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În Ajun de Moº Nicolae, aºa cum spune
tradiþia,  Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” al
Consiliului Judeþean Mehedinþi, condus de
managerul Emilia Mihãilescu,  a oferit publicului
severinean un spectacol extraordinar de colinde
ºi de muzicã  ºi dansuri populare, autentice.
   Spectacolul a avut loc la CORA Drobeta, iar pe
scenã au urcat pe lângã soliºtii vocali ºi
instrumentiºti consacraþi ai Ansamblului
Profesionist “Danubius”, precum Anica Ganþu,
Ionela Bãdãlan, Angela ºi Ion Magheru, Claudia
Tipar Catanã, au concertat elevii Secþiei Arte, a
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”.

Minunaþii copii ai Ansamblului “Bordeiaºul” de
la Baia de Aramã, îndrumaþi de  Georgeta Corlan
Enache, au încântat publicul cu dansurile,
cântecele ºi costumele populare. Ansamblu
“Doruleþu” din Broºteni, coordonatori  Doina
Durdan ºi Dumitru Nadu, Grupul vocal “Cununiþe”
al ªcolii Populare de Artã din Drobeta Turnu
Severin,  Andra Nicoleta Iancu, Mellora Ploºtinaru
ºi elevii Ginei Ispãºoiu au dãruit cadouri muzicale
minunate în Ajun de Moº Nicolae!

“ZIUREL DE ZIUÃ”, SPECTACOL EXTRAORDINAR DE
MOª NICOLAE AL CENTRULUI CULTURAL “NICHITA STÃNESCU”

 G. P.

Prin demersul primarului
Marius Screciu, municipiul Drobeta-
Turnu Severin va primi 15 milioane
de lei, bani care vor asigura
încãlzirea oraºului. Guvernul

   Atmosferã emoþionantã, la
redeschiderea postului de televiziune
RTS. Orice început poate avea mici
obstacole, dar RTS a dovedit, deja,
cã ºtie sã facã faþã provocãrilor.  Într-
un cadru relaxat, toþi cei prezenþi au
transmis felicitãri ºi urãri de bine
jurnaliºtilor care au repus pe picioare

DEMERS AL PRIMARULUI MARIUS SCRECIU
PENTRU ASIGURAREA ÎNCÃLZIRII

ORAªULUI DROBETA-TURNU SEVERIN
României  a aprobat în
ºedinþa din 6 decembrie
2017, alocarea sumei de
bani pentru asigurarea
furnizãrii agentului termic
în Drobeta-Turnu Severin.
   “ Se va da o hotãrâre
de Guvern  prin care
oraºul Drobeta-Turnu
Severin va fi ajutat cu o
sumã de bani. Asta nu
înseamnã cã nu trebuie
sã ne plãtim facturile,

acei bani ne sunt de ajuns doar
pânã la începutul lunii ianuarie,
important este ca ºi severinenii sã
îºi plãteascã facturile, sã fim cu toþii
solidari

La redeschiderea postului de televiziune RTS

un proiect media care a fãcut istorie
în Mehedinþi.

Adrian Bidilici, noul proprietar al
RTS, a þinut sã mulþumeascã
colegilor pentru eforturile susþinute
de a deschide televiziunea într-un
rãstimp scurt, de numai o lunã de
zile.  Continuare in pag. 7 Continuare in pag. 7
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Zilele acestea a trecut la cele veºnice unul dintre
intelectualii profund atipici ai mediului cultural de la noi:
Mihai Rogobete. Pentru mulþi dintre noi el a fost un
interlocutor de excepþie, probând mai mereu o luciditate
fãrã cusur, un excelent simþ critic, ºi o inteligenþã
laborioasã egalatã doar de imensa sa sensibilitate pe care
ºi-o ascundea, aºa cum îi stã bine unui sceptic nemântuit.

Mihai Rogobete a debutat în 1983, ºi nu a debutat
oricum, ci în contextul unei cãrþi de mare impact la acea
vreme: „Desant 83”. Acest volum, coordonat de criticul
Ovid S Crohãlmãniceanu, reunea  cele mai reuºite texte
de prozã puse în discuþii la celebrul pe atunci cenaclu
Universitas, rivalul, pe partea de prozã, a la fel de celebrului
Cenaclu de luni condus de criticul Nicolae Manolescu. În
condiþiile anilor ‘80 o carte precum „Desant 83” a fãcut
furori, comentatã ºi rãscomentatã. Autorii, antologaþi,
deveniserã (dacã nu deja ºi erau) adevãrate staruri ale lumii
literare de la noi. A fost un moment de glorie. Pentru noi ca
severineni, prezenþa unui scriitor severinean în paginile
„Desantului 83” a fost cu adevãrat un titlu de glorie.
   Dupã 89 Mihai Rogobete a publicat sporadic, în
reviste literare de þinutã, texte excesive în felul lor, prin
coteul ridicat de celebraritate ºi ermetismul estetic
asumat cu supra de mãsurã. Mihai Rogobete dãdea
mereu impresia cã se adreseazã doar unui public ales,
doar iniþiaþilor, aºa cum, în alt capãt al þãrii, fãcea, de
exemplu, Luca Piþu. Dincolo de faptele sale scriitoriceºti,
mai mult sau mai puþin accesibile, Mihai Rogobete a fost
înainte de toate un mentor al vremii sale, un profet uitat,
amintind de celebrul Zacharias Lichter al lui Matei Cãlinescu.
   Mihai Rogobete, sau Rongo, cum îi spuneau cei
apropiaþi, a fost un risipitor, un spirit dedat retorismului,
cu o luciditate fãrã cusur în judecãþile de valoare. Ar fi
putut întemeia ºi o ªcoalã, în sensul acela pe care visa
la un moment dat chiar Constantin Noica. Nu a fost sã
fie, dar în alte condiþii, cu siguranþã Mihai Rogobete ar
fi putut fi întemeietorul unei astfel de ºcoli în care sã se
predea, oricât de pretenþios ar pãrea spus acum,
gramatica gândirii. Climatul cultural de la noi pierde
încã o figurã proeminentã, încã un reprezentant al unei
generaþii care ºi-a asumat salvarea prin culturã.
Rãmânem mai singuri, fãrã Mihai Rogobete.

Dumnezeu sã-l odihneascã!

Despre Rongo

Comunicat de presã

În urma acþiunilor de control ale
Ministerului Educaþiei Naþionale din septembrie
2015 ºi aprilie 2016, la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi nu s-a înregistrat nici un
raport/act/adresã care sã constate gravele
afirmaþii fãcute de doamna deputat Alina Teiº,
precum: “Se confirmã cã au fost numiþi în funcþii
de conducere cadre didactice care nu întruneau
condiþiile prevãzute de lege” sau “Se confirmã
cã unele documente existente la dosarul de
înscriere la concursul pentru ocuparea funcþiei
de Inspector ªcolar General, nu sunt susþinute
de documente. Corpul de Control nu are
competenþa pentru a se pronunþa asupra
originalitãþii unor articole ºtiinþifice depuse la
dosar de IªG Mirela Pintea-Enea”.
   În calitate de Inspector ªcolar General al I.ª.J.
Mehedinþi, doamna profesor Mirela Pintea-
Enea a coordonat concursurile de ocupare a
funcþiilor vacante de director/director adjunct,
în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din
judeþul Mehedinþi. Numirile în funcþiile de
conducere (director/director adjunct) s-au
realizat în conformitate cu OMENCª nr. 5080/
31.08.2016 ºi OMEN nr. 3969/30.05.2017,
modificat prin OMEN nr. 4068/15.06.2017,
în urma validãrii dosarelor de înscriere ºi a
rezultatelor obþinute de cãtre candidaþi.
   La proba scrisã din data de 12.10.2016,
la concursul de directori s-au înregistrat
erori în procesul de evaluare a foilor de
rãspuns la testul grilã, situaþie remediatã în
timpul probelor de concurs astfel încât sã
nu afecteze rezultatele finale ale candidaþilor.
Concursul de directori desfãºurat în judeþul
Mehedinþi a fost monitorizat pe întreaga
perioadã de reprezentanþi ai Ministerului
Educaþiei Naþionale.
   Facem precizarea cã Prefectul judeþului
Mehedinþi a chemat în judecatã I.ª.J.
Mehedinþi pentru anularea actului
administrativ cu caracter individual
“Decizia nr. 1074/21.12.2016” emisã de
inspector ºcolar general Mirela Pintea-
Enea, privind numirea domnului Florescu
Daniel Constantin  în funcþia de director la
ªcoala Gimnazialã „Constantin Truºcã”
Pãtulele, acþiune respinsã în instanþã ca
fiind „inadmisibilã”.
   În conformitate cu OMEN nr. 5557/
07.10.2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, dosarele de înscriere ale candidaþilor
la concursul pentru ocuparea funcþiei de
Inspector ªcolar General la I.ª.J. Mehedinþi
au fost depuse la inspectorul ºcolar pentru

Editorial - de Sorin Vidan Având în vedere  afirmaþiile doamnei deputat Alina Teiº apãrute în spaþiul public,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:

managementul resurselor umane, au fost
înregistrate ºi nu au fost consemnate motive
de respingere. Dosarele candidaþilor au fost
vizate de consilierul juridic din cadrul I.ª.J.
Mehedinþi ºi au fost depuse la Direcþia generalã
management, resurse umane ºi reþea ºcolarã
din cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale.
   Inspectorul ªcolar General  Mirela Pintea-
Enea este cadru didactic titular în
învãþãmântul preuniversitar de stat cu
contract individual de muncã pe perioadã
nedeterminatã din anul 2007. Urmare a
detaºãrii / numirii doamnei profesor Mirela
Pintea-Enea la I.ª.J. Mehedinþi, catedra pe
care este titularã a fost rezervatã. Conform
art. 16, alin. (1) din Codul Muncii, obligaþia
încheierii contractului individual de muncã
în formã scrisã revine angajatorului.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi a
accesat proiecte cu fonduri structurale astfel
încât toate persoanele implicate în
implementarea activitãþilor au fost remunerate
în urma îndeplinirii responsabilitãþilor asumate
prin contracte individuale de muncã.

Între Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi ºi autoritãþile administraþei  publice
locale ºi judeþene existã o permanentã
colaborare interinstituþionalã.

În ceea ce priveºte fundamentarea cifrei de
ºcolarizare ºi acordarea avizului conform
privind reþeaua ºcolarã pentru anul ºcolar
2017-2018, acesta s-a realizat în conformitate
cu OMENCª nr. 5777/22.11.2016.

Regretãm faptul cã doamna profesor
Alina Teiº nu a solicitat un punct de vedere
oficial de la reprezentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Mehedinþi faþã de
aspectele pe care le-a prezentat în spaþiul
public într-o manierã tendenþioasã,
nedocumentatã, care aduce prejudicii de
imagine nejustificate instituþiei noastre.

BIROUL DE COMUNICARE AL I.ª.J. MEHEDINÞI
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Mii de beculeþe au dat vineri
searã startul sãrbãtorilor de iarnã în
Drobeta Turnu Severin. De Ziua
Naþionalã, severinenii veniþi în numãr
mare au înfruntat frigul ºi ploaia ºi
au privit cum oraºul îmbracã
straie de sãrbãtoare.
   Startul sãrbãtorilor de iarnã a fost
dat de cãtre primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu. În discursul sãu, edilul a

S-a dat startul sãrbãtorilor de iarnã la Turnu Severin
Spiritul Crãciunului a învãluit strada Criºan din Drobeta Turnu Severin vineri searã, când a fost inaugurat pomul de Crãciun.

Jandarmii au marcat evenimentul printr-o retragere cu torþe, defilare apreciatã de spectatori.

subliniat cã tot ceea ce s-a pregãtit
este pentru severineni, pentru ca
oamenii sã simtã magia Crãciunului:
   „La mulþi Ani, România! La Mulþi
Ani, Severin! Vã felicit pentru faptul
cã în acest moment, chiar dacã
vremea nu a fost cu noi, aþi fost
prezenþi aici, într-un moment
deosebit. Sperãm sã vã oferim
aceastã lunã extraordinarã, o lunã în
care cu toþii trebuie sã fim mai buni,

dupã un an de muncã cu toþii trebuie
sã ne odihnim puþin ºi Primãria
este alãturi de dumneavoastrã”.

ªi pentru cã vineri a fost Ziua
Naþionalã, Primãria Drobeta Turnu
Severin a împãrþit gratis mii de porþi
cu fasole ºi cârnaþi, dar ºi un pahar
de vin fiert. Severinenii nu s-au mai
îmbulzit ca în alte dãþi, au stat cuminþi
la coadã ºi au aºteptat sã le vinã râdul,
sub supravegherea jandarmilor.

   Voia bunã a fost întreþinutã de
Orchestra de Folclor a Liceului de
Artã „I.ªt. Paulian”, într-un spectacol
organizat de Palatul Culturii ºi
Primãria oraºului. Pe scena de pe
strada Criºan a urcat ºi Corul Kinonia
al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
care a emoþionat publicul prezent cu
melodiile patriotice atât de iubite de
români, în mod deosebit într-o zi atât
de specialã ca cea de 1 Decembrie.

Mii de cadouri din Germania au
ajuns pentru copiii din Mehedinþi

Peste 12.000 de copiii din judeþul Mehedinþi au primit zilele acestea
cadouri din Germania. Este o acþiune umanitarã care dateazã încã din

2001 ºi se datoreazã organizaþiilor Masa Rotundã ºi Cercul Doamnelor

Un camion plin cu cadouri
pentru copiii din Mehedinþi a sosit
zilele acestea tocmai din Germania,
iar ajutoarele Moºului sunt membrii
unor organizaþii, respectiv Masa
Rotundã ºi Cercul Doamnelor.
   Pachetele sunt oferite de copiii din
Germania, care rãspund cu mare

entuziasm apelului lansat de cele douã
organizaþii, în felul acesta fiind educaþi
încã din copilãrie în spiritul de a dãrui,
de a oferi o mânã de ajutor semenilor.
   “Acþiunea noastrã se numeºte
<Convoiul care aduce pachete de
Crãciun>. Anul acesta am adunat
132.000 de pachete care vor ajunge

în Moldova, Ucraina, Bulgaria, iar
dintre acestea 80.000 sunt pentru
România. Pe de o parte se bucurã
copiii din Germania, care pregãtesc
aceste pachete ºi de cealaltã parte
copiii din România, care le primesc”,
a spus reprezentanta Cercului
Doamnelor din Germania, care a

însoþit convoiul în România.
   Fiecare copil din Germania
pregãteºte un pachet corespunzãtor
grupei lui de vârstã, cu jucãrii, dulciuri,
hãinuþe, rechizite. Cadourile
împachetate sunt aduse în centre de
depozitare în Germania, de acolo
membrii organizaþiilor Masa Rotundã
ºi Cercul Doamnelor le ambaleazã în
cutii, le eticheteazã pe grupe de vârstã
ºi apoi se ocupã de transportul lor
pentru a le aduce în România. 
   “Este o mare bucurie ca prietenii
noºtri din Germania sã fie alãturi de
noi. Din pãcate, copiii din judeþul
Mehedinþi au nevoie de aceste
pachete. Noi îi susþinem cu ceea ce
înseamnã transport, distribuirea
acestor pachete în judeþ.Anul trecut am
împãrþit circa 6.000 de pachete, anul
acesta sunt 12.000 de pachete”, spune
Andrei Iordãnescu, reprezentantul Mesei
Rotunde din Drobeta-Turnu Severin.

 Continuare în pag. 12
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ALIANÞA  NAÞIONALÃ  PENTRU
RESTAURAREA  MONARHIEI-FILIALA
MEHEDINÞI

Comunicat de Presã

     Membrii ºi simpatizanþii Alianþei Naþionale
pentru Restaurarea Monarhiei – Filiala Mehedinþi
au luat act, cu profundã durere, de trecerea la cele
veºnice a Majestãþii Sale Mihai I, Rege al României.
      Simbol al demnitãþii naþionale, dar ºi întrupare a
dramei poporului român, M.S. Regele a însemnat,
pentru bunicii ºi pãrinþii noºtri, dar ºi direct pentru
unii din noi, oaza de luminã în întunericul profund al
anilor comunismului. De asemenea, dupã 1989, pentru
generaþiile mai tinere, M.S. Regele Mihai a reprezentat
factorul de echilibru atât de necesar în momentele de
tensiune care au zguduit societatea noastrã.
   Nu putem decât sã privim în urmã, cu luare –
aminte, la curajul extraordinar al Regelui nostru
carem la vârsta de doar 23 de ani, schimba soarta
rãzboiului mondial ºi, implicit, a lumii, prin Actul de
la 23 august 1944. Apoi, privim cu profundã
recunoºtinþã cãtre eforturile neîncetate ale M.S.
Regelui pentru renaºterea ºi menþinerea unui regim
democratic, în perioada 1940-1947, dar ºi cãtre
eforturile neobosite de promovare a intereselor
noastre naþionale, încã din anii Exilului, iar apoi în
anii ce au urmat evenimentelor din decembrie 1989.
   Suntem mândri de faptul cã meleagurile
mehedinþene au fost apropiate de sufletul Majestãþii
Sale, prima vizitã fãcutã în afara Bucureºtiului, în
timpul primei domnii (1927-1930), fiind chiar la
Turnu – Severin. Apoi, alãturi de tatãl sãu, Regele
Carol al II – lea, Marele Voevod de Alba Iulia a
revenit la Severin, fiind primit cu cãldurã ºi
entuziasm de cãtre locuitori.
   Ne plecãm capetele în faþa personalitãþii
fabuloase a Regelui nostru, cerându-ne iertare cã
nu am ºtiut, poate, sã îi facem singurul cadou pe
care chiar M.S. ni l-a cerut: sã Îl lãsãm sã ne
redobândeascã mândria ºi demnitatea naþionalã,
pierdute în 30 decembrie 1947 ºi, în foarte mare
mãsurã, încã nerecuperate.
   O carte de condoleanþe va fi deschisã, la Turnu
Severin, în aceastã sãptãmânã, toþi severinenii ºi
mehedinþenii care vor dori putând, astfel, sã îºi
aducã un ultim omagiu Regelui lor.

De asemenea, în sãptãmâna 11-15 decembrie, se
va þine ºi o slujbã specialã în memoria M.S. Regele,
datele exacte urmând a fi comunicate ulterior.
     Ne rugãm Bunului Dumnezeu sã Îl Ierte ºi sã Îl
Odihneascã pe M.S. Regele Mihai, iar pe membrii
Familiei noastre Regale, faþã de care ne exprimãm,
fãrã echivoc, întreaga noastrã susþinere ºi dragoste,
sã Îi Protejeze ºi sã Îi Întãreascã.

Drum bun, Majestatea Voastrã!
     Veþi rãmâne mereu în inimile noastre!

A.N.R.M. MEHEDINÞI

1 Decembrie, Ziua Naþionalã a
României, a fost sãrbãtoritã ºi în Drobeta
Turnu Severin printr-un eveniment cultural
organizat de Primãria oraºului ºi Palatul
Culturii pe scena din zona de promenadã
Criºan. Severinenii veniþi în numãr mare au
înfruntat frigul ºi ploaia ºi au privit cum oraºul
îmbracã straie de sãrbãtoare.
   Din suita de momente artistice de mare

1 decembrie – Ziua Naþionalã a României
- Concert Patriotic al Corului Kinonia

valoare a fãcut parte ºi
programul artistic susþinut
de Corul “Kinonia” al
Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei alãturi de
Orchestra de folclor
”Lãutarii Mehedinþiului”,
care au emoþionat publicul
prezent cu melodiile
patriotice atât de iubite de
români. De asemena, un
colaj de cântece vechi

populare a fost susþinut de grupul “Izvoraºul”
al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.
   La manifestare au fost prezenþi reprezentanþi
ai autoritãþilor publice locale. Evenimentul a
culminat cu momentul retragerii cu torþe, care
simbolizeazã omagiul adus eroilor, precum ºi
cu aprinderea luminilor care marcheazã
începutul sezonului sãrbãtorilor de iarnã.

Pr. Cosmin Eftimie Necºoiu

Prim-vicepreºedintele PNL Mehedinþi,
Daniel Cîrjan, susþine cã “Revoluþia fiscalã”
a PSD bagã Severinul în faliment. Pentru
a-ºi susþine declaraþia, acesta a venit cu
exemple concrete, în contextul în care, în
prezent, din banii colectaþi din impozitele de
pe venit o cotã de 41,75% merge cãtre
bugetele locale. Aceºti bani plus taxele ºi
impozitele locale formeazã bugetul unei
primãrii. Dupã aplicarea mãsurilor cu privire
impozitul pe venit, sumele care ajung la
primãrii din aceste impozite vor scãdea cu 20-
30 de procente în 2018, faþã de 2017.

“Revoluþia fiscalã” a
PSD bagã Severinul

în faliment

“La nivelul Primãriei municipiului Drobeta
Turnu Severin, ca urmare a aplicãrii acestei
“Revoluþii fiscale”, bugetul va scãdea cu
aproximativ 26 de milioane de lei (6 milioane
de euro) în anul 2018 faþã de anul 2017. Având
în vedere cã bugetul de investiþii al Primãriei
pentru anul 2017 a fost de aproximativ 4

milioane de euro iar
pentru anul 2018
bugetul va scãdea cu
6 milioane de euro,
putem spune cã acest
Guvern PSD-ALDE
condamnã severinenii
la sãrãcie deoarece în
anul care urmeazã nu
se vor mai putea iniþia
proiecte de dezvoltare
a municipiului Drobeta
Turnu Severin” a
declarat Daniel Cirjan.
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          Copilul cu dizabilitãþi trebuie
considerat ca fãcând parte din
societate. Nu putem sã-l ascundem,
nu are nevoie de mila noastrã, ci
de sprijinul nostru, permiþându-i sã
trãiascã alãturi de ceilalþi copii, ca
parte integrantã a comunitãþii.
   “Persoanele cu dizabilitãþi din
România constitutie o categorie
dezavantajatã a României, în special
cei ce locuiesc în mediul rural sau
sunt institutionalizaþi. Prezenþa
handicapului, starea materialã
precarã (în cele mai multe cazuri),
izolarea psihologicã determinate de
statutul de persoanã exclusã, lipsa
unor servicii alternative adresate
acestora, dificultatea accesului la
informaþiile în domeniu, accesul
defectuos la serviciile medicale de
calitate prezintã dificultãþi
suplimentare pentru aceastã
categorie de persoane.”
   Atitudinea pozitivã zilnicã a
adultului faþã de copilul cu
dizabilitãþi îl poate ajuta efectiv în
dezvoltarea capacitãþilor de
comunicare. Copilul va comunica
mai uºor dacã doreºte sã o facã,
dacã doreºte sã exprime lucrurile
pe care le trãieºte. Folosind eficient
capacitãþile noastre de comunicare,

Parlamentul României  Camera Deputaþilor
DEPUTAT ALINA TEIª
Bucureºti, 6.12.2017
Distinse domnule preºedinte,

Stimate doamne ºi stimaþi domni deputaþi,
Cu îngãduinþa dumneavoastrã astãzi vã voi prezenta declaraþia politicã intitulatã:

ªI EI AªTEAPTÃ DARURI …
vom putea stimula modul de
comunicare al copilului. Este foarte
important ca un copil cu dizabilitãþi
sã fie ajutat sã devinã cât mai
independent posibil în toate
acþiunile pe care le întreprinde.
   Copiii au nevoie de foarte multã
protecþie. Se spune ca modul în
care te porþi cu copiii aratã
adevaratã faþã a omului.
   Având câºtigate cât mai multe
deprinderi din aceastã arie de
dezvoltare, copilul cu dizabilitãþi
are ºanse reale de a fi acceptat/
integrat în viaþa socialã a
comunitãþii din care face parte, pe
de o parte, ºi pe de alta parte, o
comunitate permisivã, în ceea ce
priveºte aceastã categorie de copii
dã dovadã de responsabilitate,
acceptare ºi omenie.
   Recunoaºterea drepturilor egale
pentru toþi oamenii, inclusiv copii,
fãrã nici o discriminare, presupune
cã nevoile fiecarui individ au
importanþã egalã. Aceste nevoi
trebuie sã stea la baza planurilor
fãcute de societate ºi deci, egalizarea
ºanselor se referã la procesul prin
care diversele sisteme ale societãþii
ºi mediului sunt puse la dispoziþia
tuturor ºi, în particular, a persoanelor

cu dizabilitãþi. Egalizarea sanselor
trebuie înteleasã ca drept al
persoanelor ºi copiilor cu dizabilitãþi
de a rãmâne în comunitate ºi de a
primi sprijinul necesar în cadrul
structurilor obiºnuite de educaþie,
sãnãtate, a serviciilor sociale ºi de
încadrare în muncã.
   Convenþia cu privire la drepturile
copilului include un articol specific
asupra drepturilor copiilor cu
dizabilitãþi (art. 23), în care accentul
este pus pe participarea activã la
comunitate, precum ºi pe integrare
socialã, ceea ce implicã, evident,
necesitatea evitãrii ºi a reducerii
instituþionalizãrii copiilor cu dizabilitãþi.
   Asigurarea accesului efectiv la
educaþie al acestor copii este vital,
cel puþin din douã puncte de
vedere. Mai întâi, este vorba de
valorizarea socialã, inerentã

acordãrii dreptului la educaþie,
valorizarea ca fiinþã umanã cu
drepturi egale. În al doilea rând,
integrarea ºcolarã este o formã
efectivã de integrare socialã, a
cãrui reuºitã este fundamentalã
pentru inserþia socialã.
   Cercetãrile ºþiintifice au
demonstrat cã ºcoala specialã nu
are rezultate spectaculoase.
Persoanele instruite în ºcoala
specialã nu realizeazã performanþe
intelectuale mai mari, în
comparaþie cu cei din aceeaºi
categorie care frecventeazã ºcolile
obiºnuite. În schimb, sub aspectul
învãþãrii sociale – a cãrei
importanþã este tot mai accentuatã
în psihopedagogia modernã –
achiziþiile copiilor care învaþã în
ºcoli obiºnuite sunt net superioare.
   Nu existã copii cu dizabilitãþi!
Existã doar pãrinþi, profesori ºi
societate nepregãtitã pentru ei!
Exitã teama de ceva ce nu e ca tine!
Existã lipsa de educare a oamenilor
în acest sens! Existã lipsa de
compasiune, umanitate ºi dragoste!
    Poate cã nu pot vorbi la fel ca
noi. Poate cã nu pot face multe
lucruri la fel ca noi. ªi totuºi, fac
multe altele mult mai frumos ºi mai
bine! Ei cred, dãruiesc ºi iubesc
sincer ºi necondiþionat!
   Ei râd, plâng ºi iubesc la fel! ªi
înainte de toate … au suflet ºi ar
trebui trataþi ca atare! Sã-i ajutãm
ºi sã-i iubim ca pe propriii copii!

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Sãrbãtorile de iarnã reprezintã prilej
de bucurie pentru creºtini, dar mai ales
pentru copii, care aºteaptã cu nerãbdare
momentul colindelor, împodobirii bradului
ºi, nu în ultimul rând, aºteptãrea moºului.
   Preºcolarii de la GRÃDINIÞA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.20, au fost
invitaþi sã participe ºi ei cu un program
de colinde în deschiderea Concertului
de Colinde susþinut de marele artist
ªTEFAN HRUªCÃ.
   Cadrele didactice au fost mulþumiþe de
prestaþia ºi potenþialul artistic al copiilor
dar ºi de faptul cã aceºtia au înþeles
importanþa evenimentului, manifestând
interes pentru a pãstra ºi valorifica tradiþiile
româneºti de Crãciun. Mihaela Tutunaru

Am plecat sã colindãm...
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Obiectivul general al
Strategiei de Dezvoltare a Judeþului
Mehedinþi pentru perioada 2014 -
2020 este dezvoltarea durabilã ºi
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii populaþiei,
susþine Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, astfel încât acest judeþ sã
devinã competitiv pe termen lung ºi
atractiv pentru investiþii, cu
valorificarea patrimoniului natural ºi
cultural, material ºi imaterial, mobil
ºi imobil ºi dezvoltarea unei
comunitãþi capabile sã gestioneze
resursele în mod eficient ºi eficace.
   Încã din faza  de consultare a
programelor operaþionale ºi
transfrontaliere pentru perioada 2014-
2020, Consiliul Judeþean Mehedinþi
ºi-a stabilit prin direcþiile de
specialitate, prioritãþile care urmau sã
se regãseascã pe parcursul elaborãrii
cererilor de finanþare. A rezultat un
portofoliu de proiecte care structurate
pe programele operaþionale, dar si pe
cele transfrontaliere vor contribui la
dezvoltarea infrastructuri rutiere,
sociale ºi culturale.
   Pânã în prezent, contractele
semnate au o valoare de 50.754.749,
41 euro cu finanþare prin POR 2014-
2020 în cadrul Axelor 6 ºi 5, iar prin
programul Interreg IPA se aflã în
derulare un proiect în valoare de
1.917.846,42 euro, pe care UAT
Judeþul Mehedinþi îl gestioneazã în
calitate de partener lider.
   Astfel, au fost alocate 48,660
milioane de euro pentru modernizarea
ºi reabilitarea  a 112,525 km pentru,
aºa numitul drum strategic, care
cuprinde urmãtoarele drumuri

judeþene: DJ562A [Gruia (int.DN56C)
- Rogova (int.DN56A)]; DJ563
[int.DN56A - Opriºor (int.DJ561A)];
DJ561A [Opriºor (int.DJ563) -
Bãlãciþa (int. DJ606) - Gvardiniþa -
Bîcleº - int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A
[ int.DJ561A - Plopi - Izvorãlu (int.
DJ561A)] ; DJ561A [ int. DJ606A -
Tîmna - int. DN6]; DJ607 [int. DN67A
(Strehaia) - Grozeºti - Pãsãrani - lim.
jud. Gorj]”. Acesta este proiectul cu
cea mai mare valoare ºi cu lungimea
cea mai mare de drum judeþean care
va fi modernizatã ºi reabilitatã la
nivelul unui judeþ din România printr-
un program operaþional!
   Având avantajul cã suntem judeþ
riveran Dunãrii am accesat ºi am
obþinut finanþare prin programul
transfrontalier Interreg IPA pentru
reabilitare/modernizare DJ607B pe o
lungime 5,4 km ºi cu o valoare de
1.917.846,42euro.
   Al doilea proiect transfrontalier
INTERREG V-A Romania- Bulgaria
elaborat ºi care urmeazã sã fie
contractat sãptãmâna viitoare are ca
finalitate ºi reabilitarea ºi
modernizarea drumului judeþean DJ
607A, pornind din E70 Drobeta Turnu
Severin-Cerneþi -Valea Copcii-
Husnicioara- Peri-Prunisor - DN6
(E70), pe o lungime de 27,819 km ºi
cu o valoare de 6.642.968,76.
   Totodatã, prin programul POR
2014-2020 – componenta SUERD
avem în faza de evaluare tehnico -
financiarã 2 drumuri judeþene pentru
reabilitare ºi modernizare, respectiv
DJ 670 Malovãþ (DN 67) - Marga cu
o lungime de 21,350 km ºi cu o
valoare de 10.357.752,70 euro

DJ607C, DN6-Iloviþa Podeni -
Malariºca - Balta (DJ670) cu o
lungime de 37,157 km ºi cu o valoare
de 14.421.060,31 euro.
   În faza de pregãtire prin programul
POR 2014-2020 - componenta
SUERD avem Reabilitarea ºi
modernizarea drumului judeþean DJ
606 A pe tronsonul cuprins între DJ
561A (Plopi) ºi DN6 (Balota), judeþul
Mehedinþi a cãrui lungime este de 20
km ºi cu o valoare estimatã de peste
11 milioane de euro.
   Astfel, la finalul exerciþiului financiar
2014-2020, sperãm, sã avem cel
puþin 224,26 km de drumuri judeþene
reabilitate ºi modernizate. Acest lucru
va conduce la creºterea mobilitãþii
persoanelor ºi a mãrfurilor ºi
combaterea izolãrii zonelor
subdezvoltate, ceea ce creeazã
premizele dezvoltãrii economice prin
crearea de facilitãþi de transport
pentru mediul de afaceri.
   Cât despre infrastructura culturalã
putem sã afirmãm faptul cã acordãm
atenþie deosebitã acestui domeniu pentru
cã este cel care ne dã o parte din hrana
spiritualã! Astfel, în cadrul POR 2014-
2020  Axa Prioritarã 5 - Îmbunãtãþirea
mediului urban ºi conservarea, protecþia
ºi valorificarea durabilã a patrimoniului
cultural, Prioritatea de Investiþii 5.1 -
Conservarea, protejarea, promovarea ºi
dezvoltarea patrimoniului natural ºi
cultural, avem finanþat proiectul
„Consolidare, reabilitare ºi restaurare
Muzeul de Artã - Drobeta Turnu Severin”
cu o valoare de 2.094.471,14 euro.
   Legat de infrastructura de sãnãtate
Consiliul Judeþean Mehedinþi are deja
în faza de precontractare proiectul

Reabilitare/modernizare pentru
creºterea eficienþei energetice la
Pavilionul Psihiatrie I ºi II  cu o valoare
de 613.772,37 euro, iar în faza de
pregãtire avem urmãtoarele proiecte:
“Reabilitare/modernizare pentru
creºterea eficientei energetice a
Pavilionului Dermato-Venerice”,
“Reabilitarea/modernizarea în
vederea creºterii eficienþei energetice
a Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin” ºi
“Reabilitare/modernizare pentru
creºterea eficientei energetice a
Pavilionului Boli Infecþioase”. Aceste
proiecte sunt finanþabile prin POR
2014-2020, Axa Prioritara 3/1/B.
   Se observã cã majoritatea
proiectelor sunt în cadrul POR 2014-
2020, dar asta nu înseamnã cã nu
vom aborda ºi alte surse de finanþare
nerambursabile!
   Trebuie sã mulþumim Agenþiei
pentru Dezvoltare Regionalã Sud
Vest Oltenia, BRCT Cãlãraºi ºi BRCT
Timiºoara pentru sprijinul acordat în
perioada de elaborare a cererilor de
finanþare, pe perioada implementãrii
proiectelor si, bineînþeles, pe perioada
sustenabilitãþi proiectelor!

 Biroul de presã

Strategia de Dezvoltare a Judeþului Mehedinþi
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Pe timpul exerciþiului naþional,
specialiºtii Inspecþiei de Prevenire au
verificat, în teren, modul în care instituþiile
de învãþãmânt, Liceul Teoretic Cujmir,
respectiv ªcoala Gimnazialã Aurora,
respectã regulile ºi mãsurile de comportare
în cazul producerii unei situaþii de urgenþã
ce implicã evacuarea.
   Pompierii au urmãrit respectarea timpilor
de evacuare, dar ºi cunoaºterea de cãtre
profesori ºi elevi a semnalelor de alarmare
ºi a locurilor de adunare, stabilite în
exteriorul instituþiilor de învãþãmânt.
   De asemenea, în cadrul campaniei naþionale
“Împreunã pentru siguranþã”, pompierii au
desfãºurat o activitate de informare preventivã,
reamintindu-le bãtrânilor ºi personalului Centrul
de Asistenþã Medico - Socialã Cujmir,
importanþa respectãrii regulilor ºi mãsurilor de
prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece.
   Acþiunea fiind planificatã într-o zi cu o
semnificaþie aparte “Sfântul Nicolae”, în care
accentul se pune pe dãruire ºi implicare,
pompierii au profitat de ocazie pentru a le oferi
bãtrânilor pachete alimentare, menite sã le
îndulceascã sãrbãtorile ºi sã le aline singurãtatea.
   Au fost primiþi cu cãldurã ºi recunoºtinþã,
simplul gest de a le trece pragul luminând chipul
celor pentru care cãminul a devenit o a doua casã.
   Pompierii, la rândul lor, au primit urãri de bine
din partea bãtrânilor ºi  bucuria cã ºi-au petrecut
ziua în Spiritul Moºului Nicolae.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Activitãþi desfãºurate de ISU
“Drobeta” în Spiritul Moºului Nicolae
ISU “Drobeta”, prin specialiºtii Inspecþiei de Prevenire, a desfãºurat pe 6 decembrie 2017, în
comuna Cujmir, o activitate de informare preventivã la Centrul de Asistenþã Medico-Socialã,

dar ºi douã acþiuni de evacuare a elevilor din douã unitãþi de învãþãmânt, în cadrul exerciþiului
naþional” Miercurea Alarmelor”.

Cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã,
vineri, 08 decembrie a.c., ora 11.00, vã
invitãm sã luaþi parte la vernisajul expoziþiei
personale de picturã “Locul  meu” al
colegei noastre, artista Oara Larisa MUTU
- MINDOIU, organizat de Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al
Judeþului Mehedinþi,  cu sprijinul Consiliului
Local al municipiului Drobeta Turnu Severin,
ce va avea loc la Palatul Culturii “Teodor
Costescu” -  Sala “ Stefan Popa Popa’s”.

INVITAÞIE

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare
R.A. – în faliment,  prin Lichidator Judiciar Euro
Insol SPRL propune tuturor Asociaþiilor de
proprietari din Drobeta Turnu Severin care au
debite neachitate cãtre RAAN reprezentând energie
termicã (altele decât cele aflate pe rolul executorilor
judecãtoreºti), încheierea unei tranzacþii având
ca obiect plata eºalonatã a debitului principal
restant  pe o perioadã de 12, 24, 36 de luni în
funcþie de valoarea debitului ºi renunþarea la
platã a penalitãþilor datorate de cãtre asociaþie,
sub condiþia respectãrii în întregime a graficului
de plãþi, în condiþiile prevãzute de Legea nr. 85/
2006 privind procedura insolvenþei.
   În masura în care nu se va da curs acestei
propuneri pânã cel târziu în data de 31.01.2018,
Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare prin
lichidator judiciar Euro Insol va demara procedura
de executare silitã în vederea recuperãrii în
întregime a creanþei (debit principal, penalitãþi,
cheltuieli de judecatã, cheltuieli de executare).
   Pentru orice informaþii ºi lãmuriri RAAN vã stã la
dispoziþie. Tel: 0758279521, e-mail: office@raan.ro

anunþ “ Este un moment emoþionant ºi mã bucur sã
vãd atâtea persoane prezente, astãzi, alãturi de
noi. Împãrtãºim împreunã bucuria de a
redeschide aceastã televiziune ºi am
convingerea cã va fi o poveste de succes” a
þinut sã precizeze Adrian Bidilici.
   Bucuria ºi emoþia au fost resimþite la puterea
a treia de jurnaliºtii care au activat, de-a lungul
anilor, la RTS ºi care acum se regãsesc în noua
echipã. Amintim aici pe Alexandra Dediu,
Beatrice Urucu, Voica Briceag ºi Cosmina
Iovãnel. Lor li se adaugã alþi colegi, care fac
parte din echipa tehnicã a televiziunii.
   RTS emite, din nou, din 1 Decembrie, de la
ora 2000. RTS vã va aduce, în case, zi de zi,
informatii proaspete ºi obiective, emisiuni de
interes general, ºtiri culturale ºi folclor autentic.

La redeschiderea postului de
televiziune RTS

 urmare din pag. 1

în ceea ce priveºte aceastã problemã a cãldurii.
Este un serviciu furnizat de primãrie ºi trebuie
sã îl plãtim”, a declarat Marius Screciu, primarul
Severinului (foto).
   În situaþia în care severinenii nu îºi vor plãti
datoriile ºi facturile curente la încãlzire, existã
din nou riscul debranºãrii pentru asociaþiile de
proprietari datornice.
„În luna noiembrie am avut aproape o

sãptãmânã întrerupte 32 de asociaþii de
proprietari care nu au plãtit cãldura. Este
hotãrârea fermã, s-a discutat ºi în cadrul
primãriei, cu domnul primar cu domnii
viceprimari, asociaþiile care nu vor plãti vor fi
debranºate de la cãldurã”, a explicat Constantin
Sãceanu, directorul Serviciului Public de
Alimentare cu Energie Termicã a municipiului
Drobeta-Turnu Severin.
   Severinul a primit ºi anul trecut sprijin financiar
de la Guvern pentru asigurarea încãlziri.

DEMERS AL PRIMARULUI
MARIUS SCRECIU ...
 urmare din pag. 6
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Faþa hîdã a politicii statului
paralel s-a vãzut ºi la parada de „Ziua
Naþionalã a României”. Nici de ziua
noastrã duºmanii þãrii nu ne-au lãsat
sã ne tihneascã. Corupþii la tribunã,
românii, umiliþi în fiecare an, încolonaþi
de partidul foamei, la coadã, pentru o
porþie de fasole, în timp ce la recepþia
cotrocenistã se servesc bucate
scumpe ºi alese. Din discursul lui
Iohannis s-a simþit doar fîsîiala unui
slugoi globalist, dezbinator. Tocmai
Iohannis vorbeºte poporului de
integritate? El, omul cu geacã roºie,
care a stîrnit simptomul strãzii, numit
haºtag-rezist, de ce n-a ieºit public sã
potoleascã protestatarii care au
devastat construcþiile tîrgului de
Crãciun din Piaþa Victoriei?El, care a
dat jos un guvern pe spinarea unui
incendiu devastator ºi dã din coate
pentru rãsturnarea oricãrui alt
guvern în schimbul „guvernului
meu”? El vorbeºte de integritate? El
care a fãcut ca românii sã se lupte
unii cu alþii, în Piaþa Victoriei?
   Cã dezbinarea este un elixir pentru
neisprãviþii Puterii a dovedit-o, din
nou, Iohannis, refuzînd sã-i invite pe
Dragnea ºi pe Tãriceanu la paradã! Nu
cã mi-ar fi dragi cei doi, care s-au
vîndut unei false case regale, dar lîngã
Luluþa ºi alþi deocheaþi vãzuþi la tribuna
oficialã, ar fi trebuit sã stea ºi cei doi
împricinaþi. Oricum, Tãriceanu a
declarat cã ar fi refuzat invitaþia dacã
ar fi primit-o, pe motiv cã nu ar fi stat
alãturi de „patronul statului paralel”.
Ca sã fie ºi mai sigur pe el, Iohannis i-
a rãsplãtit de 1 Decembrie pe ºefii
S.R.I., S.I.E., S.T.S. ºi S.P.P.,
înaintîndu-i în grad ºi decorîndu-i!
Contrasemnãtura a venit de la Iuda
Tudose, umãr la umãr cu Iohannis la
tribunã! Poate cã a avut dreptate
Gabriela Firea cînd a afirmat cã Tudose

Fasolea naþionalã ºi fîsîiala slugoilor
este „acoperit” al serviciilor.I-a decorat
exact pe ãia care se vor ocupa de al
doilea mandat a lui Iohannis. Sau,
ºtiu eu?, pentru meritul special de a
da o mînã de ajutor lui Koveºi ºi lui
Portocalã în fabricarea unor false
dosare penale. În plus, îºi întãreºte
protecþia pe toate flancurile! Este
ºtiut cã sasul doar oficializã ce
hotãrãsc ãºtia din servicii.
   Þara duce în spinare atîtea servicii
secrete, atîtea grade înalte, atîtea pensii
speciale, atîþia corupþi din justiþie ºi din
palate! Fie cã la putere sînt pesedeii,
peneleii, usereii ºi care or mai fi, tot
secureii dicteazã ºi conduc. Numai ei
ºtiu pentru cine. El care a promis
înãsprirea legilor pentru românii care
nu acceptã diversitatea ºi imoralitatea,
adicã curcubeiºtii, de ce nu, ºi
islamiºtii cu bomba la brîu! Potrivit
înþelegerii lui Iohannis cu Merkel vom
avea criminali pe alese, iar dacã
pesedeul nu se dã la o parte din calea
lui, vom mai avea parte de un
„Colectiv”, ca sã poatã da vina pe
pesede, ºi sã-l readucã pe Julien
premier, cel care a fãcut extrem de mult
rãu românilor prin politica defectuoasã
ºi, mai cu seamã, prin punerea în
practicã a experimentului toxic „Codex
Alimentarius” în þara noastrã. De aceea
îi scoate în stradã pe naivii fanatici ºi
iraþionali ai haºtag-rezist! Ãsta-i „statul
de drept” pe care-l apãrã to’arãºu
Iohannis? De ce n-a prezentat Iohannis
nicio reacþie oficialã cînd cei doi
sceleraþi ai Departamentului de Stat al
S.U.A. au ordonat Parlamentului sã nu
modifice defectuoasele legi ale
Justiþiei, care întreþin ºi umflã
corupþia din Justiþie ºi D.N.A.?
   Pentru felul în care hotãrãºte în
numele unui popor întreg, preºedintele
este o ruºine! Iohannis întinde coarda
cît poate de mult pentru americani ºi
se preface cã nu vede ºi nu aude. Altfel
ºi-ar tãia craca susþinerii de peste
ocean. Iuda Tudose ºi-a schimbat ºi
el strategia. Face glume nesãrate pe
seama lui Carmen Dan în privinþa
dispozitivului de ascultare gãsit în
locuinþa atribuitã de R.A.A.P.S. ºi o
criticã pe Gabriela Firea pentru decizia
de a amplasa un tîrg de Crãciun în
Piaþa Victoriei. Unde ºi-ar mai fi scos
statul paralel protestatarii dacã piaþa

ar fi fost ocupatã? Locul tîrgului de
Crãciun era foarte potrivit, gloata
haºtag-rezist a statului paralel n-ar
mai fi avut unde striga „jos guvernul.”
Dacã ar fi avut lozinci cu „Jos Koveºi”,
„Jos D.N.A.”, „Jos Iohannis”, „Jos
creuzetul trãdãtorilor de neam”, „afarã
cu gaºca de paraziþi ai fostului rege,
care trãiesc pe spinarea poporului
român”, am fi înþeles cã þin cu Þara!
   Dragi români, nu vã mai lãsaþi
pãcãliþi! Nu mai acceptaþi sã plãtiþi
cheltuielile unei false case regale. Asta
trebuie strigat în stradã! Vi se ia de la
gura voastrã ºi a copiilor, se ia din
pensii ºi salarii, ca sã belfereascã
gaºca de trîntori-trãdãtori strãini, cu
care ne-a pricopsit preºedinte
Constantinescu! Cum îºi permite
doamna Duda Margareta sã vorbeascã
în numele românilor? Sper cã aþi citit
discursul ei sec ºi sterp de 1
Decembrie! Cum i s-a permis acestui
parazit sã vorbeascã în numele meu,
cãlcînd în picioare Istoria României?
Eu nu i-am dat aprobare ºi ca mine
sînt milioane de români, care nu sînt
de acord ca urmaºii cetãþeanului
Mihai, care n-a fost niciodatã
încoronat ca rege, sã stãpîneascã
ilegal palatele ºi domeniile þãrii
noastre! Cum îºi permite gaºca de
trîntori sã terfeleascã Þara-Republicã
ºi Constituþia României, susþinuþi de
trãdãtori ca Iohannis, Tãriceanu ºi
Dragnea?! Cuplul Margareta-Duda
a devenit de o ferocitate, o
meschinãrie ºi o avariþie nemai-
întîlnite! La fel ca ºi restul celor care
conduc România astãzi!
   Cum se face cã instituþiile statului
nu iau mãsuri de stopare a acestui circ
periculos pentru România, cu „alteþe”-
parazit întreþinute de statul român,
care vor tot mai mulþi bani de la buget
ºi bogãþii din patrimoniul naþional? Eu
nu recunosc nicio casã regalã!
Domnul Adrian Cioroianu poate fi
orice, dar nu istoric, dacã a avut tupeul
sã editeze o carte cu elemente de
falsificare ºi manipulare a Istoriei
României. Nu degeaba a fost
îndrumat de un alt „roller”
contemporan care a mîzgãlit cu boia
de ardei Istoria Românilor. Ca sã vedeþi
cine se bucurã de standuri la tîrgurile
de carte, unde ar trebui sã-ºi vîndã

creaþiile adevãraþii scriitori patrioþi.
Ruºine lui Cioroianu care ºi-a lansat
fãcãtura „Margareta a României. O
Principesã în serviciul þãrii regãsite”.
Care principesã to’arãºe Cioroianu?,
cînd femeia aceasta s-a nãscut în
Elveþia, la cîþiva ani dupã ce tãtînesu’,
fostul rege abdicase fãrã drepturi
pentru urmaºi, în urma cãsãtoriei, la
un an de la abdicare, cu Anna De
Parma... ºi nici mãcar cetãþenie
românã nu mai avea? De cei care au
votat pentru fantoma Casei Regale a
Republicii România, ce sã mai zic?
Doamne, nu-i ierta, cã ºtiu ce fac!
   Of, m-am sãturat de spectacolul
acesta tragic în care Preºedintele,
Guvernul ºi Parlamentul joacã rolul
„democraþiei”, iar Koveºi ºi Lazãr pe
cel al Justiþiei. Într-un interviu acordat
România Tv, Victor Ponta, fost premier
pînã la „Guvenul meu” cioloºist, a dat
în vileag minciuna lui Koveºi ºi a
recunoscut cã s-a întâlnit în locaþiile
S.R.I. ºi în via lui Sebastian Ghiþã cu
Kovesi, ºefa D.N.A. Fostul premier a
afirmat cã aceste întîlniri erau normale
pentru ei, ceea ce vine în contradicþie
cu afirmaþiile lui Koveºi, care a susþinut
cã nu s-a întîlnit cu oameni politici decît
în calitate oficialã. Ponta a mai afirmat
cã aceste întîlniri au existat, fiind vorba
de cele din vie ºi de la Pomana
Porcului, specificînd cã dupã fiecare
sãrbãtoare de 1 decembrie erau invitaþi
de George Maior, fostul ºef al S.R.I.
„Dupã ziua de 1 Decembrie, de fiecare
datã dupã paradã, ne vedeam un grup
de oameni la una din vilele S.R.I.-ului
pentru a socializa”. Sãracii de ei,
socializau împotriva statului de drept.
Victor Ponta a confirmat ºi întîlnirea de
Pomana Porcului, la care au participat
Kovesi, Dragnea, Maior, Coldea, Oprea,
Dâncu, la care el n-a participat, deºi a
fost invitat. Cum pot eu sã contrazic
faptele acestor nelegiuiþi din lanþul
trofic al destabilizãrii României, care
ne-au fãcut sclavi ai marilor puteri
sau sã susþin cã sasul este mai
român mãcar de Ziua Naþionalã,
cînd ei n-au fãcut nimic altceva decît
sã-ºi lãrgeascã propriile buzunare,
iar în contul lor existã ºtiute ºi
neºtiute capete de acuzare?

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Social-democraþii au ajuns
sã revoluþioneze modul în care se
face politicã la nivel global. Cel puþin
dupã 1990 este primul partid de pe
planetã care îºi dã jos de la
guvernare propriul guvern, deºi nu
se afla sub niciun fel de ameninþare
ºi îl înlocuieºte cu altul. PSD nu a
trecut în opoziþie, nu era ameninþat
cã va fi dat afarã de la Palatul
Victoria: nici nu prea avea cine sã
ameninþe, la halul în care aratã PNL.
Problema este cã sâmbãtã, la nivel

naþional, ar fi trebuit sã fie organizate
proteste la nivelul judeþelor pentru
susþinerea programului de
guvernare al PSD.  Cel puþin aceasta
este varianta oficialã.
   În realitate, Liviu Dragnea suflase
în goarnã ºi chemase liderii din
judeþe pentru a vedea exact de ce
susþinere se mai bucurã. Adicã ºeful
PSD, liderul naþional al baronilor din
PSD ºi de pretutindeni urma sã facã
un sondaj „în viu”, sã verifice dacã
este iubit sau nu de activiºtii de partid

Liviu Dragnea ºi-ar fi dorit un sondaj „în viu”
ºi câþi neafiliaþi politic s-ar fi alãturat
miºcãrilor de stradã. Motive obiective
au dus la amânarea mitingurilor, însã.
   PSD face ce face, tot pentru a rupe
þara în douã ºi pentru a accentua
faliile. ªi liberalii au încercat ceva.
Au mai fost sindicatele, dar nimic
la modul cel mai serios în privinþa
participãrii. Cu toate acestea, cel
puþin în Bucureºti ºi în marile oraºe
ale þãrii, au ieºit mii ºi zeci de mii
de români în stradã, în ultima lunã.
Nu o fi fost toþi mânaþi de partide

sau de USR sau de Soroº sau de
câmpul tactic sau de statul paralel
sau de alte state. Or mai fi ºi români
care nu au legãturã cu nimic, decât
cu faptul cã sunt contribuabili ºi îºi
achitã în mod onest taxele ºi
muncesc zi de zi, iar o mare parte a
câºtigului lor ajunge în bugetul de
stat ºi ulterior în buzunarul
politicienilor sau a unor grupuri de
interese sau de afaceri.
   Nu cã ar fi ceva rãu în asta. Este
ceva foare rãu, dacã bugetul de stat

este sifonat prin intermediul
corupþiei. Se furã ºi la alþii, dar la
noi este endemic. Este totul
instituþionalizat. Un exemplu de
corpuþie instituþionalizatã este
bacºiºul de la ghiºeu. Unii ar da
exemplu ºi ºpaga din spitale.
Medicii ar spune cã nu toþi iau
ºpagã, deºi salariile sunt infime
raportat la medicii din statele
dezvoltate ºi superioare ca sistem
medical þãrii noastre. Deci ºpaga
e justificatã.
   Liviu Dragnea ºi-ar fi dorit,
aºadar, un sondaj „în viu” pe
propriul partid. Chiar nu mai
existã niciun cap limpede în PSD
ºi toþi au dosare penale sau vor
sã primeascã un post de la Liviu
Dragnea? Oare toate posturile se
împart de la Camera Deputaþilor
sau din sediul PSD? Uite aºa a
prins un post cãlduþ Sorin
Grindeanu, ãla dat jos de Liviu
Dragnea pentru cã nu era bun.
   Când a spus adevãrul despre
Guvernul Grindeanu Liviu Dragnea,
când a dat de pãmânt cu Sorin
Grindeanu sau când l-a promovat
pe un post foarte bun în statul
român? Adevãrul este cã fãrã
corupþie nu ºi-ar putea consolida
unii  puterea ºi  nu ar avea
autoritate, dacã nu i-ar avea la
mânã pe decidenþii din diferite
domenii de activitate.

   Liviu Dragnea mai are un singur
obstacol de trecut pentru a deveni
patronul absolut al þãrii. Este vorba
de sistemul sãu sud-american pe care
îl viseazã pentru cã nu cred cã cineva
ar sacrifica o þarã doar pentru a-ºi
salva doar propria piele de dosare
penale ºi de puºcãrie. Ar fi prea mare
sacrificiul pentru o singurã persoanã.
Adicã, probabil, Liviu Dragnea
viseazã sã devinã Marele ºef al
tribului ºi sã decidã tot ce miºcã.
Singura pasenþã care încã nu îi iese
este subordonarea justiþiei ºi
subordonarea DNA. Nu cred cã o vrea
eliminatã, pentru cã DNA va fi bunã
pentru adversarii politici. Doar ºeful
trebuie schimbat. Este posibil cã ºi
Dragnea sã nu fie atât de puternic.
Este puternic atât cât i se dã voie sã
fie, din afarã sau din interior. Doar ºi
Liviu Dragnea a trãit în concubinaj
cu statul paralel pe vremuri ºi nu i-a
ieºit pasenþa pânã la capãt. Chiar a
tãiat porcul pentru statul paralel sau
în statul paralel.
   Dacã Ceauºescu ar trãi ar fi
mândru de Dragnea cum a
mototolit PSD, dupã chipul ºi
asemãnarea sa. Treaba este cã pânã
ºi Ceauºescu a plãtit mai mult sau
mai puþin pentru ce a fãcut. Dragnea
chiar viseazã cã va prinde ziua în
care îºi va ºterge singur cu buretele
faptele umbroase din trecut. Dacã
va reuºi...

 ªtefan Bãeºiu
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Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor
ºi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR) este cea mai mare organizaþie
profesionalã a bibliotecarilor ºi bibliotecilor
publice din România, cu filiale în toate
judeþele þãrii ºi cu peste 3300 de membrii
activi. De la înfiinþarea sa, în 1990, aceastã
organizaþie îºi propune sã coaguleze, într-
o formã de asociere pe plan naþional,
aºteptãrile, nevoile ºi interesele celor care,
prin profesie, preocupãri ºi atribuþii susþin
profesia de bibliotecar, dezvoltarea
biblioteconomiei ºi a ºtiinþelor informãrii
ºi documentãrii ºi sã promoveze la nivel
naþional un sistem de biblioteci publice
moderne, adaptate nevoilor comunitãþilor
pe care le deservesc.
   Cu o tradiþie de peste 20 de ani, ANBPR
constituie o interfaþã de centralizare ºi difuzare
a informaþiilor de interes pentru bibliotecarii
profesioniºti. Prin intermediul Asociaþiei,
bibliotecarii au acces la oportunitãþi de formare
ºi dezvoltare profesionalã, la metodologie ºi
standarde de lucru moderne, la modificãri
legislative cu incidenþã asupra profesiei, precum
ºi la alte subiecte de interes din zona
biblioteconomiei ºi a ºtiinþelor conexe.
   Cu o structurã asociativã pe criterii
profesionale, ANBPR îºi propune sã antreneze
toþi membrii valoroºi în consolidarea ºi rafinarea
politicii de acþiune a Asociaþiei. Scopul declarat
al ANBPR este acela de a reuni comunitatea
bibliotecarilor din România în jurul unor
idei ºi desiderate comune ºi de a promova
rolul deosebit de important al bibliotecii
în comunitate.

ANBPR este responsabilã, de asemenea,
de diseminarea în rândul membrilor, a tuturor
evenimentelor profesionale ºi culturale,
legate de activitatea Asociaþiei, de profesia
de bibliotecar sau de parteneriatele încheiate
de Asociaþie cu terþi.
   Prin frecvenþa, amploarea ºi diversitatea
acþiunilor pe care le întreprinde, ANBPR doreºte
sã-ºi câºtige renumele de cea mai importantã
asociaþie profesionalã a bibliotecarilor din
bibliotecile publice din România. Pentru
aceasta, ANBPR iniþiazã, gãzduieºte ºi
organizeazã o serie de evenimente, seminarii,
workshop-uri ºi coclocvii pe teme profesionale.
   Membrii ANBPR gãsesc sprijin la nivelul
Asociaþiei pentru rezolvarea problemelor pe care
le întâmpinã în profesie. Calitatea de membru
oferã o serie de avantaje: membrii activi au
dreptul de a participa la evenimente, conferinþe
ºi dezbateri iniþiate de Asociaþie, au dreptul de
a se înscrie în Comisiile profesionale sau

ANBPR – filiala Bibliotecii Judeþene Mehedinþi

 Biroul de presã

grupuri de lucru tematice, îºi pot promova
ideile ºi interesele prin intermediul site-ului
ANBPR, precum ºi prin contribuþii proprii la
buletinul informativ al Asociaþiei.
   ANBPR îºi propune sã fie o entitate autonomã,
viguroasã ºi autosustenabilã, care sã rãspundã
nevoilor de reprezentare ºi perfecþionare
profesionalã a membrilor. Prin creºterea puterii
asociative la nivel naþional, ANBPR aspirã sã
devinã o verigã importantã în dezvoltarea de
servicii de bibliotecã moderne ºi adaptate
publicului din România.

Asociaþia contribuie, prin acþiunile ºi
politicile proprii, la consolidarea societãþii
informaþionale din România.
   Potrivit Statutului sãu, ANBPR a încredinþat
puterea decizionalã Adunãrii Generale,
Consiliului Director ºi Biroului Executiv ºi pe
cea executivã Departamentului Operaþional-
structuri care se concentrezã, în
special,asupra îndeplinirii obiectivelor
strategice ale organizaþiei:
- îmbunãtãþirea comunicãrii cu membrii
ºi antrenarea acestora în activitãþile
Asociaþiei;
- fundamentarea ºi consolidarea
programelor de formare ºi dezvoltare
profesionalã a bibliotecarilor;
- creºterea capacitãþii ANBPR de a
deveni partener strategic al autoritãþilor
publice;
- identificarea de surse de finanþare
pentru punerea în aplicare a strategiei
proprii de dezvoltare.
  În iulie 2011, la sediul bibliotecii
“I.G.Bibicescu” - Mehedinþi, a avut
loc o întâlnire cu toþi bibliotecarii
din judeþ ,  întâlnire la care cei
prezenþi au hotãrât cã vor sã facã
parte din cea mai mare asociaþie
profesionalã a bibliotecarilor din
bibliotecile publice din România,
ºi deci reînfiinþarea Filialei ANBPR

Mehedinþi,  o asociaþie profesionalã în
care au hotãrât sã se reintegreze. În urma
alegerilor, componenþa actuala a Biroului
Executiv al Filialei Mehedinþi a ANBPR
este urmãtoarea:
- Preºedinte: Elena-Angela Herghelegiu
- Vicepreºedinte: Sorinela Drãghescu
- Secretar: Nuþa Buzgã
- Membru: Iulia Drinceanu
- Membru: Mihai Melciu 

Astfel, de la reînfiinþare, filiala Mehedinþi a
ANBPR, a sprijinit profesional ºi a îndrumat
membri i sãi , prin di feri te cursuri de
specialitate, acþiuni culturale ºi întâlniri
periodice ale acestora.
   O astfel de întâlnire profesionalã va avea loc
luni, 11 decembrie 2017, întâlnire ce îºi
doreºte sã adune laolaltã toþi bibliotecarii
mehedinþeni.
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MEHEDINÞIUL ÎN ANII 1916-1918 dr. Tudor Rãþoi,
director Arhivele Naþionale Mehedinþi

CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

Începutul Primului Rãzboi Mondial a
gãsit Mehedinþiul, ca ºi întreaga þarã, într-o
stare incertã. În timp ce continentul se pregãtea
de intrarea în cea mai gravã catastrofã
cunoscutã pânã atunci de omenire, cu o zi
înainte de atentatul de la Sarajevo, Sabin
Popescu, primarul oraºului Turnu Severin, îi
invita pe consilierii comunali sã participe
împreunã la întâmpinarea lui I.G. Duca,
ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii, care urma
sã soseascã în reºedinþa judeþului cu
congresiºtii Societãþii Institutorilor ºi
Institutoarelor din România pentru festivitãþile
prilejuite de dezvelirea monumentului lui Tudor
Vladimirescu de la Cerneþi1.
   Din cauza evenimentelor, ministrul ºi-a anulat
vizita, iar intrarea þãrii în rãzboi, la mijlocul lunii
august 1916, a transformat Mehedinþiul, ca ºi
celelalte judeþe de la graniþa cu Austro-Ungaria, în
teatru de operaþiuni militare. Evoluþia ostilitãþilor
ºi replierea armatei române – în Mehedinþi, Grupul
de armate “Cerna” – dupã un început dãtãtor de
speranþe, au pricinuit daune imense populaþiei. Un
raport al primarului oraºului Turnu Severin, din
28 octombrie 1916, consemna cã la aceastã datã
oraºul nu mai avea legãturi pe calea feratã cu restul
þãrii, trenul circulând numai pânã la Strehaia.
Abatorul nu mai tãia decât 2-3 vite mari ºi 4-5 vite
mici pe zi. Prãvãliile erau închise, bâlciurile nu se
mai þineau, încetaserã tranzacþiile cu animale, iar
în oraº mai rãmãseserã circa 100-200 de
contribuabili. ªantierul Naval era în curs de
evacuare, ca ºi instituþiile administrative, mutate
deja la Strehaia. În Turnu Severin se mai aflau doar
familiile germane, refugiaþii sârbi, prefectul C.
Delescu, poºta ºi câþiva funcþionari ºi pensionari2.
   Dupã luptele crâncene din 10-12 noiembrie
1916 de pe câmpia de la nord de Turnu Severin,
soldate, potrivit rapoartelor militare, cu 10 ofiþeri
ºi 1200 trupã morþi ºi rãniþi (600 din Regimentul
17 Infanterie Mehedinþi, 500 din Regimentul 1
Infanterie Dolj ºi 100 din detaºamentul
colonelului Tãutu, format anterior din efectivele
Grupului ”Cerna“ ºi trimis în ajutorul trupelor
de la Jiu)3, reºedinþa judeþului ºi judeþul au intrat
sub ocupaþia armatelor ºi administraþiei militare
germano-austro-ungare4.
   Oraºul Turnu Severin a fost ocupat efectiv
dupã luptele amintite, dar în judeþ operaþiunea

era încheiatã încã din 8 noiembrie 19165.
Ocupaþia a durat pânã la 14 noiembrie
1918, când a început retragerea trupelor
germano-austro-ungare.
   Greutatea ocupaþiei ºi raporturile ei cu
autoritãþile române au ieºit la ivealã, în adevãrata
dimensiune, la sfârºitul rãzboiului, dupã ancheta
sãvârºitã de o comisie specialã constituitã pe
lângã prefectura judeþului. Desfãºuratã în anii
1919-1921, ancheta ºi-a consemnat constatãrile
ºi concluziile într-un memoriu final6, rezultând
cã, în timpul ocupaþiei, la Turnu Severin ºi în
Mehedinþi, “ofiþerii superiori sau simplii soldaþi
austrieci sau germani au fost conduºi cu toþii de
ideea cã poporul român trebuie pedepsit pentru
cãlcarea tratatului ce ne unea cu aceste douã
imperii“. Din cercetãrile efectuate, se desprindea
cu claritate cã aproape nu existase sat “în care sã
nu se gãseascã dovada acestei atitudini
duºmãnoase manifestate faþã de întreaga þarã,
începând cu coroana ºi terminând cu cel mai umil
locuitor. În nici o comunã – sublinia memoriul –
n-au fost respectate portretele regelui ºi reginei
ºi pretutindeni preoþilor li s-a interzis formal de
a mai pomeni numele membrilor familie regale.
În necazul lor pentru gestul fãcut de poporul
nostru au mers pânã acolo cã au distrus
portretele tuturor oamenilor politici care au
cerut intrarea noastrã în acþiune”.
   Ocupanþii – continua memoriul - “n-au
respectat nici o instituþie de stat”. Cât priveºte
administraþia þãrii, aceasta “a fost complet
desfiinþatã. Prefectul, administratorii de plasã
împreunã cu toþi primarii ºi notarii erau
consideraþi ca simpli agenþi de execuþie ai
comandaturilor, meniþi sã le înlesneascã
acestora din urmã opera lor de secãtuire a
judeþului. Rechiziþiile se fãceau prin agenþii noºtri
administrativi care, sub sancþiunea unor
pedepse mari, erau obligaþi sã adune ºi sã
predea comandaturii mari cantitãþi de proviziuni.
La cea mai micã nesocotire a ordinelor, erau
închiºi ºi torturaþi fãrã milã.
   Astfel este cazul prefectului Delescu, ce se
gãsea funcþionând la începutul invaziei. Dânsul
a fost maltratat de subofiþeri, arestat ºi þinut închis
mai multe zile. Dupã ºase luni de zile, dând mari
sume de bani, a fost pus în liberate, fixându-i-se
domiciliu forþat în judeþul Vlaºca ºi interzicându-
i-se de a se mai întoarce în Severin.
   Tot astfel – reþinea documentul amintit – au
fost trataþi toþi primarii ºi notarii din judeþ.
   Astfel, primarul Gr. Pereanu ºi comisarul N.
Ionescu de la Baia de Aramã au fost bãtuþi cu
biciul în piaþa oraºului, în mijlocul locuitorilor.
Cu ocazia anchetei fãcute în aceastã comunã,
primarul, un bãtrân venerabil, povesteºte

scena aceasta cu lacrimile în ochi. Dânsul
ne spune cã nu poate sã-ºi reaminteascã,
fãrã sã-i dea lacrimile, de ruºinea ce i s-a
fãcut de a fi bãtut în mijlocul cetãþenilor a
cãror încredere o cãpãtase cu ocazia alegerii
sale ca primar.
   Tot astfel au pãþit primarul G. Bãnescu ºi
notarul G. Radu din Glogova, care au fost þinuþi
închiºi câte trei luni de zile.
  Primarul Gr. Fleancu din Floreºti a fost închis
un an ºi douã luni. La Iablaniþa, primarul ºi
notarul au fost închiºi câte 15 zile. Primarul N.I.
Preda de la Pãdina Mare a fost bãtut pânã la
sânge în primãrie de cãtre caporalul Schwartz,
iar primarul ºi notarul de la Bãlãciþa au fost
închiºi ºi puºi la corvezi grele.”
   Nu peste tot relaþiile dintre ocupanþi ºi autoritãþile
administrative comunale au decurs în felul arãtat.
Ancheta a stabilit cã, din teamã sau din alte motive,
administraþiile comunelor Bâlvãneºti, Broscari,
Cleanov, Cujmir, Fântânele Negre, Izvoru Aneºtilor,
Marga, Ohaba, Ploºtina, Podeni, Secu, Vânjuleþ
º.a. au manifestat o atitudine colaboraþionistã faþã
de ocupant, fapt pentru care, în perioada 1919-
1920, persoanele vinovate au fost deferite justiþiei7.
Alte autoritãþi, instituþii ºi persoane, în schimb, s-
au comportat cu demnitate, asumându-ºi riscul
pedepselor grele practicate de duºman. Preotul Al.
Popescu de la Balta, de pildã, indicat ca agitator
naþionalist, a fost þinut închis douã luni, i s-au
tãiat pãrul ºi barba ºi a fost torturat în chip
sãlbatic. Aceeaºi soartã au avut-o judecãtorul
V. Cãlinescu, procurorul T. Tintorescu ºi
poliþaiul ªt. Bungeþianu, care au stat închiºi un
an de zile, o parte din timp la Slatina, o parte la
Tismana ºi restul detenþiei în Bulgaria.
   Pe lângã 41 de persoane, care ºi-au gãsit
moartea din cauza ocupaþiei, alte 49 de persoane8

au suportat detenþia pe diferite perioade în lagãre
din þarã sau din strãinãtate. În afara celor
menþionaþi, au mai fost închiºi: Tiberiu Popescu,
I. Mãnãstireanu, C. Sârbulescu, Gh. Balica, C.
Cimpoeru, C. Bengulescu, toþi de la Poliþia din
Turnu Severin, apoi P. Rogoveanu, care a ºi murit
la Filipopoli, ca urmare a rãului tratament din
lagãr, C. Nicolau, ziarist, G. Strâmbeanu,
pensionar, V. Ionescu, dirigintele poºtei din Turnu
Severin, C. Ungureanu, funcþionar, Iorgu
Protopopescu, ziarist, Ioan St. Paulian, dirijorul
corului ”Doina“, G. Oprescu, eminentul critic de
artã de mai târziu, Alex. Resmeriþã, Petre
Sergescu, tânãrul mare matematician, toþi
profesori, Gh. Pantelici ºi Iova Atanasovici, sârbi,
C.T. Georgescu, avocat. Toþi aceºtia au fost arestaþi
ºi duºi la Slatina ºi în lagãrele de la Filipopoli ºi
Golemo - Konare din Bulgaria.

1 Arhivele Naþionale Mehedinþi, fond Primãria oraºului Turnu Severin, dosar nr. 8/1914, f. 171.
2 Idem, Colecþia de Documente, I/21.
3 Ibidem, XXXIII/79, f. 26-27.
4 Într-un raport întocmit în 1917, primarul Sabin Popescu aratã cã trupele române au lãsat
pe câmpul de luptã 265 de morþi ºi peste 300 de rãniþi. În zilele de 13-14 noiembrie, au fost
îngropaþi soldaþii germani morþi în cursul luptelor, apoi soldaþii români, în zilele de 15-17
noiembrie, prin efortul unei echipe conduse de profesorul Eremia Nemiº de la Liceul Comercial
din Turnu Severin (Idem, fond Primãria oraºului Turnu Severin, dosar nr. 12/1917, f. 16-22.
5 Ibidem, f. 16; fond Primãria oraºului Strehaia, dosar nr. 65/1919, f. 8.
6 Idem, Colecþia de Documente, XXIX/22, memoriul este publicat de Nicolae Chipurici,
Mehedinþiul anilor 1916-1918, oglindit într-un valoros memoriu final inedit, în “Mehedinþi
– Istorie ºi Culturã”, II, 1980, Drobeta-Turnu Severin, p. 381-387.
7 Arhivele Naþionale Mehedinþi, fond Cabinetul II Instrucþie Mehedinþi, dosarele 7, 8, 10,
12, 14/1919 ºi 21, 24, 27, 30, 31, 33, 34/1920 etc.
8 Idem, Colecþia de Documente, XIX/22, f. 7-10.
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Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1 –1/31.10.2017 – 14.12.2017
Data publicãrii anunþului de prelungire a apelului de selecþie: 30/11/2017
Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã prelungirea, în perioada 31 OCTOMBRIE 2017 – 14 DECEMBRIE
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: 14 DECEMBRIE 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
Mehedinti. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 31.10.2017 - 15.12.2017, miercuri ºi joi în intervalul
orar 12:00 - 14:00.
   Data limitã de primire a proiectelor este: 14 decembrie 2017, ora 14:00.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura M1 sunt:
Comunele definite conform legislaþiei în vigoare;
ONG-uri definite conform legislaþiei în vigoare;
Unitãþi de cult definite conform legislaþiei în vigoare;
Persoane 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:
 pentru operaþiunile generatoare de venit: 90%;
 pentru operaþiunile generatoare de venit cu utilitate publicã: 100%;
 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,modificareasecþiunilor, necompletarea tuturor
datelorsolicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.
 Documentele justificative pe care trebuie sã 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 suport 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, puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.

Anunþ simplificat privind prelungirea apelului de selecþie
nr.1/2017 aferent mãsurii  M1 “DEZVOLTAREA SATELOR”

ERATÃ
La Anunþul nr. 1/31.10.2017

privind lansarea primului
apel de selecþie aferent

mãsurii M1 –
DEZVOLTAREA SATELOR

În conformitate cu Manualul
de Procedurã pentru Implementarea
Mãsurii 19 “Sprijin pentru
Dezvoltarea Localã Leader” - Sub-
mãsura 19.2 “Sprijin pentru
Implementarea Acþiunilor în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Localã” –
versiunea 3, publicat în data de
16.11.2017 pe site-ul www.afir.ro, vã
facem cunoscut faptul cã în cadrul
mãsurii M1 – “Dezvoltarea satelor”
din cadrul Strategiei de Dezvoltare
Localã a GAL ÞINUTUL CLOªANI,
au fost actualizate Ghidul
Solicitantului, Cererea de Finanþare
ºi Fiºele de Evaluare.
În acest sensse prelungeºte termenul

de depunere a proiectelor pentru
mãsura M1 – “Dezvoltarea satelor” cu
14 zile, respective pânã în data de
14.12.2017, ora 14:00, pentru a oferi
potenþialilor solicitanþi timpul necesar
de depunere a cererilor de finanþare în
conformitate cu noile prevederi.

Vã facem cunoscut faptul cã Ghidul
Solicitantului actualizat, noul model al
Cererii de Finanþare ºi Fiºa de Evaluare
sunt disponibile pe site-ul nostru,
https://tinutulclosani.wordpress.com.
Preºedinte GAL Þinutul Cloºani

Niºulescu Eugen
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 Alexia. M.

   Marþi searã, convoiul a ajuns la
Brezniþa Ocol, o localitate din
apropierea municipiului Drobeta
Turnu Severin. Reprezentanþii celor
douã organizaþii din Germania au fost
primiþi cu mare entuziasm de copiii
din Brezniþa Ocol, care le-au pregãtit
un frumos program artistic, din care
nu au lipsit colindele româneºti.
   „Nu conteazã ce este în aceste pachete,
important este cã toþi copiii s-au bucurat
de momntul acesta ºi mulþumim foarte
mult”, a spus Moraru Aurelia, o mãmicã
din Brezniþa Ocol, care ºi-a însoþit cele
douã fiice de 3,5 ani ºi 5 ani.
  <Convoiul care aduce pachete de
Crãciun> este o acþiune umanitarã
care dateazã încã din anul 2001.

Mii de cadouri...



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Foarte animat este segmentul domestic! Este
nevoie sã te ocupi de curãþenii generale, reparaþii
sau de vânzarea-achiziþionarea unor bunuri
patrimoniale. Se recomandã prudenþã, deoarece
relaþiile cu membrii familiei sunt distorsionate.
Gândirea ºi comunicarea lasã de dorit în aceastã
sãptãmânã, astfel cã ar fi bine sã nu te bazezi pe
cele spuse sau decise acum. Persoana iubitã ºi
copiii reprezintã alte subiecte provocatoare.
Discuþii, acþiuni recreative împreunã cu cei dragi,
planuri de cãlãtorii ºi de studii. Printre rânduri,
ocupã-te ºi de sãnãtate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Multã lume va dori sã-þi vorbeascã în aceastã
sãptãmânã. Însã emotivitatea ºi subiectivismul
sunt accentuate, deci fii prudent ºi evitã
discuþiile ample. Se pot relua teme sau activitãþi
vechi, pe seama faptului cã ceva a rãmas
nelãmurit sau nerezolvat. Gândurile tale sunt
îndreptate spre câºtiguri ºi investiþii, dar ar fi
bine sã laºi deciziile majore ºi semnarea
documentelor importante pentru o altã perioadã.
Sfaturile ºi soluþiile primite de la persoanele din
anturajul apropiat sunt de bun augur. Demersuri
patrimoniale, discuþii cu membrii familiei,
planuri domestice.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

  Eºti pus pe fapte mari în aceastã sãptãmânã.
Energia vitalã este la cote înalte, astfel cã sunt
ºanse deosebite de a trasa direcþii noi, atât în
plan personal, cât ºi în plan profesional.
Accentele acestor zile se aflã pe relaþiile cu
ceilalþi, mai ales pe relaþiile cu partenerul de viaþã
ºi pe relaþiile de colaborare. Este vremea sã
renunþi la ceea ce nu îþi mai este de folos ºi sã te
orientezi spre noi orizonturi parteneriale. Existã
în preajma ta oameni alãturi de care poþi dezvolta
relaþii minunate pe termen lung. Cheltuieli
cotidiene, primirea unor cadouri sau a salariului.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti capricios în aceastã sãptãmânã, astfel
cã puþini sunt capabili sã-þi intre în voie sau în
toane. Sunt momente excelente pentru a trasa
planuri noi, pentru a te ocupa de nevoile tale
sufleteºti, dar ºi pentru a studia pe îndelete
relaþiile din preajma ta. Se îmbunãtãþesc
ven i tur i le  d in  ac t iv i ta tea p rofesionalã
desfãºuratã la serviciu, dar sunt ºanse ºi
pen tru a  p r imi  cadour i  sau  favoruri .
Cheltuieli importante cu efecte pe termen
lung. Relaþiile cu anturajul apropiat sunt
interesante ºi de bun augur. Prudenþã la
sãnãtate ºi dozeazã-þi eforturile!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este clar cã în relaþiile de prietenie se
finalizeazã un capitol important. Asta înseamnã
cã vei renunþa la unii sau îþi vei schimba radical
atitudinea faþã de ei. Concluziile privitoare la
segmentul prietenilor ºi susþinãtorilor din
segmentul socio-profesional te vor anima sã-þi
redefineºti conceptul de prietenie, orientându-
te totodatã spre alte persoane de o mai bunã
calitate. Final de proiecte profesionale. Ai nevoie
de odihnã, pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã.
A doua parte a sãptãmânii îþi aduce venituri
substanþiale dinspre locul de muncã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Eºti înconjurat de prieteni în prima parte a
sãptãmânii. Dar, emotivitatea ºi subiectivismul
sunt accentuate, astfel cã este mai dificil sã
ajungi la un consens chiar ºi cu tine însuþi. Evitã
sã povesteºti despre tine ºi planurile tale de
viitor. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci fii pudent
ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. Ai nevoie de
odihnã, discreþie ºi dozarea eforturilor mai
ales la serviciu. Pe cãi mai puþin obiºnuite
este posibil sã afli informaþii preþioase din
sfera familialã. Dezvãluirea unor secrete de
familie, reluarea unor teme patrimoniale,
treburi gospodãreºti.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

  Eºti solicitat de multã lume, atât la serviciu,
cât ºi acasã, în plan familial. Alege-þi vorbele ºi
gesturile cu grijã, întrucât îþi sunt observate cu
atenþie ºi criticate în consecinþã. Gândirea ºi
comunicarea sunt viciate în general, deci este
dificil sã se ajungã la un consens. Prudenþã,
rãbdare, dozarea eforturilor! Foarte importante
sunt acum relaþiile cu prietenii ºi protectorii din
segmentul socio-profesional. Dialogurile cu
aceºtia îþi vor oferi lãmuriri deosebite ºi sfaturi
utile. Totuºi renunþã la persoanele care s-au
dovedit pânã acum neserioase.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Planuri de cãlãtorie, de studii, dialoguri cu
persoane aflate în strãinãtate, activitãþi socio-
profesionale. Sunt subiectele principale ale
acestei sãptãmâni ºi bine ar fi sã te ocupi pe
îndelete de ele. Sunt posibile erori de gândire
ºi comunciare, de aceea fii prudent ºi nu lua de
bun chiar tot ce auzi. La serviciu eºti solicitat
de cãtre ºefi ºi autoritãþi, pentru reluarea
unor sarcini de lucru vechi care au rãmas
cumva nefinalizate sau au ieºit la ivealã
acum, unele nereguli. Chestiuni financiare,
întârzierea unor plãþi, rediscutarea salarizãrii
ºi a condiþiilor de muncã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se contureazã cheltuieli comune cu alþii pe
facturi, taxe, servicii sau investiþii. Sunt momente
bune pentru a lãmuri bugetul de cheltuieli ºi
pentru a trasa planuri financiare noi. Cheltuieºte
cu mãsurã ºi evitã implicarea în câºtiguri rapide,
dar nesigure. Planuri de cãlãtorii, de studii,
dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate,
participare la seminarii, conferinþe pe teme
filozofice, activitãþi culturale. Bucurã-te de tot
ce te înconjoarã ºi lasã deciziile majore pentru
o altã perioadã. Dorinþa de elevare sufleteascã
poate fi uºor îndeplinitã în aceste zile.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare în
sensul cã a sosit vremea sã lãmureºti, fie
aspectele vieþii de cuplu, fie pe cele ale unor
colaborãri aflate în derulare sau sunt în discuþii
de a începe. Existã o mare vulnerabilitate pe
acest segment, pentru cã tu în primul rând eºti
sensibil ºi concentrat pe propria ta persoanã.
Fii prudent ºi acordã atenþie în limita
posibilitãþilor ºi celorlalþi. Apar cheltuieli ºi
aspecte privitoare la moºteniri ºi partaje. Este
dificil de a se ajunge la o înþelegere amiabilã pe
tot ce þine de bani ºi bunuri, dar nu forþa nota.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi în plan personal ai multe ºi
mãrunte de fãcut. Dozeazã-þi eforturile, pentru
cã sãnãtatea este vulnerabilã ºi se pot evidenþia,
destul de zgomots, afecþiuni mai vechi sau mai
noi. De reþinut cã la serviciu existã animozitãþi
ascunse, conflicte mocnite ce stau sã
izbucneascã din moment în moment. Fii discret
ºi circumspect faþã de toatã lumea! Relaþiile
parteneriale sunt importante, indiferent ce se
discutã cu partenerul de viaþã sau cu persoanele
alãturi de care te afli într-o colaborare.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este bine sã-þi îndrepþi atenþia spre persoana
iubitã, spre copii, dar ºi spre hobby-urile dragi
sufletului tãu. Activitãþile recreative desfãºurate
alãturi de cei dragi te relaxeazã, te amuzã ºi te
provoacã sã-þi exersezi creativitatea. Ai putea
realiza adevãrate opere de artã în aceste zile. La
serviciu se animã atmosfera la mijlocul
sãptãmânii, datoritã unor sarcini de lucru ce
trebuie reluate sau lãmurite. Dozeazã-þi
eforturile, pentru cã sãnãtatea lasã de dorit.
Relaþii profesionale dificile, discuþii tensionate
cu ºefii ºi autoritãþile. Prudenþã ºi rãbdare!
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Asociaþia Cultural – ªtiinþificã “Pleiadis” din Iaºi, România
în parteneriat cu ªcoala Raionalã de Arte Plastice
“Nicolae Moisei” din Teleneºti, Republica Moldova

 vã invitã sã participaþi la:
Concursul Internaþional

“Tradiþii ºi obiceiuri de iarnã pe uliþa mea”
din 22 decembrie 2017

Concursul este structurat pe trei secþiuni:
Secþiunea I: Creaþii literare ºi articole
1.1. poveºti ºi poezii despre iarnã
1.2. scenete cu tradiþii ºi obiceiuri de iarnã
1.3. articole legate de tradiþiile ºi obiceiurile de iarnã
Secþiunea a II-a: Creaþii artistico-plastice
2.1. desene, picturã, graficã
2.2. colaje ºi felicitãri
2.3. mãºti ºi decoraþiuni
2.4. fotografii, colaje foto ºi graficã pe calculator
2.5. prezentãri Power Point
Secþiunea a III-a: Creaþii audio-video
3.1. filme de iarnã
3.2. scenete legate de tradiþiile de iarnã
3.3. colinde ºi urãturi
Regulamentul concursului:
   La concurs pot participa preºcolari, elevi, studenþi, cadre didactice ºi
orice alte persoane interesate de activitate. Fiecare participant se poate
înscrie la concurs la o singurã secþiune cu o singurã lucrare. Mai multe
detalii gãsiþi pe documentele ataºate pe link-ul de mai jos.
   Toate lucrãrile înscrise la concurs sunt incluse într-un sistem de
premiere pe secþiuni ºi categorii de vârstã. Se vor acorda diplome pentru
locurile I, II, III, menþiuni ºi trofee de excelenþã.
   Lucrãrile se trimit însoþite de fiºa de înscriere, în format electronic –
obligatoriu pânã la data de 22 decembrie 2017 la adresa de email:
asociatia.pleiadis@gmail.com
   Vom confirma primirea lucrãrilor!
Opþional: se poate semna ºi acordul de parteneriat.
Detalii privind desfãºurarea concursului le gãsiþi pe urmãtorul link:
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 M Z U 3 c L -
znokBhT7UQ7TQYZIcumOmJlsz/view
Executaþi: click pe link - se deschide o pagina nouã cu documentele ataºate
- apãsaþi pe sãgeta din colþ sus (download) pentru descãrcarea zip-ului)

Vã aºteptãm cu drag!
Cu consideraþie,

Elena - Daniela Dorin, Preºedinte al Asociaþiei Cultural – ªtiinþifice “Pleiadis”
Tel: 0753 024 580; E-mail: asociatia.pleiadis@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/AsociatiaPleiadis/

În perioada 1 - 2.12.2017 la
KOZLODUY în Bulgaria s-a
desfãºurat Turneul Internaþional al
oraºului care a strâns la start 150 de

La KOZLODUY în Bulgaria s-a desfãºurat Turneul Internaþional al oraºului

sportivi din trei þãri: ROU, BUL, SRB.
   Sportivii CSM Drobeta Turnu
Severin s-au clasat dupã cum
urmeazã:

Loc I
- ARGINT DIANA -52 kg -U15
- COVACIU IASMINA -52 kg -U18
- FLORESCU MIRCEA -50 kg -U15
Loc II
- VLADU ANA MARIA -44 kg -U18
Loc III - MUNTEANU SARA +44
kg -U13 (debut competiþional)
Neclasat - BÎZGA CINTEZA
ROBERTO -30 kg -U13
(debut competiþional internaþional)

   Calendarul competiþional oficial
al anului 2017 este déjà încheiat,
doar calendarul competiþional de
verificare mai are câteva acþiuni care
trebuiesc terminate, menþinând
astfel nivelul de pregãtire al
sportivilor noºtri.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

COMUNA FLOREªTI anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul MODERNIZARE STRADA LINIA
GHIGULANI, proiect propus a fi amplasat în comuna Floreºti, sat
Zegujani, judeþul Mehedinþi.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi
din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele
de luni pânã joi între orele 800-1600, vinerea între orele 800-1200 ºi la
urmãtoarea adresa de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data prezentului anunþ.

 I N F O R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de cãtre S.C.ROUTE CENTER

CONSTRUCT SRL, strada Pãcii, nr.3, bl.O2, sc.4, et.1, ap.5, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia Naþionalã
“APELE ROMÂNE” RA - ABA JIU, aviz de gospodãrire a apelor la
obiectivul Exploatarea nisipului ºi pietriºului din perimetrul „VIILOR”
situat în extravilanul localitãþii Izvoarele, comuna Gruia.

Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al procesului de producþie nu vor rezulta ape uzate

menajere.
Nu existã ape uzate tehnologice.
Aceastã solicitare este conformã cu prevederile Legii Apelor nr.

107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu

privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta
solicitantul la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului  la adresa de mai sus sau la
telefon: 0752 / 081.545.

S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL
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CSS Drobeta Turnu Severin a încheiat
anul pe ultimul loc în Seria Vest a Ligii Elitelor
U17, dupã ce a pierdut ºi meciul cu UTA Arad,
scor 0-4, în ultima etapã programatã în 2017.
Partida s-a disputat pe terenul afectat de zãpadã,
de la Sânnicolau Mic. În pofida înfrângerii ºi a
faptului cã elevii sãi au obþinut doar un punct din

Deºi a dispus în primul meci de
Dinamyk Craiova, scor 3-2 la loviturile de la 7
m, ACS Luceafãrul Drobeta a ratat calificarea
la turneul final al Trofeului Gheorghe Ene,
rezervat copiilor nascuþi în anul 2009. În
urmãtoarele jocuri, echipa antrenatã de Ovidiu
Pãtrulescu a fost învinsã de Atletic Slatina (-
14) ºi LPS Târgu Jiu (0-1), dupã care a dispus
de Hidro Râmnicu Vâlcea, cu 1-0.
   Astfel, reprezentanta Mehedinþiului s-a clasat
pe locul secund la turneul zonal desfãºurat în
Sala Polivalentã din Iºalniþa, dupã Dinamyk
Craiova, care s-a calificat astfel la turneul
semifinal. ACS Luceafãrul a mizat pe: Ianis
Þogoe - Denis Marinescu, Alexandru Rãduicã,
Jenicã Cristea, Yannis Ciocârlan, David Roateºi,
Ianis Cãprioru, Luca Tuligã, Marius Brezoi,
Gabriel Mohora ºi Alexandru Dop.

ªtiinþa Brosteni, Voinþa Vrata ºi ASG
Hinova sunt surprizele actualei ediþii ale Cupei
României - faza judeþeanã Mehedinþi, dupã ce
au eliminat echipele de Liga a IV-a, CS Strehaia,
ºi Inter Salcia, respectiv Viitorul Cujmir. Aproape
de calificare a fost ºi Dunãrea Hinova, care, dupã
90 de minute, era egala celor de la Dierna
Orºova, scor 1-1, prin golurile lui Adrian ªelãu
(‘35), respectiv Alexandru Mladin (‘57). Oaspeþii
au marcat de 3 ori în
reprizele de prelungiri,
prin Simion Rãiescu (84)
ºi Claudiu Fulga (110,
119), ºi au acces în
sferturi, acolo unde s-a
calificat, tot cu emoþii, ºi
Viitorul ªimian. Fãrã
Dorel Stoica ºi
majoritatea titularilor,
echipa din ªimian s-a

 M. O.

Liga Elitelor U17, Seria de Vest
Etapa a VIII-a

UTA Arad – CSS Drobeta Turnu Severin 4-0
CSU Craiova – Viitorul „M. Georgescu” Cluj 9-0
SCM Râmnicu Vâlcea – Star Sport Piteºti 1-3
ACS Poli Timiºoara – ASA Târgu Mureº  4-2
Centrul Naþional Mureº – FC Ardealul Cluj 1-1

Clasament
1. CSU Craiova 8    6 2   0 31-9  20
2. UTA Arad 8    6 1    1 25-5 19
3. Ardealul Cluj 8    5 1    2 21-10 16
4. Viitorul Cluj 8    5 0    3 16-21 15
5. Star Sport Piteºti 8    4 1    3 13-15 13
6. CN Mureº  8    3 3    2 15-12 12
7.ACS Poli Timiºoara 8    2 1    5 11-20 7
8. ASA Tg. Mureº  8    1 2    5 13-20 5
9. SCM Rm. Vâlcea 8    1 2    5 6-15 5
10. CSS Severin 8   0 1    7 8-32 1

Elitã fãrã victorie
8 partide, antrenorul severinean Mihai
Caliþoiu vede doar partea plinã a
paharului:  “Sunt ºi lucruri pozitive în
parcursul nostru de pânã acum, iar
faptul ca am câºtigat o serie preliminara
ºi cã avem 3 jucãtori in atenþia loturilor
naþionale poate fi trecut la capitolul
plusuri. Meritã felicitata Federaþia pentru
modul cum a fost organizata Liga
Elitelor anul acesta. Sunt echipe foarte
bune, iar nivelul este mult mai ridicat
ca la etapa preliminara. In ceea ce ne
priveºte, prefer sa fim codaºi la oras
decât fruntasi la þara. Baietii au numai
de câºtigat de la meciuri cu adversari
puternici. Vedem in ce mãsura ne vom
putea întãri în pauza de iarnã, pentru a

termina competiþia cu fruntea sus, dar obiectivul
meu e de a promova 3-4 jucatori la sfârºitul
sezonului spre echipe importante”.
   CSS a mizat pe: Rãceanu -  Ilie, F. Popescu,
Popa, Mincu (‘70 Cãruntu) - Trãilescu,
Cerbu(’41 Apopii), Mogoº (’30 Toader) -

Se ºtiu sfert-finalistele

 M. O.

Au ratat calificarea

 M. O.

impus cu 4-3 la Opriºor, prin golurile lui
Constantin Coadã (4 - ag), Mãdãlin Paulescu
(‘45, ‘84) ºi Costin Simulescu (‘57), respectiv
Ionuþ Prodan (‘30, ‘33) ºi Ion Diniºoarã (‘90 -
pen). Meciul ªtiinþa Broºteni - CS Strehaia a
fost întrerupt în minutul 66, la scorul de 2-2,
dupã ce spectatorii i-au bãtut pe jucãtorii echipei
oaspete! Aceºtia au refuzat sã mai continue jocul,
iar Comisia de Eticã ºi Disciplinã a AJF

Mehedinþi a decis ca CS
Strehaia sã piardã jocul cu
3-0. Totodatã, ªtiinþei
Broºteni i-a fost suspendat
terenul de joc pentru 4
jocuri. Pe gazon, Mihai
Sucilã (‘15) ºi Ovidiu Zâmþa
(‘60) au marcat pentru gazde,
iar Claudiu Topalã punctase
pentru Strehaia, în minutele
28 ºi 44.

Cupa României -
faza judeþeanã Mehedinþi
Turul 2 (optimile de finalã)

Decebal Eºelniþa - Real Vânju Mare 2-4
Voinþa Opriºor - Viitorul ªimian 3-4
Voinþa Vrata - Inter Salcia 4-3
Dunãrea Hinova - Dunãrea Orºova 1-4
ªtiinþa Broºteni - CS Strehaia 3-0
ASG Hinova - Viitorul Cujmir 3-2
AS Obârºia de Câmp - Dunãrea Pristol 0-2
AS Corcova - Recolta Dãnceu       0-3 (N)

Ungureanu (’72 ªunei), Dãnoiu, C. Popescu(‘75
Iorgulescu). Miercurea trecutã, în turul 2 al
Cupei României U17, severinenii fuseserã
surclasaþi cu 9-0 de UTA!
   Ultima etapã a turului se va disputa pe data
de 10 martie 2018, când elevii lui Caliºoiu vor
juca cu ACS Poli Timiºoara, pe teren propriu.
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Mã nepoate, sã vezi ce
minunãþie sã întâmplã la Orºova. Sã
aprinsã golfu, sã fãcu luminã peste
tot, o feerie, ce mai. Nici nea primaru
nu sã aºtepta sã lumineze aºa Moº
Crãciun, nu mai pridideau toþi cu
pozele, uitaserã ºi de sobele din
dormitor, de ferestrele acoperite cu
cartoane, nimeni nu sã mai gândea
decât din ce poziþie sã facã fotografii.
   Mã fraþilor, da anu ãsta nu sã prea
înghesuirã mulþi la fasole ºi vin
fiert, fu coadã destul de micã ºi asta
în ciuda faptului cã sã pusãrã la
bãtaie fro trei mii de porþii. Acuma,
e drept ca Tanþa lu Pecingine stete
de douã ori la coadã, cã o ºtia pe
tanti cu polonicu ºi-i mai pusã o
porþie în plus. Ba Sache a lu
Zãpãcitu luã sã ducã ºi acasã, la
ãia mici, cã i-a învãþat de la ºase
luni cu boabe ºi acuma zbiarã dacã
nu le face ciorbã de fasole o datã la
douã zile. Acuma, cu atâta mâncare
sã puteau hrãni fro câteva sute de
familii mai fãrã posibilitãþi ºi sã
fãcea ºi o faptã colectivã bunã. Da
cum nu e de fiecare datã aºa cum
faci planu, poate anu viitor o fi mai
cu grijã. Când sã aprinsãrã  nea Mãrin

Sucã ºi feeria di la Orºova, fasolea de pe Criºan ºi
supãrarea de pe pârtia lu nea Dunãrinþu de Baia

luminile pe Criºan,
oamenii recunoscurã ºi
bradu, mai ales cei care
întrebau zilele trecute ce
crescu pe acolo. În rest,
veni o tanti pe scenã, sã
asiste la numãrãtoare, îi
dete lumina în ochi ºi sã
dete mai într-o parte ºi
începu muzica, sã mai
animã atmosfera ºi iaraºi
sã mulþumi toatã lumea,
mai ales cã mirosea a vin
fiert pe tot Criºanu’.
   Mã nepoate, da nu
trece luna ºi mai vine nea
Cîrjan cu o idee. De data
asta zisã cã ar vrea ca Severinu sã
fie îmbrãcat în aceeaºi culoare.
Adicã, nu chiar îmbrãcat oraºu, da
mãcar blocurile ºi casele sã aibe
nuanþe apropiate, cã cicã prea e
varzã peste tot. Acuma, ãsta micu
încearcã sã fure iarã startu, pentru
Campania viitoare, numai cã idei de
astea au mai fost. ªi o sã mai fie.
Poate ceva nou o sã scoatã pânã la
urmã, cã mai are timp.
   Între timp, ca ºi cum nu ar trebui
sã treacã o vreme fãrã scandal, pi

la Colegiu Traian începurã
certurile. De data asta, tanti Prajea
e cam nemulþumitã de actuala
conducere, aºa cã pânã la scandal
nu mai fu decât un pas. Þinând cont
de educaþia doamnelor în cauzã, cel
mai bine ar fi sã sã opreascã, ca
sã nu degenereze situaþia. Cã
numai bine nu face colegiului,
iar copiilor ºi mai rãu.
   Mã fraþilor, sã supãrã nea
Dunãrinþu. Sã supãrã rãu de tot,
cã nici iarna asta nu o sã aibã

pârtie de schi, nu o sã aibe
pensiuni, nu o sã aibe nimic din
proiectu de infrastructura turisticã
promis la Baia de Aramã.
   Acuma, la final de an, sã pare cã
toþi cautã motiv de ceartã, de aia Sucã
propune sã facã pace. Mãcar pânã la
anu, cã altfel sã încheie anu prost. ªi
apropo de anu ãsta, Sucã zisã cã
Pluguºoru de final nu o sã uite pe
nimeni, ca sã nu sã mai supere.
   Aºa cã, pânã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

Leul s-a depreciat faþã de
euro, în noiembrie cu aproape 1% ºi
cu circa 2,8% comparativ cu finalul
lui 2016, ca o consecinþã a Revoluþiei
Fiscale declanºate de PSD-ALDE,
care a provocat nemulþumiri ale
mediului de afaceri ºi sindical.
   Creºterea inflaþiei ºi a deficitului
comercial au fost alte surse majore
care au pus presiune pe leu, euro
atingând în 21 noiembrie maximul
istoric de 4,6551 lei iar cotaþiile au
atins un vârf de 4,664 lei.
   Tranzacþiile din ultima ºedinþã a
lunii trecute s-au realizat între 4,638
ºi 4,647 lei, media fiind stabilitã la
4,6422 lei. În cele douã zile de
minivacanþã prilejuite de Ziua
Naþionalã cotaþiile de pe pieþele
internaþionale au scãzut de la
4,6470 la 4,63 lei.
   Tendinþa de apreciere s-a
manifestat ºi în primele douã

Leul s-a apreciat la începutul lui decembrie
ºedinþe din decembrie. La sfârºitul
perioadei media a fost stabilitã la
4,6344 lei, transferurile realizându-
se între 4,63 ºi 4,636 lei.
   Dacã Comisia Naþionalã de
Prognozã mizeazã pe o medie
anualã a euro în 2018 de 4,55 lei,
în schimb analiºtii grupati în CFA
România anticipeazã o scãdere a
leului, valoarea medie a euro fiind
estimatã pentru  orizontul de 6 luni
la 4,6421, respectiv la 4,6817
pentru cel de 12 luni.
   Reamintim cã guvernatorul BNR a
repetat încã de la începutul anului ca
leul nu are spaþiu de apreciere în 2017.
   Cursul dolarului american a
coborât luna trecutã cu circa 0,9%,
finalul lui noiembrie aducând o
medie de 3,9188 lei. Comparativ cu
finalul anului trecut moneda
americanã a pierdut aproape un
procent. În a doua ºedinþã din

decembrie media a fost stabilitã la
3,9053 lei, cotaþiile din piaþã
fluctuând între 3,899 ºi 3,911 lei
   Moneda elveþianã a crescut în
noiembrie cu 0,55%. Ea a încheiat
luna la 3,9808 lei, mai jos cu circa
0,6% comparativ cu finalul anului
trecut. Trebuie remarcat faptul ca în
data de 1 decembrie francul s-a
depreciat la 1,1737 unitãþi/euro, cel
mai scãzut nivel începând cu
mijlocul lunii ianuarie 2015.
Aceasta a fãcut ca media sã scadã
la finalul perioadei la 3,9637 lei.
   Sub efectul datelor economice
negative, indicii ROBOR au
continuat sã creascã. Cel la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a
crescut la maximul ultimilor trei ani
de 2,22%, la fel ca ºi cel la ºase luni,
care a sãrit la 2,35%. La rândul lor,
indicii la nouã ºi 12 luni au crescut

la 2,37%, respectiv la 2,40%.
   Perechea euro/dolar a fluctuat între
1,1810 ºi 1,1957 dolari, maxim al
ultimelor douã luni ºi jumãtate. La
sfârºitul intervalului, trazacþiile se
realizau pe pieþele internaþionale între
1,1842 ºi 1,1877 dolari.
   Moneda americanã a fost afectatã
negativ de scandalul care implicã
administraþia Trump, dupã ce
Michael Flynn, fostul consilier al
preºedintelui american, a acceptat
cã a minþit în ancheta privind
interferenþa Moscovei în alegerile
prezidenþiale americane. Dar la
finalul perioadei, ea a fost stimulatã
de aprobarea de cãtre Senatul SUA
a proiectului de lege privind
reforma fiscalã, dorit de
preºedintele american.
   Analiza cuprinde perioada 29
noiembrie – 5 decembrie.

 Radu Georgescu


