndoielnici[1].
Iulian Capsali - Dãm Halloween
la tot poporu’, de la mic la mare!
Ce mi se pare simptomatic pentru
halul în care suntem ca neam, este
cã sãrbãtorile creºtine sunt
ignorate în ºcolile româneºti, în
schimb o sãrbãtoare pãgânã, care
are trimiteri directe la vrãjitorie ºi
satanism, este serbatã cã fiind ceva
cu totul special în aproape toate
ºcolile din þarã. Imaginaþi-va la Iaºi
cã orele s-ar întrerupe în ºcoli ºi
s-ar face o serbare legatã de
Cuvioasã Parascheva. Sau la
Bucureºti în ziua de 27 octombrie,
de Sf. Dimitrie cel Nou,
sãrbãtoarea creºtinã a oraºului.
Cum ar sãri în sus seculariºtii lui
Soros ºi „elitele”, care scriu
„Dumnezeu” cum îl simt, adicã
invariabil cu „d” mic, ºi cãrora le
pute cã poporul stã la coadã cã sã

„pupe morþi” sau cã mai existã
creºtini (încã) într-o þarã înglobatã
în U.E. ºi N.A.T.O.!
Crãciunul este de fapt un Moº
Crãciun zglobiu, grãsuþ ºi cu barbã
mare albã, nu Naºterea
Mântuitorului; Paºtele e „scutit” de
jertfã de pe Cruce ºi Înviere, dar
decorat în rozul pufos al iepuraºilor
care se ascund dupã ouã mari
vopsite în culori de curcubeu. Am
devenit o colonie economicã bunã
de exportat forþã de muncã ieftinã
ºi de exploatat resursele naturale pe
bani puþini ºi distrugând mediul,
adicã, în ambele variante,
sacrificând viitorul þãrii. Dar sã faci
din Halloween o sãrbãtoare
naþionalã mi se pare cu totul ieºit
din comun, pentru cã îþi sacrifici
viitorul spiritual al þãrii. Deºi, dacã
mã gândesc la sângele celor 22 de
milioane de victime inocente, de
prunci uciºi - un popor nenãscut
sacrificat -, cred cã ne meritãm pe
undeva ºi sãrbãtoarea macabrã.
Totuºi, aºa cum suntem, dacã nu
reacþionãm ºi lãsãm cã aceastã
pandemie demonicã sã prolifereze,
nu vãd cum am mai putea scoate
capul în Veºnicie. Dacã nu o sã luãm
atitudine, ne meritãm soarta de
mancurþi veseli, care vor intrã de
bunã voie pe poartã hiperstatului
care se deseneazã deja pe
plânsetele oligarhiei mondiale.
Suntem direct responsabili de
viitorul copiilor noºtri! E dreptul
lor sã trãiascã în normalitate,
hrãniþi de seva Tradiþiei acestui
neam creºtin![2].
 continuare în numãrul urmãtor
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Cum sã falimentezi o þarã?
Reþeta nu este nouã. ªi sunt
tot felul de filmuleþe despre FMI ºi
Banca Mondialã cum au falimentat
Argentina. Mai sunt ºi alte cazuri
ciudate în istoria economiei
mondiale prezentate în manualele de
economie din alte þãri. Este ºi
România la un capitol. Este singura
þarã din lume care a reuºit sã îºi
plãteascã datoriile cãtre FMI ºi
Banca Mondialã. Integral. Se
întâmpla în perioada 1988 –1989.
Cum sã falimentezi o þarã prin
dependenþa de FMI ºi de Banca
Mondialã ºi de împrumuturile
externe nu este greu. Treaba este ce
faci cu banii, pentru ce te împrumuþi.
Dacã te împrumuþi sã generezi
dezvoltare, sã te împrumuþi pentru
investiþii care o sã dezvolte ceva la
rândul lor, atunci mai sunt speranþe
asupra sãnãtãþii ideilor celor care
conduc þara respectivã. Dacã te
împrumuþi sã cârpeºti bugetul de
pensii ºi de salarii al unei þãri, deja
scrie faliment pe þara respectivã.
Ce te faci când nu este valabil
niciunul din scenariile de mai sus?
Ce te faci când nu este vorba de

niciun scenariu extern împlicat în
falimentarea unei þãri. Pur ºi simplu
doar politicienii sau conducãtorii
statului respectiv sunt implicaþi
direct în cauzarea falimentului. Nu
s-a mai auzit aºa ceva decât în
dictaturi sau în regimurile
autoritare. Adicã þara era folositã
spre folosul strict al conducãtorilor,
al unui grup de interese.
Nimeni nu crede cã într-o
democraþie, cum este România(sic!),
cineva preia puterea sã falimenteze
în mod voit o þarã. Altfel nu se explicã
mãsurile de modificare a legislaþiei
fiscale luate pânã în prezent de
actualul guvern. Iar inflaþia nu o poate
explica nimeni. Adicã sã tipãreºti
bani. Când tipãreºti bani sã acoperi
niºte cheltuieli înseamnã cã
generezi inflaþie. Înseamnã cã îþi
devalorizezi în mod voit moneda
naþionalã pentru a acoperi anumite
costuri în mod artificial.
Politicienii apeleazã la astfel de
tâmpenii economice. Ei au raþiunile
lor. Dragnea, de exemplu, baronul
de Teleorman însetat de putere nu
doreºte decât sã scape de puºcãrie,

croind o þarã astfel încât sã poatã sã
scape de justiþie.
Dar nimeni nu a scãpat de justiþie
pânã acum în România. Sunt câþiva,
dar sunt extrem de puþini. Cei bogaþi
ºi cu mulþi bani au ºi multe relaþii ºi
multã putere ºi multã influenþã. Nu
cred cã Liviu Dragnea a ajuns aºa
de influent. Poate cã este bogat, dar
asta nu îl ajutã la caracter.
Dragnea a ajuns sã controleze o
bunã parte din România ºi cu
ajutorul justiþiei care l-a lãsat ani de
zile liniºtit, sã îºi construiascã
imperiul sau baronatul peste þarã.
Liviu Dragnea este oglinda modului
selectiv ºi preferenþial în care
opereazã justiþia.
Are ºi justiþia protejaþii ei. Poate
cã mai sunt ºi serviciile implicate,
dar evidenþele sunt clare ºi cine
trebuia sã se sesizeze probabil cã
s-a sesizat, dar cine trebuia sã
verifice sesizarea nu a mers mai
departe. Dragnea nu creºtea atât
de mare ºi plin de putere, dacã nu
era ajutat, fie prin neimplicare, fie
prin protecþie.
Spunea cineva cã rãul triumfã în
lume dacã oamenii buni nu fac
nimic. Nu se ºtie câþi oameni buni
au stat deoparte când Dragnea îºi
începea baronatul în Teleorman, cert
este cã nicio instituþie cu atribuþii de
verificare, control ºi anchetã nu l-a
deranjat atâþia ani. Deºi anumite
lucruri erau flagrante. O dovadã este
ºi ultimul dosar penal pe numele lui
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Liviu Dragnea instrumentat de cãtre
Direcþia Naþionalã Anticorupþie.
Adicã Dragnea a pus la cale o reþea
întreagã de muls bani de la stat. Este
exclus ca serviciile sã nu fi ºtiut
despre ascensiunea lui Liviu
Dragnea în afaceri ºi în
administraþie. Problema este cã fie
nu au intervenit, fie sesizãrile au fost
reþinute toate la sertar pentru a fi
folosite la momentul oportun.
Cum sã falimentezi o þarã este
simplu. Sã te numeºti Liviu Dragnea
ºi sã faci orice din postura de
bulibaºã al statului pentru a nu
ajunge la puºcãrie. Dragnea este
inconºtient dacã falimnteazã
intenþionat România pentru a scãpa
de puºcãrie. Adicã sã moarã o þarã
pentru un om. Sau este pur ºi
simplu malefic ºi merge pe tactica
terenului pârjolit, chiar dacã îºi
pârjoleºte propria moºie. Ce o sã facã
viitorul guvern sau opoziþia dacã o
sã revinã la putere? Cum sã
guverneze o þarã neguvernabilã.
Cum sã mai dai înapoi niºte preþuri,
nea Dragnea când e nevoie de ani
de zile sã þii în frâu inflaþia. Cum sã
distrugi o muncã de un deceniu în
câteva luni. E meritul politicilor
economice lansate de Dragnea. Nu
a mai existat în istoria þãrii un
asemenea conducãtor, care sã se
punã pe sine mai presus decât
patria. O mai fi fost, dar nu la un
asemenea nivel epocal.
 ªtefan Bãeºiu

pag. 10

OBIECTIV mehedinþean

eveniment

23 - 29.11. 2017

Proiectul interdisciplinar - Vladislav I Vlaicu domnitorul Þãrii
Româneºti 1364–1377. 640 ani redescoperirea unei personalitãþi

În perioada 28 octombrie 16 noiembrie 2017, s-a desfãºurat
Proiectul interdisciplinar: Educaþie
- tradiþie - istorie –religie arhitecturã –arte: Vladislav I
Vlaicu domni torul Þãrii
Româneºti 1364–1377. 640 ani
redescoperirea unei personalitãþi
- Proiect pentru copii.
Acest proiect a fost derulat de
Asociaþia “Corabia cu Arhitecturã”
în parteneriat cu Episcopia
Severinului ºi Strehaiei ºi a avut
urmãtoarea agenda:
28 octombrie
Ora 16 - Sfântul Iachint de Vicina,
primul mitropolit al Þãrii Româneºti
- Lansarea concursului pentru copii,
proiecþii ºi conferinþã de prezentare,
Sala Mitropolit Nestor Vornicescu,

Episcopia Severinului ºi Strehaiaei
12 noiembrie
Ora 16 - Victoria de la Posada 1330
- Proiecþie gratuitã film pentru copii,
MISTERUL LUI HERODOT, regia Geta
Doina Tarnavschi, 1976, manifestare
realizatã prin sprijinul Centrul
Naþional al Cinematografiei, Sala
Mitropolit “Nestor Vornicescu”,
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
14 noiembrie
Sfântul Grigore Palama, trãitor în
vremea primilor Basarabi Predarea lucrãrilor pânã la Ora 16,
la sediul administrativ al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei
16 noiembrie
Ora 12 - Pomenirea domnitorilor
Nicolae Alexandru Basarab ºi Vladislav
I Vlaicu Mânãstirea Vodiþa, cea mai

Au participat elevi de la mai multe
ºcoli din Drobeta Turnu Severin,
coordonaþi de profesorii de istorie ºi
cei de religie de la aceste unitãþi de
învãþãmânt: Colegiul Naþional
„Traian”, Colegiul Pedagogic „ªtefan
Odobleja”, ªcoala Gimnazialã
„Theodor Costescu”, ªcoala
Gimnazialã „Constantin Negreanu”,
ªcoala Gimnazialã „Alice Voinescu”,
ªcoala Gimnazialã „Dimitrie Grecescu”
ºi ªcoala Gimnazialã Nr. 5.
Cele mai bune douã lucrãri au fost
veche mãnãstire româneascã, ctitoritã premiate cu o monedã din aur,
în vremea acestora;
respectiv una din argint pentru
Ora 16 - Festivitatea de premiere colecþionare, ambele dedicate
Sala Mitropolit Nestor Vornicescu, aniversãrii a 650 de ani de la începutul
Episcopia Severinului ºi Strehaiei.
domniei lui Vladislav I Vlaicu.
Evenimentul final a cuprins
Locul I a fost obþinut de Voinea
expunerea lucrãrilor ºi premierea Mario-Alexandru de la ªcoala
copiilor. Iniþiatoarea proiectului Gimnazialã “Alice Voinescu”,
doamna Anca-Mihaela Coºa, din coordonat de Prof. Tudosie Daniela,
partea Asociaþiei “Corabia cu Iar locul II a fost atribuit elevei
Arhitecturã” a rãspuns la toate Motreanu Karla Denisa de la ªcoala
întrebãrile copiilor puse în cadrul Gimnazialã “Dimitrie Grecescu”,
lucrãrilor. Lucrãrile realizate de copii coordonatã de Prof. George Dudaºu.
au cuprins trei întrebãri. La primele
Toþi copii au fost rãsplãtiþi pentru
douã au rãspuns singuri prin efortul ºi implicarea lor cu o diplomãdescoperirile lor. Cea de a treia premiu special ºi o monedã din
întrebare a fost adresatã specialiºtilor alamã emisã de Banca Naþionalã a
ºi a reprezentat curiozitatea, dorinþa României ºi dedicatã aniversãrii a
de a ºti acele lucruri la care ei încã 650 de ani de la începutul domniei
nu au gãsit rãspuns.
lui Vladislav I Vlaicu.

Palatul Culturii “Teodor
Costescu” a gãzduit vineri searã unul
dintre cele mai aºteptate momente din
viaþa oricãrui licean, Balul Bobocilor,
care a avut ca ºi temã “Lumea mirificã
a basmului”. Concurentele au
întruchipat personaje cunoscute din
literatura românã ºi universalã
precum: Cenuºãreasa, Alice în Þara
Minunilor, Belle, Aurora, Clopoþica.
Vineri searã, muzica, eleganþa
participantelor ºi atmosfera creatã de
cei doi prezentatori ai concursului,
Alina Szaniszlo ºi Lupu Eduard, au
fãcut, din Balul bobocilor de la
Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
un spectacol deosebit, gustat din
plin de publicul spectator.
Organizatorii ediþiei din acest an, au
ales ca temã atmosfera serii de basm,
adusã în sala de spectacol prin

decorurile realizate ºi prin probele
cãrora au trebuit sã le facã faþã
concurentele. Prima probã a fost una
de prezentare, fiecare dintre
participante încercând ca, într-un timp
foarte scurt, sã-ºi facã cea mai
frumoasã ºi mai interesantã descriere.
Proba de dans le-a impus
participantelor stiluri la modã, vals,
tango, rock and roll sau latino, iar la
proba de culturã generalã fetele au
trebuit sã rãspundã la întrebãri legate
de personajele din basm alese de
acestea. Între probe au urcat pe scenã
elevi talentaþi ai liceului precum si
invitaþi cum ar fi: Oana Cenuºe,
Lotoroºanu Laurenþiu, Mandea Adelin,
Bianca Ungureanu, Grupul de copii de
la Palatul Copiilor sub coordonarea
doamnei prof. Nef Mãrioara, care au
susþinut momente artistice deosebite.

Regina balului a fost încoronatã,
la final, Zarescu Georgiana, de la
clasa a IX-a A, profil “Sportiv”.
„A fost pentru mine o experienþã de
neuitat, în care am petrecut momente
frumoase ºi mi-am fãcut prieteni.
Cred cã atuul meu în competiþie l-a
constituit proba de dans. Am luat timp
de patru ani cursuri de dans ºi asta
cred cã a contat în aprecierea juriului,
pentru cã toate candidatele au fost
foarte bine pregãtite. Am avut parte
de susþinerea necondiþionatã a
pãrinþilor ºi a colegilor ºi asta mi-a
dat încredere în mine”, a spus
Zarescu Georgiana.
Celelalte premii au fost împãrþite
între Anghel Alexandra locul II, Nae
Alexandra locul III, Ciurel Larisa
Menþiune, Fota Marisa, Miss
Popularitate. Premiile au constat în

O searã de basm la Balul Bobocilor de la Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”

abonamente la sala de gimnasticã,
ºedinþe de machiaj ºi manichiurã cu
gel, produse Oriflame, ºi vouchere
de reduceri la cumpãrãturi, oferite
cu ajutorul sponsorilor Cafeneaua
Queens, Atelier de Croitorie Dana
Iosif, ADM -agent de asigurare SRL,
DMC optical ºi Oriflame.
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PMP Mehedinþi sancþioneazã derapajele actualei guvernãri

1. Cursul oficial afiºat de BNR
marþi 21 noiembrie aratã cã euro a
ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care nu
l-a mai atins niciodatã pânã în prezent;
2. Liviu Dragnea s-a prezentat
marþi seara la DNA, unde i s-a
comunicat sechestrul pus pe avere în
cazul dosarului legat de Tel Drum.
1. Cursul oficial afiºat de BNR
marþi 21 noiembrie aratã cã euro
a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe
care nu l-a mai atins niciodatã
pânã în prezent.
Imediat dupã afiºarea cotaþiei
oficiale, respectiv în jurul orei 13.15,
euro a mai urcat pânã la un alt maxim,
de 4,66 lei, dupã care s-a întors în
intervalul 4,640-4,656 lei, tendinþa
fiind de calmare a speculaþiilor, aratã
graficele pieþei valutare interbancare.
Euro a mai avut maxime istorice în
cursul lunii noiembrie, cea mai
ridicatã cotaþie fiind de 4,6495 lei,
consemnatã pe 13 noiembrie.
Anterior, doar pe 3 august 2012 a
mai fost atins un nivel apropiat, de
4,6481 lei/euro, iar pe 24 iulie 2012
era cotat la 4,6397 lei/euro.
Politica economicã dezastruoasã
a guvernãrii PSD a contribuit
esenþial la aceastã devalorizare fãrã
precedent a modedei naþionale;
Tensiunile din planul politic, provocate
de acoliþii lui Dragnea, contribuie
substanþial la scãderea valorii leului în
raport cu moneda naþionalã;

·
·

·Acesta nu este unul dintre

atacurile închipuite ale domnului
Tãriceanu la adresa coaliþiei,
problemele sunt chiar în interiorul
guvernãrii PSD-ALDE, ºi acestea
sunt de o gravitate fãrã precedent;
Guvernul a promovat o serie de
mãsuri fiscal-bugetare nesustenabile, care nu au însã o
contrapartidã pe partea de venituri;
România trebuie sã reducã din
cheltuieli ºi sã genereze mai multe
venituri la buget penntru a readuce
lucrurile sub control;
Mãsurile populiste care au
destabilizat cursul leu-euro nu sunt
produsul vreunui închipuit Stat Paralel,
nici ale forþelor oculte din afara þãrii
sau ale multinaþionalelor, ci sunt
consecinþele politicilor dezastruoase
ale Guvernului PSDragnea;
Legile economice fundamentale
îþi spun cã nu poþi sã creºti
cheltuielile structurale (cu mãriri de
salarii ºi de pensii) ºi sã scazi
fiscalitatea, în timp ce aloci tot mai
puþini bani pentru investiþii.
2. Liviu Dragnea s-a prezentat marþi
seara la DNA, unde i s-a comunicat
sechestrul pus pe avere în cazul
dosarului legat de Tel Drum.
Al treilea om în stat are sechestru
pe toatã averea. Liviu Dragnea a fost
chemat la DNA sã ia la cunoºtinþã
decizia procurorilor. Aproape 128 de
milioane de lei, adicã peste 27 de

·
·
·

·

Euro priveºte optimist spre 4,7 lei
„Revoluþia fiscalã” a PSDALDE suprapusã peste creºterea
inflaþiei ºi a deficitului comercial
au afectat parcursul leului, punând
un u mb rã a va ns ul l ua t de
economie în al treilea trimestru,
care s-a bazat însã mai mult pe
consumul stimulat de majorarea
salariilor bugetarilor ºi a pensiilor.
Bulibãºeala din Codul Fiscal
este cea care a oferit posibilitatea
P NL, US R ºi P MP sã depunã
moþiunea de cenzurã, denumitã
sugestiv „PSDragnea, în
campanie mumã, la putere ciumã”,
un alt motiv de presiune asupra
cursului de schimb.
Cursul euro a crescut de la 4,6306
la 4,6551 lei, nou maxim istoric,
cotaþiile din piaþã atingând, din nou,
un vârf de 4,661 lei. De la începutul
acestei luni, moneda unicã a crescut
cu 1,23%, aprecierea faþã de debutul

anului fiind de 3,05%.
Pânã la sfârºitul anului lovitura
ar putea fi ºi mai mare, analiºtii
anticipând o medie de 4,7 lei,
chiar 4,8 lei.
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
scãderea leului este 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

milioane de euro, are de recuperat
statul de la liderul PSD ºi alþi patru
inculpaþi din dosar. Suma depãºeºte
valoarea întregii averi oficiale a lui
Dragnea, aºa cã DNA i-a pus sub
sechestru toate bunurile. Case,
terenuri, acþiuni, conturi ºi bani
daþi cu împrumut.
„Liviu Nicolae Dragnea ar fi iniþiat
un grup organizat care este activ ºi
astãzi”, spunea Livia Sãplãcan,
purtãtorul de cuvânt al DNA,
sãptãmâna trecutã.
Un grup organizat cu ajutorul
cãruia, spun procurorii, Liviu
Dragnea ar fi pus mâna, prin interpuºi,
pe societatea Tel Drum ºi apoi pe o
parte din banii judeþului.
Privatizarea societãþii Tel Drum a
fost primul pas. Apoi, Liviu Dragnea,
ca ºef al Consiliului Judeþean
Teleorman, a semnat cumpãrarea
unui utilaj pentru asfaltare. Utilajul a
ajuns prin mai multe aranjamente în
administrarea ºi apoi în proprietatea
Tel Drum, care între anii 2002 ºi 2005
a pus mâna pe toate contractele
pentru reabilitarea ºi întreþinerea
structurii rutiere a judeþului.
Procurorii spun cã membrii
grupului au interpus de mai multe ori
firme între Consiliul Judeþean sau alte
entitãþi administrative ºi societatea Tel
Drum pentru a nu se vedea cine
profitã de pe urma statului. Un alt pas,
care de altfel a atras atenþia

reprezentanþilor europeni, a fost
implicarea firmei Tel Drum în
contracte cu finanþare de la UE.
Procurorii spun cã finanþãrile au fost
obþinute cu documente false.
Dacã procurorii vor dovedi cã Liviu
Dragnea conduce un grup
infracþional încã activ, înseamnã cã
însuºi Dragnea ºi-a construit
propriul Stat Paralel.
Acuzaþiile la adresa lui Liviu
Dragnea sunt foarte grave, acesta
fiind primul dosar în care se face
legãtura între liderul PSD ºi Tel Drum;
Circul din faþa DNA a continuat. Atât
contestatarii cât ºi susþinãtorii lui
Dragnea l-au aºteptat în faþa
instituþiei. Calitatea susþinãtorilor
este datã de Cãtãlin Rãdulescu,
“deputatul mitralierã”;
De fapt, adevãrata mizã a circului din
faþa DNA este aceea de a pune ºi mai
multã presiune pe magistraþi, de a forþa
trecerea pachetului de legi ale justiþiei;
PMP considerã cã orice cetãþean,
indiferent de funcþia publicã pe care
o deþine, beneficiazã de prezumpþia
de nevinovãþie, dar asta nu înseamnã
cã acesta trebuie sã se sustragã
actului de justiþie;
Liviu Dragnea încearcã sã aplice, la
nivelul României, aceleaºi tactici –
fals ºi minciunã –care au dat roade
la nivelul companiei Tel Drum.

a cursului de schimb.
La sfârºitul perioadei analizate,
indicii ROBOR au atins noi maxime
ale ultimilor trei, fãcând uitate
valorile de la începutul anului, care
se plasau în jurul valorii de 1%, ceea
ce va pune o mare presiune asupra
celor care au contractat credite.
Indicele la trei luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile
la majoritatea creditelor în lei, a
urcat la 2,18%, cel la ºase luni la
2,29%, cel la nouã luni la 2,31%
iar indicele la 12 luni a urcat
pânã la 2,33%.
Cursul dolarului american a
crescut de la 3,9108 la 3,9650 lei,
cotaþiile de finalul perioadei urcând
aproape de 3,98 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat
pe pieþele internaþionale pânã la
1,1722 franci/euro, cel mai mic
nivel începând de la mijlocul lunii
i anuari e 2015, când B anca

Naþionalã a Elveþiei a decis sã
renunþe la plafonul de minim 1,20
franci/euro. Pe acest fond, media a
fluctuat între 3,9654 ºi 3,9960 lei.
Perechea euro/dolar a crescut de la
1,1637 la 1,1860, maxim al ultimelor
cinci sãptãmâni, iar la finalul
perioadei a fluctuat în culoarul 1,1714
–1,1757 dolari, pieþele americane
închizând la 1,1791 dolari.
Conform analiºtilor cea de a treia
majorare a dobânzii care este
aºteptatã sã fie operatã de Rezerva
Federalã americanã, la jumãtatea
lunii viitoare, a fost deja integratã
în curs, ceea ce a redus intenþiile
de cumpãrare de dolari. Piaþa este
î n prez ent domi nat ã de
incertitudinile privind modul în
care va fi pusã în aplicare reforma
impozitãrii în Statele Unite.
A nali z a cupri nde peri oada
15 –21 noi embri e.
 Radu Georgescu

·
·
·

·
·

·

 Emanoil Rãzvan Roºca,

preºedinte interimar al PMP Mehedinþi
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comunicat

23 - 29.11. 2017

PROGRAMUL MANIFESTÃRILOR
JOI 23 NOIEMBRIE

Anunþ privind lansarea apelului de selecþie
nr. 1/2017 aferent mãsurii M1 – “Dezvoltarea satelor”
Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1 –1/31.10.2017 –30.11.2017
Data publicãrii: 31/10/2017

Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã lansarea, în perioada 31 OCTOMBRIE 2017 –30 NOIEMBRIE 2017,
a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanþare pentru Mãsura M1 –“Dezvoltarea satelor”.
Data lansãrii apelului de selecþie: 31 OCTOMBRIE 2017
Data limitã de depunere a proiectelor: 30 NOIEMBRIE 2017
Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi.
Beneficiarii pot depune proiecteleîn perioada 31.10.2017 - 30.11.2017, miercuri ºi joi înintervalul orar 12:00 –14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 30 noiembrie 2017, ora 14:00.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura M1 sunt:
vComunele definite conform legislaþiei în vigoare;
vONG-uri definite conform legislaþiei în vigoare;
vUnitãþi de cult definite conform legislaþiei în vigoare;
vPersoane fizice/persoane juridice care deþin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural,
istoric, religios de interes local;
ATENÞIE! Nu sunt eligibile cererile de finanþare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor.
IMPORTANT! PROIECTUL ESTE SEMNAT DE PRIMAR/ÎMPUTERNICIT (PRIN HCL) ªI ªTAMPILAT
CU ªTAMPILA SOLICITANTULUI.
ATENÞIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia, în conformitate
cu Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Punctul/punctele de lucru, dupã caz, ale solicitantului trebuie sã fie situate în teritoriul GAL, activitatea
desfãºurându-se în teritoriul GAL.
IMPORTANT! PERSOANELE FIZICE CARE DEÞIN ÎN ADMINISTRARE / PROPRIETATE OBIECTIVE DE
PATRIMONIU CULTURAL, ISTORIC, RELIGIOS DE INTERES LOCAL TREBUIE SÃ FIE ÎNREGISTRATE ªI
AUTORIZATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG 44/2008, CU MODIFICÃRILE ªI COMPLETÃRILE
ULTERIOARE, PÂNÃ LA DATA DEPUNERII DOSARULUI CERERII DE FINANÞARE.
Fondul disponibil –alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 1.175.762 euro.
Ponderea maximã a intensitãþii sprijinului va fi stabilitã astfel:
l pentru operaþiunile generatoare de venit: 90%;
l pentru operaþiunile generatoare de venit cu utilitate publicã: 100%;
l pentru operaþiunile negeneratoare de venit: 100%.
Valoarea maxima 95.000 euro/proiect.
Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii
Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din mãsurile din SDL, se vor utiliza
Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale Cererii de Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI
care pot fi accesate pe pagina de internet tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Masuri.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea, modificarea secþiunilor, necompletarea tuturor
datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depunã solicitantul odatã cu depunerea proiectului se
regãsesc pe site-ul GAL Þinutul Cloºani tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul GAL din satul
Halânga, comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi, pe support tipãrit.
Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii sunt cuprinse în Ghidul
Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura 1/6B –“Dezvoltarea satelor”, publicat împreunã cu toate anexele,
cererea de finanþare ºi formularele de verificare pe pagina web a GAL tinutulclosani.wordpress.com,
mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul Grupului de Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de luni pânã
vineri între orele 12:00 - 14:00, unde puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.

ora 10,00 Sala “Virgil Ogãºanu”
Expoziie de artã plasticã: Ionuþ
Gurgui (Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier);
ora 12,00 Sala de recepþii - ”ªtefan
Popa Popa s”
Expoziie de grup: Artiºti plastici din
Banatul românesc ºi sârbesc;
ora 14,00 Sala Clubul Artelor
Lansare de carte: ”Ultimele zile ºi
viaþa de dupã’’ de Mihai Firicã;
ora 15,30 Sala Clubul Artelor
Festivitate de premiere. Concursul
cu tema „Românii din comunitãþile
istorice” (jurnalromânesc.ro);
ora 19,00 Sala de spectacol
Concert de galã - Filarmonica
“Oltenia” din Craiova.
VINERI 24 NOIEMBRIE
ora 10,00 Sala “Grigore Cerchez”
Simpozion: “Palatul Culturii –
tradiþie ºi vitalitate culturalã”
Expoziþie
foto-documentarã:
„ Coriol a n I os i f B ura c u – un
bã nã þe an î n frunt ea P al at ul ui
Culturii” (Serviciul judeþean al
Arhivelor Statului);
ora 12,00 Sala “ªtefan Popa Popa s”
Festivitate: P re m i il e P a la t ului
Culturii –2017;
ora 17,00 Sala ”Virgil Ogãºanu”
Lansare de carte: “Copii i
rãzboiului”de Varujan Vosganian;
ora 19,00 Sala Teatru
Spectacol: „Mofturile lui Nenea
Iancu” (Teatrul “Tony Bulandra”).
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
O sãptãmânã cu multe evenimente sociale. Fie
cã este vorba despre mediul profesional, fie de
cel familial se recomandã prudenþã, rãbdare,
toleranþã. Observã atent ce se petrece între tine
ºi persoanele oficiale din preajma ta, observã
cum eºti privit de cãtre ceilalþi ºi gândeºte-te ºi
la statutul tãu socio-profesional. Este vremea
marilor schimbãri în sensurile prezentate, dar
deocamdatã sunt doar adieri sensibile. Relaþiile
cu prietenii se evidenþiazã prin discuþii ºi
întâlniri deosebite. Þine cont de sfaturile ºi
opiniile acestor persoane, chiar dacã pe alocuri
ceva din spusele sau gesturile lor te deranjeazã!

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Este bine aspectat segmentul banilor ºi bunurilor
obþinute prin intermediul altora, mai ales prin
intermediul partenerului de viaþã sau al
colaboratorilor din mediul profesional. Totuºi ar fi
bine sã analizezi atent fiecare investiþie, întrucât
mai existã în preajma ta profitori bune mascaþi cu
intenþii bune. Gândirea ºi comunicarea sunt viciate,
de aceea în funcþie ºi de situaþiile în care te afli,
cere sprijinul cuiva de încredere pentru a lua
deciziile potrivite sau pentru demersuri intelectuale.
De asemenea, cãlãtoriile ºi studiile sunt umbrite.
Prudenþã dacã mergi în cãlãtorii lungi sau dacã
eºti implicat în examene ºi interviuri de angajare.

Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)
Se contureazã cheltuieli fie pe taxe, facturi,
credite, fie pentru ceva necesar partenerului de
viaþã sau unui colaborator de la serviciu. Foarte
bine susþinut energetic este segmentul partenerial,
astfel cã prin intermediul partenerului de viaþã
sau prin cei de afaceri sunt ºanse deosebite de a
începe o nouã etapã fructuoasã pe termen lung.
Totul este sã te concentrezi serios pe ceea ce îþi
este necesar acum ºi care ar putea da roade întrun viitor apropiat. Pãstreazã în preajma ta numai
relaþiile de bunã calitate. Pe de altã parte,
relaxeazã-te prin lecturi deosebite, spirituale,
vizioneazã spectacole de teatru, un concert ºi
dialogheazã cu oameni erudiþi.

Zodia Rac

Horoscop

23 - 29.11 . 2017

(23 - 29 noiembrie 2017)

Zodia Sãgetãtor

Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Relaþiile sentimentale se lumineazã începând
cu aceastã sãptãmânã. Se contureazã discuþii
serioase cu persoana iubitã, dar ºi cu copiii sau
despre copii. Este vremea sã accepþi schimbãrile
care deja s-au produs pe segmentul amoros ºi
care sunt ireversibile. Seriozitatea ºi implicarea
de care dai dovadã în ceea ce priveºte
îmbunãtãþirile privitoare la relaþiile cu ceilalþi
sunt foarte potrivite acum ºi vor avea efecte pe
termen lung. La serviciu sunt animozitãþi, dar
ele sunt regizate demult de cãtre ºefi ºi colegi.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Ocupã-te pe
îndelete de sarcinile tale de lucru ºi bazeazã-te
numai pe forþele tale. Acordã atenþie ºi sãnãtãþii.

Zodia Fecioarã
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(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Intri într-o etapã nouã începând cu aceastã
sãptãmânã, o etapã beneficã în care variantele de
a-þi îmbunãtãþi planurile de viitor sunt multiple ºi
uºor de abordat. Gândeºte-te pe îndelete cum
anume vrei sã se desfãºoare viaþa ta de acum
încolo, visând pur ºi simplu cu ochii deschiºi. În
segmentul banilor obþinuþi din munca proprie
existã nemulþumiri serioase ºi reale. Totuºi
provocarea perioadei constã în a învãþa sã trãieºti
cu strictul necesar pe de o parte. Iar pe de altã
parte este vremea sã-þi remodelezi concepþiile
privitoare la bani ºi la implicaþiile lor. Dialogurile
cu persoanele din anturajul apropiat sunt de bun
augur, astfel cã reþine cele discutate.

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se întrezãresc discuþii importante cu membrii
familiei referitoare la investiþiile patrimoniale ºi
la relaþiile cu neamurile. Ceea ce se planificã
acum pe segmentul familial ºi domestic va crea
efecte pe termen lung. Relaþiile sentimentale sunt
amestecate, astfel cã momentele bune alterneazã
cu momentele mai puþin plãcute þie. Este nevoie
sã-þi remodelezi mentalitatea vizavi de iubire ºi
implicaþiile ei. Dacã cei dragi îþi rãspund cu alte
monede decât cele pe care le aºtepþi tu, înseamnã
cã pe undeva tu le-ai atras. Detaºeazã-te ºi
bucurã-þi sufletul cu un hobby sau cu discuþii
amicale cu prietenii. Prudenþã în privinþa sãnãtãþii.

Îþi sunt favorizate momentele de discreþie, detaºare
de cotidian, de dialog interior. Începe o perioadã în
care revelaþiile vor fi abundente ºi ar trebui notate.
Unii prieteni îþi pot oferi informaþii preþioase,
propuneri viabile de proiecte profesionale, dar ºi
propuneri de a petrece timpul liber împreunã prin
activitãþi recreative. Depinde numai de tine cum
gestionezi toate acestea. Selecteazã ce simþi cã îþi
este þie util acum ºi pe termen lung. Pe de altã parte,
energia vitalã este la cote joase, bine fiind sã fii
prudent ºi sã-þi dozezi eforturile. Controleazã-þi
stãrile ºi reacþiile faþã de ceilalþi! Existã riscul sã strici
gratuit relaþii ºi situaþii bune.

Zodia Balanþã

Zodia Vãrsãtor

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile cu membrii familiei sunt de primã
importanþã în aceastã sãptãmânã. Discuþii pe
teme patrimoniale, pe moºteniri sau pe relaþiile
cu alte rude. Existã cumva un soi de rupturã
între tine ºi membrii familiei sau între tine ºi tot
ce priveºte casa ºi familia în general. Îþi poate
pãrea dificil sã te concentrezi sau sã te ocupi
de treburile domestice sau de nevoile membrilor
familiei. ªi totuºi vei fi nevoit sã o faci. Cu puþin
efort, bunãvoinþã ºi deschidere sufleteascã ai
putea rezolva totul foarte bine. Se contureazã
schimbãri majore ºi definitive în plan familial ºi
bine ar fi sã iei la cunoºtinþã de ele, din timp.

Exact cum îþi place þie, anturajul prietenilor se animã
frumos începând cu aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse
bune de a-þi lãrgi acest anturaj, de a lega prietenii
deosebite pe termen lung, dar ºi de a îmbunãtãþi
relaþiile cu prietenii vechi care meritã acest efort. În
mod special dinspre segmentul profesional vin în
preajma ta susþinãtori, oameni de nãdejde alãturi de
care vei putea desfãºura proiecte de anvergurã pe
termen lung. Însã, tumultul relaþional în care eºti
implicat te poate obosi pe de o parte, iar pe de altã
parte este posibil sã activeze afecþiuni osoase,
articulare, afecþiuni specifice pielii sau stomacului.
Îngrijeºte-te serios ºi conºtient!

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(23 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Segmentul muncii este foarte bine susþinut
din astral, chiar dacã aparent eºti foarte ocupat
cu multe ºi urgente sarcini de lucru. Însã
dozeazã-þi eforturile pentru cã sãnãtatea este
vulnerabilã. Ar fi bine sã planifici un program
de analize ºi consultaþii medicale. Relaþiile
parteneriale sunt tensionate ºi se contureazã
discret schimbãri definitive. Analizeazã frecvent
ceea ce se petrece în acest segment ºi ascultãþi vocea interioarã. Este vremea sã renunþi la
relaþiile care funcþioneazã defectuos ºi la
colaborãrile profesionale care dau roade prea
puþine. Cheltuieli pe taxe, facturi, datorii sau pe
cumpãrãturi apãrute, aparent, din senin.

Se contureazã noutãþi financiare benefice pe
segmentul banilor obþinuþi din munca proprie.
Asta înseamnã ce pot apãrea oferte noi de
colaborare din care sã câºtigi mult mai bine ca
pânã acum sau la actualul loc de muncã se poate
ivi ocazia sã lucrezi suplimentar ºi astfel sã-þi
sporeascã salariul. Totul este sã fii atent la
oportunitãþi ºi deschis la schimbare. Relaþiile cu
persoanele din anturajul apropiat sunt evidenþiate
prin discuþii ºi acþiuni comune. Însã, discordia
pândeºte în umbrã. Poþi avea momente în care sã
simþi un vid mental, nereuºind sã iei decizii sau
sã participi activ la demersuri intelectuale. ªi
cãlãtoriile sunt viciate, deci fii prudent.

Segmentul socio-profesional se va evidenþia
mult ºi bine de acum încolo prin întâlniri
deosebite cu oameni importanþi, prin modificarea
statutului tãu socio-profesional sau prin
schimbãri ce intervin la locul de muncã. Sunt
ºanse de a obþine aprecierile celorlalþi vizavi de
eforturile depuse în câmpul muncii, de a obþine o
funcþie de conducere cu multe ºi dificile
responsabilitãþi pe termen lung. Însã este bine
sã te bazezi numai pe forþele tale, întrucât nu ai
acum ºi nici în viitorul apropiat, nici prieteni ºi
nici susþinãtori. Este vremea sã revizuieºti relaþiile
cu aceste persoane ºi sã te retragi din cele
nepotrivite.
Autor: AstroCafe.ro
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MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.6311/20.11.2017
ANUNÞ
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER

anunþuri

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.6312/20.11.2017
ANUNÞ
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER

organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
în regim contractual, vacantã, de casier din cadrul Filialei
Orºova, a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
Condiþii specifice:
- studii medii absolvite cu Diplomã de Bacalaureat;
- vechimea în muncã necesarã ocupãrii funcþiei – nu este
necesarã.
- experienã în domeniu (casier) – minim 1 an.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14 din Drobeta
Turnu Severin, proba scrisã va avea loc în data de
15.12.2017, ora 1000.
Dosarele de concurs se depun pânã în data de 07.12.2017
ora 1630.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul
comisiei de concurs din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din
Drobeta Turnu Severin, telefon 0252 – 31 21 77.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse Umane,
Ec. Screciu Loredana
Contabil, Dulamã Mioara
MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA

organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
în regim contractual, vacantã, de gestionar custode Tr.I
din cadrul Secþiei Arheologie - Istorie, a Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier.
Condiþii specifice:
- studii medii absolvite cu Diplomã de Bacalaureat;
- vechimea în muncã necesarã ocupãrii funcþiei - 6 ani ºi
6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14 din Drobeta
Turnu Severin, proba scrisã va avea loc în data de
15.12.2017, ora 1000.
Dosarele de concurs se depun pânã în data de 07.12.2017
ora 1630.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul
comisiei de concurs din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din
Drobeta Turnu Severin, telefon 0252 – 31 21 77.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse Umane,
Ec. Screciu Loredana
Contabil, Dulamã Mioara
MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.6313/20.11.2017
ANUNÞ
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr.6310/20.11.2017
ANUNÞ
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER

organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie
în regim contractual, vacantã, de muncitor calificat Tr.I
din cadrul Serviciului Financiar Contabil, Resurse - Umane
Administrativ, al Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
Condiþii specifice:
- studii medii absolvite cu Diplomã de Bacalaureat sau
studii de ºcoala profesionalã absolvite cu certificat de
calificare;
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor necesarã
ocupãrii funcþiei - 9 ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14 din Drobeta
Turnu Severin, proba scrisã va avea loc în data de
15.12.2017, ora 1000.
Dosarele de concurs se depun pânã în data de 07.12.2017
ora 1630.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul
comisiei de concurs din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din
Drobeta Turnu Severin, telefon 0252 – 31 21 77.
Întocmit,Inspector de Specialitate Resurse Umane,Ec.
Screciu Loredana
Contabil, Dulamã Mioara
MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA

organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de execuþie în
regim contractual, vacantã, de muzeograf Gr.I din cadrul Secþiei
Muzeul de Artã, a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã pânã la emiterea
diplomei, dar nu mai mult de 6 luni;
- vechimea în muncã (pe studii superioare) sau în specialitatea
studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 3 ani ºi 6 luni.
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14 din Drobeta
Turnu Severin, proba scrisã va avea loc în data de
15.12.2017, ora 1000.
Dosarele de concurs se depun pânã în data de 07.12.2017
ora 1630.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul
comisiei de concurs din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din
Drobeta Turnu Severin, telefon 0252 – 31 21 77.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse Umane, Ec.
Screciu Loredana
Contabil, Dulamã Mioara
MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA

Pentru toate cele 4 funcþii de execuþie în regim contractual, vacante, calendarul concursului este urmãtorul:
CALENDAR CONCURS
Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14 din Drobeta
Turnu Severin în perioada: 22.11.2017 – 29.12.2017 ºi
constã în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã în data de 15.12.2017, ora 1000;
- Interviul în data de 21.12.2017, ora 1000.
Calendarul de desfãºurare a concursului:
- dosarele de concurs se depun din data de 22.11.2017 ora
0900 pânã în data de 07.12.2017 ora 1630;
- selecþia dosarelor se va face pânã în data de 11.12.2017, ora 1630;
- afiºarea rezultatului selecþiei dosarelor se va face în data
de 12.12.2017, ora 1630;
- contestaþiile se pot depune pânã în data de 13.12.2017, ora 1630;
- soluþionarea contestaþiilor se va face pânã în data de
14.12.2017, ora 1400;
- afiºarea rezultatului contestaþiei depuse pentru rezultatul la
selecþia dosarelor se face în data de 14.12.2017, ora 1400;
- proba scrisã are loc în data de 15.12.2017, ora 10 00, la

sediul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal
Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin;
- afiºarea rezultatelor la proba scrisã 18.12.2017, ora 1400;
- contestaþiile pentru rezultatul la proba scrisã se pot depune
pânã în data de 19.12.2017, ora 1400;
- soluþionarea contestaþiilor se va face pânã în data de
20.12.2017, ora 1400;
- afiºarea rezultatului contestaþiei depuse pentru rezultatul
la proba scrisã se face în data de 20.12.2017, ora 1400;
- interviul are loc în data de 21.12.2017, ora 1000, la sediul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Mareºal Averescu,
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin;
- afiºarea rezultatelor la interviu 22.12.2017, ora 1400;
- contestaþiile pentru rezultatul la interviu se pot depune
pânã în data de 27.12.2017, ora 1400;
- soluþionarea contestaþiilor se va face pânã în data de
28.12.2017, ora 1400;
- afiºarea rezultatului contestaþiei depuse pentru rezultatul
la interviu se face în data de 28.12.2017, ora 1400;
- comunicarea rezultatelor finale 29.12.2017, ora 1400.
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COMUNICAT DE
PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã
pânã la acest moment au fost transferaþi
în contabilitate pentru efectuarea plãþii
un numãr de450 fermieri care au solicitat
sprijin cuplat (SCZ) în sectorul
zootehnic, în cadrul Campaniei 2017, cu
o sumã totalã de platã de 2.128.837,59
euro, conform tabelului de mai jos:
Schema de platã/
Numãrbeneficiari/ Sumaautorizatã
(euro)/ Cuantum* (euro)
Avans70%(euro)
- SCZ –sprijin cuplat categoria
bivoliþe de lapte/ 48/ 20.230,66/
187,6676/ 131,37;
- SCZ –sprijin cuplat categoria taurine
din rase de carne ºi metiºii acestora/
13/142.565,75/ 519,9658/ 363,98;
- SCZ –sprijin cuplat categoria vaci
de lapte/ 389/ 1.966.041,18/
442,0798/ 309,46
*curs valutar - 4,5993 lei/euro
În ce priveºte suma totalã
autorizatã la platã atât pentru sectorul
vegetal cât ºi zootehnic, reprezentând
avans aferent Campaniei 2017, avem
935,52 milioane euro pentru un
fermieri care
numãr de 743.939
au depus Cerere unicã de platã.
Precizãm cã 644,57 milioane euro
s-au plãtit dinFondul European de
Garantare Agricolã (FEGA), iar diferenþa
de 290,95milioane euro din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FEADR) ºi cofinanþare de la
Bugetul Naþional.
Reamintim cã plãþile se efectueazã la
cursurile de schimb valutar stabilite de
cãtre Banca Centralã Europeanã, astfel:
- 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de
cãtre Banca Centralã Europeanã în data
de 29.09.2017 ºi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.
329/05 din 30.09.2017, pentru plãþile
finanþate din FEGA (Fondul European
de GarantareAgricolã);
- 4,5390lei pentru un euro, stabilit de
cãtre Banca Centralã Europeanã în data
de 30.12.2016 ºi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C,
nr.491/01 din 31.12.2016, pentru
plãþile finanþ ate din FEADR
(Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã).
RESPONSABIL COMUNICARE

OBIECTIV mehedinþean

sport

23 - 29.11. 2017

pag. 15

S-a stabilit campioana de toamnã
Programat în ultima etapã a
turului, derby-ul Ligii a V-a
Mehedinþi a fost tranºat de ªtiinþa
Broºteni, care a dispus cu 2-1
de Inter Crãguieºti.
Pe terenul din comuna Broºteni,

Marius-Dacian Manea (’54), iar
oaspeþii au redus din diferenþã deabia în minutul 84, prin Cãtãlin Iosu.
Dupã acest rezultat, campioanã de
toamnã în Liga a IV-a Mehedinþi, cu
3 puncte avans faþã de Inter
Crãguieºti, a devenit
Etapa a XI-a (ultima a turului)
Unirea Gârla Mare - Viitorul Floreºti 2-1 (1-0) ªtiinþa Broºteni, echipã
ªtiinþa Broºteni - Inter Crãguieºti
2-1 (1-0) formatã, în proporþie
Real Vânãtori - Voinþa Vrata
3-2 (1-1) covârºitoare, din
AS Obârºia de Câmp - Dunãrea Hinova 3-2 (2-1) jucãtorii originari din
AS Corlãþel - Voinþa Opriºor
4-2 (1-1) Motru, unii dintre ei
ASG Hinova - Coºuºtea Cãzãneºti
2-3 (0-0)
chiar foºti divizionari
Clasament
secunzi, gen Nueleanu,
1. Broºteni
11 9 1 1 48-13 28
Bertea, Manea sau
2. Crãguieºti 11 8 1 2 38-22 25
3. Gârla Mare 11 6 1 4 25-20 19
Tudoran.
4. Obârºia
11 5 3 3 26-20 18
Returul se va juca,
5. Vrata
11 5 2 4 30-22 17
începând cu luna
6. D. Hinova 11 5 1 5 34-26 16
martie a anului viitor.
7 Cãzãneºti 11 5 1 5 27-25 16
Golgheterul turului a
8. Floreºti
11 5 1 5 30-29 16
fost
Adrian - Stelian
9. Corlãþel
11 4 2 5 27-33 14
Mãreºescu (16 g 10. Opriºor 11 3 1 7 23-28 10
11. ASG Hinova 11 2 2 7 24-48 8
ªtiinþa Broºteni),
12. Vânãtori 11 1 0 10 16-62 3
atacantul originar din
gazdele au condus cu 2-0, prin Motru fiind urmat în ierarhie de
golurile lui Ovidiu Zâmþa (’10) ºi Adrian - Claudiu ªelãu (11 g -

Pregãtiþi de derby-ul de final de an

Dunãrea Hinova), Ion Diniºoara (11
g - Voinþa Opriºor), Sorinel Ciornohac
(10 g - AS Corlãþel), Marius - Dacian
Manea (9 g - ªtiinþa Broºteni), Gabriel
Iosu (9 g - Inter Crãguileti) ºi Viorel
Pontu (9 g - Voinþa Vrata)
Echipele de Liga a V-a nu vor intra
însã în vacanþã, duminicã fiind
angrenate în primul tur al Cupei
României - faza judeþeanã Mehedinþi.
Derby-ul rundei inaugurale este
programat la Crãguieºti, unde AS Inter
din localitate va întâlni chiar AS ªtiinþa
Broºteni! În celelalte 5 jocuri se vor

duela Dunãrea Hinova - Viitorul
Floreºti, ASG Hinova - Coºuºtea
Cãzãneºti, Voinþa Vrata - AS Corlãþel,
Voinþa Opriºor - Unirea Gârla Mare ºi
Real Vânãtori - AS Obârºia de Câmp.
Mircea OGLINDOIU
Etapa viitoare (martie 2018)
ªtiinþa Broºteni - Viitorul Floreºti
ASG Hinova - Inter Crãguieºti
Real Vânãtori - AS Obârºia de Câmp
Unirea Gârla Mare - Dunãrea Hinova
AS Corlãþel - Coºuºtea Cãzãneºti
Voinþa Vrata - Voinþa Opriºor

Tur modest pentru severinence

Viitorul ªimian ºi CS Strehaia
au obþinut victorii facile în etapa a XI-a
ºi continuã sã spere la primul loc,
ocupat în continuare de Recolta Dãnceu.
În timp ce campioana CS Strehaia a
dispus cu 5-0 de Dunãrea Pristol, prin

golurile lui Ionuþ Vîrºog (’31), Andrei
Mãtuºoiu (’39), Cristi Gomoi (’48),
Costel Pontu (’64) ºi Cosmin Lederer
(’79), Viitorul ªimian a învins Real
Vânju Mare, cu scorul de 4-1.
Pe terenul din satul Cerneþi,
oaspeþii au deschis
Etapa a XI-a
Dierna Orºova - Decebal Eºelniþa
2-0 (2-0) scorul, prin Victor
Viitorul ªimian - Real Vânju Mare 4-1 (2-1) Pãtuleanu, în minutul
Viitorul Cujmir - Inter Salcia
8-1 (4-0) 15, dar hat-trick-ul
Cs Strehaia - Dunãrea Pristol
5-0 (2-0) golgheterului Andrei
Enea (’29, ’31, ’74) ºi
Recolta Dãnceu a stat
reuºita lui Constantin
Clasament
Bologa (’82) au
1. Dãnceu
9 9 0 0 50-11 27
2. ªimian
10 9 0 1 41-9 27
consfinþit rezultatul final.
3. Strehaia
10 8 0 2 31-14 24
Pe primul loc a rãmas
4. Orºova
10 5 0 5 19-22 15
Recolta
Dãnceu, având
5. Cujmir
9 4 1 4 26-19 13
golaveraj superior
6. Pristol
10 2 2 6 13-29 8
ªimianului. Recolta are
7. Vj. Mare 10 2 0 8 11-35 6
8. Salcia
10 1 2 7 14-40 5
însã un meci în minus,
9. Eºelniþa
10 0 3 7 13-39 3
deoarece nu a jucat în
*AS Corcova a fost exclusã din campionat dupã
etapa a X-a ºi toate rezultatele i-au fost anulate aceastã rundã, dupã ce
adversara AS Corcova
Etapa viitoare (25-26.11.2017)
a fost exclusã din campionat, pentru
CS Strehaia - Viitorul ªimian
neprezentãri succesive.
Real Vânju Mare - Viitorul Cujmir
În ultima etapã programatã în
Dunãrea Pristol - Decebal Eºelniþa acest an, CS Strehaia (24 puncte)
Inter Salcia - Recolta Dãnceu
va primi vizita Viitorului ªimian
Dierna Orºova stã
(27 puncte).
 M. O.

Dupã 4 înfrângeri con- special în deplasare, unde
secutive, ACS Atletic Drobeta a încheiat distanþele erau lungi, iar pãrinþii au
cu o victorie turul Ligii a III-a la fotbal motivat cã elevele au de învãþat
feminin. Pe Stadionul Termo din pentru ºcoalã!”, a explicatt Ispas.
Acesta a mizat pe: Lavinia Sporea Drobeta Turnu Severin, elevele lui
Daniel Ispas au învins Juventus Sidonia Giuverdea, Paula Usturoi, Dara
Timiºoara cu scorul 2-1 (1-0). Bãrzuicã, Bianca Pîrvanescu - Lavinia
Cerasela Bãluþã ºi Maria Manea au Erceanu, Anastasia Vlad-Popescu,
marcat pentru severinence, care au Cerasela Bãluþã, Hinoveanu, Roxana
încheiat turul Seriei Vest pe Satfa - Maria Manea, iar pe parcurs
au mai intrat Daniela Condescu,
penultimul loc, cu doar 3 puncte.
“Am dominat categoric meciul cu Olga Mocofan, Alexandra Amza ºi
Juventus, dar am ratat, ca de obicei, Maria Urhuþ. Returul va începe pe
 M. O.
foarte mult. Diferenþa de scor putea 25 martie 2018.
fi de 4-5 goluri, lejer! Clasament Liga a III-a, Seria Vest
Din pãcate, am avut un 1. Banat Girls Reºiþa 4 4 0 0 22-2 12
tur de campionat slab, 2. CFR II Timiºoara 4 3 0 1 20-9 9
din cauza faptului cã 3. Indep. II Baia Mare 4 3 0 1 14-7 9
4. Venus Maramureº 4 2 0 2 11-10 6
fetele n-au putut veni 5. Atletic Drobeta
5 1 0 4 6-22 3
la toate meciurile, în 6. Juventus Timiºoara 5 0 0 2 2-25 0
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Sucã ºi iarna, portavocea lu nea Cîrjan
ºi opinteala din deconcertatele mehedinþene

Mã nepoate, taman când ne
aºteptãm mai puþin, în fiecare an vine
iarna. ªi vine ºi anu ãsta, cã deja ne-a
dat ceva semnale. ªi mai e puþin pânã
dã neaua ºi apa caldã cam lipseºte pin
capitala judeþului nostru. Da ne
dezgheþãm la primãvarã ºi ne spãlãm
cu zãpadã, pãnã atuncea. Acuma, cã
unii nu o sã mai primascã nici cãldurã
gratis, pãnã nu plãtesc din datorii, asta
e de bun simþ. Cã altfel o sã tremurãm
toþi, la un moment dat, cã nici sã îþi
pãteascã alþii ce consumi tu nu sã poate
la infinit.
Da sã vezi, mã nepoate, sã-þi
povestesc una, ca sã mai uiþi de griji.
Vine la mine a lu Tãnãsucã, toamna
trecutã, sã-i împrumut putina aia
mare, cã vroia sã punã neºte varzã la
murat. Cum eu mai aveam una, îi zic
sã aibã grijã de ea ºi îmi zisã cã vorba
e vorbã, cã anu ãsta o am înapoi.
Numai cã anu ãsta nu mai recunoscu.
Cã cicã nu am martori cã i-am dat
putina. Cã pune el martori, cã are
mulþi fini care o sã spunã cã are putina
moºtenitã. Mã fraþilor, aºa vorbea, de
ãsta te fãcea sã crezi cã zãpada e
neagrã. E, mã nepoate, când auzi
Sucã ce mi sã întâmplã, zisã cã rezolvã
el. ªi ce credeþi cã fãcu nerodu?!

Luã o cãþeluºã ºi fro douã
sãptãmâni, o dresã de dimineaþa pãnã
seara: mergea în douã labe, lãtra,
trãgea fum din þigarã. A lu Tãnãsucã
când a vãzut-o, gata sã o
cumpere. Iarã Sucã milos, i-a dato mai mult gratis, Sucã, cã l-am
ºi certat. Da dupe aia aflai, cã nu
era chiar aºa, cã ºtia nerodu de
Sucã ce ºtia. Dresase cãþeaua sã
mãnânce ouã, câte prindea atâtea
mânca. ªi pusasã a lu Tãnãsucã
15 gãini pe ouã, erau cuibarele
pline. Numai cã acuma le-a fãcut
câþeaua terci pe toate, de sã dusã
toatã afacerea lu Tãnãsucã.
Acuma îl aleargã a lu Tãnãsucã
pe Sucã da nu-l prinde, cã ãsta e
oltean iute. Iute de picior, ce mai.
Bun ºi Sucã la casa omului, te unge
pe suflet câteodatã.
Mã nepoate, da apãru nea Cîrjan,
nea viceprimarele, apãru în piaþã cu
portavocea. Acuma, ori nu avurã bani
de microfoane, ori nu reuºirã sã sã
facã auziþi decât între ei ºi ziserã cã
trebuie sã-i mai audã ºi niscaiva
plimbãreþi olteni de pe Strada Mare
din munici-piu. Cã-n rest oamenii îºi
vedeau de trebu-rile lor, numai
liberalii ziserã sã iasã cu goarna în

faþa Palatului Administrativ. Cã dacã
aºa sã dete tonul la Bucureºti, aºa
trebe sã sã facã ºi în þarã. Adicã ºi la
Severin, iarã nea Cîrjan zisã sã fie

Da, apropo de judeþ, sã pare cã pi
la deconcertate nu prea are PSD-ul
oameni de pus, ori au plecat oamenii
de valoare, ori ce a mai rãmas de pi

primu cu portavocea. Da numa el, cã
ãilalþi de lângã stãteau cu mânile în
pozânare ºi sã uitau la ãi din jur cum
strigã ca sã fie filmaþi. ªi la un
moment dat îi luã tremuratu, bãgarã
portavocea în plasã ºi plecarã de unde
veniserã. Poate altãdatã o sã fie mai
motivaþi ºi cunoscãtori a ce trebe sã
facã, ca sã nu sã facã de râs.
Mã fraþilor, da sã mai trezi cineva.
Care asta face din când în când, ceea
ce nu e rãu. Nea Virgil, tot di la PNL,
zisã cã nea preºedintele di la judeþ sã
nu sã mai laude, cã anu ãsta nu s-a
fãcut mare lucru, în afarã de laude.
Cicã mai bine sã tacã. Pã cum sã
tacã, cã parcã liberalii susþineau
libera exprimare, ori s-o fi schimbat
ceva pin doctrinã?! Acuma nu e rãu
cã sã mai gãseºte cineva sã sã
intereseze de ce se întâmplã, da
numai sã fie cu folos. ªi asta om
vedea, ceva mai încolo.

la alþii e mai bun. Poate dacã sã mai
opintesc puþin mai gãsesc neºte lideri.
Fie ei ºi lipitori de afiºe.
Mã fraþilor, da sã trezirã ºi ai di la
AC, adicã di la Alianþa Civicã Mehedinþi
ºi trimisã o “grãmatã” la capu’ BOR ca
sã-i afuriseascã pe aleºii care au jurat
stâmb pe Biblie. Cicã au jurat sã nu
facã lucruri rãle, da cum au ajuns unde
au ajuns ºi-au mãrit foloasele, ca sã
sã îmbogãþeascã din bani publici.
Conducerea AC Mehedinþi sã referea
la aleºii judeþeni ºi locali di la noi, de
parcã pin alte pãrþi nu ie la fel. Neºte
profitori, pe care noi, poporu, i-am ales
cu votu nostru.
Deocamdatã ne ducem spre ultima
lunã din 2017, iarã sã apropie
bilanþu’, mai trecu un an, o sã dãm
cu artificii ºi alte cheltuieli, da o sã
vedem ºi cu ce ne-am ales.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

