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Prefectul Nicolae
DRÃGHIEA a controlat
starea drumurilor din nordul
judeþului, având în vedere cã
aici au cãzut cantitãþi mai
mari de zãpadã, iar pe unele
locuri aceasta a fost viscolitã.
În cea mai mare parte,
drumurile sunt curãþate la
negru, iar acolo unde zãpada
mai persistã pe asfalt s-a
intervenit cu lama de
deszãpezire ºi material
antiderapant.
Prefectul Nicolae
DRÃGHIEA s-a arãtat
mulþumit de felul cum aratã
drumurile ºi a atras atenþia
operatorului de deszãpezire
sã menþinã toate utilajele
operaþionale pentru cã
temperaturile sunt
prognozate a scãdea în
perioada urmãtoare sub zero
grade Celsius ºi sunt posibile
ºi cãderi de zãpadã.

Prefectul a controlat activitatea de
deszãpezire

Gazde bune în case bãtrâne este un program de
dezvoltare localã prin patrimoniu cultural realizat de cãtre
Asociaþia Sinaptica în parteneriat cu comunitãþi rurale
interesate sã-ºi foloseascã resursele culturale
disponibile pe teritoriul lor, în scopul creºterii sociale,
economice ºi culturale.
   Programul este dezvoltat pe baza proiectului „Gust ºi

Gazde bune în case bãtrâne
esteticã tradiþionale” care a fost implementat în anul 2017,
în judeþul Mehedinþi. Pentru anul 2018, programul se va
concentra, în judeþul Mehedinþi, asupra comunelor Isverna,
Podeni ºi Ponoarele.
   Activitãþi care vor fi realizate în anul 2018:
- “ªcoala de varã a arhitecturii tradiþionale montane” în
comunele Isverna, Podeni ºi Ponoarele, lunile iulie – august;
- Activitãþi de informare a localnicilor despre posiblitãþile
de valorificare economicã a meºteºugurilor ºi/sau a
capacitãþilor de producþie din gospodãria proprie, lunile
martie – aprilie;
- Acordarea de asistenþã localnicilor interesaþi de atestarea
produselor proprii, deschiderea unui Punct Gastronomic
Local sau interesaþi sã devinã Gazde bune în case bãtrâne,
lunile martie – decembrie;
- Organizarea de evenimente în zonele cuprinse în
program, prin care acestea sã fie promovate ºi puse în
valoare, lunile mai – octombrie;

 Continuare în pag. 4

E un februarie
rece! Unul care poate fi

încãlzit doar cu iubire. O
iubire cum numai

Dragobete poate sã aducã!
Zeul dragostei la români
va face un popas în data

de 24 februarie 2018, ora
13.00 în sala “Virgil
Ogãºanu” din cadrul

Palatului Culturii “Teodor
Costescu” Drobeta Turnu

Severin, pentru a uni
suflete. Cãsãtoria pentru o

zi face parte din
programul nostru ºi în

acest an iar doritorii sunt
aºteptaþi cu certificate de

cãsãtorie speciale,
ºampanie ºi flori pentru

doamne. Cu aceastã
ocazie, am pregãtit o

expoziþie cu zece din cele
mai frumoase scrisori de

dragoste din literatura
românã, expoziþie care îi
poate inspira pe cei care

îºi unesc destinele. Pentru
o zi sau pentru o viaþã! Iar

seara, începând cu ora 19.00
sala de spectacol a Palatului
Culturii “Teodor Costescu”

gãzduieºte un concert de
excepþie, marca Phoenix!

Vã aºteptãm
pentru a sãrbãtori

româneºte, dragostea!

Cãsãtoria
pentru o zi,

de Dragobete
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Preºedintele USR, Dan Barna, a
vorbit la Turnu Severin despre

campania “Fãrã penali în funcþii
publice”. El a arãtat cã acest
principiu existã în mai multe

constituþii europene ºi este un
principiu prin care legea încearcã
sã înlocuiascã un eventual deficit

de moralã educaþionalã.
   Preºedintele USR, Dan Barna, a
declarat cã se aºteaptã sã fie strânse
nu doar minimul de 500.000 de

Preºedintele USR, la Severin:

„Actuala guvernare a folosit toate resursele statului pentru rezolvarea
problemelor personale ale lui Liviu Dragnea”

semnãturi pentru ca iniþiativa sã
poate fi depusã în Parlament, dar
chiar peste un milion de semnãturi.
„În momentul de faþã am depus la
Consiliul Legislativ iniþiativa
cetãþeneascã, undeva la jumãtatea
lunii martie va începe strângerea
de semnãturi la nivel naþional.
Practic, în toatã România trebuie
sã  adunãm minim 500.000 de
semnãturi, în realitate eu cred cã
vom trece bine de 1.000.000”, a
precizat Dan Barna, în cadrul unei
conferinþe de presã susþinutã
sâmbãtã, 17 februarie, la sediul
USR Mehedinþi din Drobeta-Turnu
Severin.
   În opinia politicianului USR, doar
în felul acesta „s-ar curãþa cumva
clasa politicã, avem un plus de
decenþã necesar ºi ar fi un mesaj
de integritate pentru societate care
este foarte important”.
   În prezent, integritatea membrilor
din Guvern este reglementatã prin
lege, dar nu ºi cea a reprezentanþilor

autoritãþilor publice locale,
deputaþilor, senatorilor ºi
preºedintelui României.
   “România a ajuns în situaþia
actualã pentru cã timp de un an
actuala guvernare a folosit toate
resursele statului strict pentru lupta
cu justiþia, pentru rezolvarea
problemelor personale ale lui Liviu
Dragnea ºi a gãºtii din jurul sãu.
Asta nu s-ar fi întâmplat dacã am fi
avut un principiu foarte simplu:
persoanele cu probleme penale sã
nu mai poatã fi în funcþii publice
alese. Legea, aºa cum este acum,
blocheazã doar accesul
persoanelor cu probleme penale

la funcþiile executive din Guvern,
fapt pentru care Liviu Dragnea nu
poate sã fie premier”, a mai declarat
Dan Barna la Turnu Severin.
   Noul alineat propus va fi introdus
la Art. 37 din Constituþie ºi ar urma
sã reglementeze acest aspect: “(3)
Nu pot fi aleºi în organele
administraþiei publice locale, în
Camera Deputaþilor, în Senat ºi în
funcþia de preºedinte al României
cetãþenii condamnaþi definitiv la
pedepse privative de libertate
pentru infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, pânã la intervenirea unei
situaþii care înlãturã consecinþele
condamnãrii”.

Dintotdeauna a funcþionat la
noi mentalitatea potrivit cãreia, în ceea
ce priveºte locul de muncã, e mai bine
la stat. Mai bine, în sensul de mai sigur,
mai uºor, mai puþin solicitant. În vreme
ce “la patron” (citeºte în mediul privat)
e mai dificil, rigorile sunt mai mari,
riscurile deasemeni iar ritmul ºi
programul de lucru sunt, de cele mai
multe ori, cu mult mai solicitante decât
“la stat”. A fost mereu o prãpastie între
cei de la stat ºi cei din mediul privat,
între patronate ºi instituþiile statului,
între antreprenori ºi birocraþi.

Rãzboiul salariaþilor
Legãturile dintre aceºtia sunt organice
dar nu toatdeauna armonioase. Deºi se
vorbea în urmã cu mulþi ani ºi la noi de
statul minimal, adicã de perspective în
care statul ºi instituþiile sale sã ajungã
minoritar în raport cu mediul de afaceri
ºi de dezvoltare, în ecuaþia unei
economii dinamice ºi libere, se pare
cã am vorbit degeaba, cãci astãzi se
vede cu ochiul liber cã suntem departe
de condiþiile statului minimal.
   Dimpotrivã, asistãm la un fenomen
etatist considerabil, la intervenþii
guvernamentale cam peste tot, la
reglaje ºi provocãri ºi revocãri
legislative, unele dupã altele. Statul,
dupã ce iniþial, dupã integrare, dãduse
impresia unei relaxãri ºi tendinþe spre
minimalism, a revenit repede la vechile
sale cutume de control ºi coerciþie.
Deºi piaþa e declaratã liberã, deºi
avem proceduri ºi instrumente
democratice, concurenþialitate ºi
transparenþã, statul  rãmâne în jocul
economic-financiar marele arbitru.
   În acest context, nu e deloc
surprinzãtoare declaraþia lui

Mohammad Murad, preºedintele
Federaþiei Patronatului din Turismul
Românesc (FPTR): “Avem o
problemã majorã privind zona
patronalã, anume cã nu mai sunt
oameni. Astãzi în România avem
nevoie de cel puþin 200.000 de
oameni ºi vor fi toþi angajaþi, în
mediul privat. Cel mai atractiv, pentru
cineva care cautã un loc de muncã,
este statul. Asta înseamnã mult. Este
un mare handicap câtã vreme statul
este mai atractiv decât mediul de
afaceri. De ce? Pentru cã este mult
mai uºor acolo ºi mulþi dintre ei
muncesc acolo mai puþin ºi nu
rãspund la nimic aproape. Nu au
problema salariilor cã se plãtesc”.
   E o realitate aici, exprimatã tranºant
de Mohammad Murad. Sigur, în
acest caz accentual pare a cãdea pe
angajaþii din zona turismului, dar cu
siguranþã ºi alte patronate gândesc
la fel, ºi anume cã, prin nu ºtiu ce
miracol, a fi angajat la stat a devenit
mult mai atractiv decât sã fii angajat
la privat. Mai atractiv din

considerentele pe care le ºtim.
   Dar judecând pe o dimensiune
macroeconomicã nu ºtiu cum ar
arãta economia noastrã dacã
majoritatea angajãrilor le-ar deþine
statul. Motorul economiei,
combustia realã, forþa ºi dinamismul
financiar îl aduce în joc mediul
privat, nu statul. Dacã statul ar face
timp de 10 ani eforturi structurate
pentru întãrirea sectorului privat,
pentru deschiderea unor noi pieþe de
muncã, nu ne-am face griji nici
pentru inflaþie, nici pentru cine ne
va plãti nouã ºi celor de dupã noi
pensile, ºi din ce. Faptul cã salariile
de la stat au devenit mai atractive
decât cele din sectorul privat nu e
un semn de bun augur. Sigur cã
instituþiile statului trebuie sã fie
structure serioase, unde salariaþii sã
fie bine motivaþi financiar. Doar cã
în ultima vreme, mai ales de când
au explodat discuþiile privitoare la
legea salarizãrii unitare, s-a creat
aºa, o stare de frustrare generalã, o
stare de dezechilibru ºi de
preconflict care se simt foarte
accentuate în aerul acestor zile.

 Alexia M.
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Bugetul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, aprobat în unanimitate

de consilierii judeþeni, va viza
investiþii în diferite sectoare de

activitate, a cãror îmbunãtãþire va
genera creºterea calitãþii vieþii

mehedinþenilor.
   Vã prezentãm obiective de investiþii,
bugetul integral al Consiliului
Judeþean Mehedinþi putând fi
consultat accesând urmãtorul link:
http://www.cjmehedinti.ro

* infrastructurã
1. Reabilitarea ºi  modernizarea DJ
670, Malovãþ-Marga, cu o lungime
totalã de 21,350 km;
2. Reabilitarea ºi modernizarea DJ607C,
DN6, Iloviþa-Podeni-Malariºca-Balta,
cu o lungime de 37,157 km;
3. Reabilitare/Modernizare DJ 606
A pe tronsonul cuprins între DJ
561A (Plopi) ºi DN6 (Balota),
judeþul Mehedinþi;
4. Reabilitarea ºi modernizarea a 112
km de 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];
5. Reabilitare ºi modernizarea DJ 607A,
pe o lungime de 27,819 km, pornind
din E70 Drobeta-Turnu Severin-Cerneþi
- Valea Copcii-Husnicioara- Peri -
Pruniºor – DN6 (E70);
6. Proiectare ºi execuþie modernizare
DJ 606D pe tronsoanele km 46+985
Corzu – km 50+165 (int. DJ 561A)

ºi km 84+000 (Valea
Izvorului) 86+200( DC
22);
7. Proiectare ºi execuþie
(modernizare)  DJ 671B
tronson 330 m, de la
ºcoalã la podul dalat din
satul Jirov, judeþul
Mehedinþi;
8. Modernizare 563A
km 8+740 Slaºoma –
14+714 (Petra)9int. DC
91 ), L = 5,974 km;
9. Modernizare DJ
671A pe tronsoanele
int. DC52 (Crãguieºti)
– int. DJ 671E (Ilovãþ, int. DJ 671
E (Ilovãþ)- km 14+100 (Studina la
asfalt) ºi int. DC 45 (ªovarna) – km
18-898 (Rudina la asfalt),
L=12,359 km;
10. Modernizare DJ 671E 31+414 km
(Dâlbociþa) – int. DJ 670, L=18,466 km;
11. Pod din beton armat pe DJ 606,
km 57+990;
12. Proiectare ºi execuþie/
modernizare DJ 606B pe tronsonul
DC22 (investiþie ‘Pt. Odobleja)-
Bistriþa (asfalt);
13. Proiectare ºi execuþie/
modernizare DJ 606A pe tronsonul
Dumbrava (asfalt) - Albuleºti;
14. Proiectare ºi execuþie/
modernizare DJ 562 pe tronsonul
limitã judeþ Dolj – Gemeni (asfalt);
15. Proiectare ºi execuþie/
modernizare DJ 565 pe tronsonul
Crivina (asfalt) – Vrancea ( asfalt);
16. Proiectare ºi execuþie/
reabilitare DJ 564 pe tronsonul
Dãnceu (asfalt) – Jiana ( asfalt);
17. Reabilitare/modernizare DJ
607B, drum Cireºu-Bunoaica.

* culturã

1. Consolidarea, reabilitarea ºi
restaurarea Muzeului de Artã din
Drobeta-Turnu Severin;
2. Finanþarea proiectelor dedicate
Centenarului Marii Uniri;
3. Amenajarea peisagisticã a
parcului arheologic din Incinta
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier;
4. Consolidarea ruinelor piciorului
podului, existent în incinta
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier;
5. Amenajarea ruinelor Amfiteatrului
Roman din incinta Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier.

* sãnãtate
1. Reabilitarea ºi modernizarea,
pentru creºterea eficienþei
energetice, a Pavilionului de
Psihiatrie I ºi II;
2. Reabilitarea ºi modernizarea,
pentru creºterea eficienþei energetice,
a Pavilionului Dermato-Venerice;
3. Reabilitarea ºi modernizarea, în
vederea creºterii eficienþei
energetice, a Spitalului Judeþean de
Urgenþã, Drobeta-Turnu Severin;
4. Reabilitarea ºi modernizarea,
pentru creºterea eficienþei energetice,
a Pavilionului Boli Infecþioase;
5. Reabilitare, extindere ºi dotare
U.P.U., Spitalul Judeþean de
Urgenþã Drobeta-Turnu Severin;
6. Dotarea Spitalului Judeþean cu
echipamente medicale;
7. Lucrãri de invesþii în cadrul
Centrului Medico-Social Cujmir;
8. Lucrãri de investiþii la Centrul de
Asistenþã ºi Îngrijire Pãtulele;
9. Lucrãri de consolidare pentru

corpurile de clãdire I ºi G din
cadrul clãdirii Spitalului Judeþean
de Urgenþã Drobeta Turnu Severin;
10. Construirea unei staþii de epurare
în incinta Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta-Turnu Severin;
11. Construirea unui heliport în
scopul îmbunãtãþirii calitãþii
îngrijirii spitaliceºti de urgenþã;
12. Construirea unor anexe în
cadrul Centrului de Asistenþã
Medico-Socialã Cujmir.

* educaþie
Extinderea infrastructurii educaþionale
a  Centrului ªcolar de Educaþie
Incluzivã „Constantin Pufan”.

* antreprenoriat
Reabilitarea Centrului Regional de
Afaceri Dunãrene din Gura Vãii.

* turism
Amenajãri pentru introducerea în
circuitul turistic a peºterii Topolniþa,
din comuna Cireºu, ºi a Peºterii de
la Pod, din comuna Ponoarele.

* protecþia mediului
1. Sistem de management integrat al
deºeurilor solide din judeþul
Mehedinþi;
2. Realizarea unor Planuri de
Amenajare a teritoriului zonal în
vederea prezervãrii patrimoniului
natural ºi cultural al judeþului
Mehedinþi.

* siguranþã naþionalã
Reabilitarea clãdirii sediului Centrului
Militar Judeþean Mehedinþi.

* servicii recreative
Reabilitarea ºi modernizarea
Stadionului Municipal Dr. Angelescu.

Bugetul Consiliului Judeþean Mehedinþi
va viza investiþii în diferite sectoare de activitate
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Sâmbãtã, 17 februarie 2018,
Parohia “Sf. Teodor Tiron” din localitatea
Obârºia-Cloºani, protopopiatul Baia de
Aramã, judeþul Mehedinþi ºi-a serbat
ocrotitorul spiritual. Acest moment a fost
marcat prin Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, oficiatã fiind decãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, episcopul Severinului ºi
Strehaiei, fiind înconjurat de un ales sobor
de preoþi ºi diaconi. Rãspunsurile din
timpul Sfintei Liturghii au fost asigurate
de cãtre psalþii Catedralei Episcopale
din Drobeta-Turnu-Severin.
  În cuvântul de învãþãturã, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim le-a transmis
comunitãþii parohiale arhiereºti
binecuvântãri, vorbindu-le despre viaþa
ºi activitatea Sfântului Teodor Tiron ºi
despre rolul rugãciunii ºi al postului

Parohia “Sf. M. Mc. Teodor Tiron”
din localitatea Obârºia-Cloºani a

îmbrãcat straie de sãrbãtoare
din aceastã perioadã.
   La finalul Sfintei Liturghii, pãrintele paroh
Marian Bona a mulþumit Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim pentru bucuria
duhovniceascã prilejuitã de vizita pastoralã,
încredinþându-l de dragostea ºi preþuirea
comunitãþii pe care o pãstoreºte cu vrednicie.
   Biserica din comuna Obârºia Cloºani
este construitã pe locul unei vechi biserici
de lemn. Zidirea sfântului lãcaº s-a
început în anul 1936, fiind sfinþit în anul
1946 de cãtre Episcopul Atanasie al
Râmnicului. Pictura bisericii a fost
executatã de Gheorghe Bãrbulescu
Tismana ºi Matei ªuþea din Peºtiºani.
   Legat de aceste meleaguri este ºi
numele lui Tudor Vladimirescu, cel care
a fost vãtaf al plaiurilor Cloºanilor, aºa
cum aminteºte pisania noii biserici.

În urma acþiunilor desfãºurate în domeniul
prevenirii delictelor silvice, jandarmii au
identificat în zona împãduritã ce aparþine
Ocoalelor Silvice ªimian ºi  Vânju Mare, 3
cetãþeni care tãiaserã mai mulþi arbori pe care
se pregãteau sã-i încarce ºi sã-i transporte la
domiciliul acestora,  în vederea comercializãrii.
În urma cubajului efectuat împreunã cu lucrãtori
silvici,  a rezultat cantitatea de 5,5 mc de lemn
esenþã stejar ºi salcâm. Împotriva celor trei
bãrbaþi,  jandarmii au întocmit actele de
sesizare sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
tãiere fãrã drept de arbori nemarcaþi ºi furt de
arbori din fondul forestier naþional.
   O altã infracþiune a fost constatatã în Târgul
sãptãmânal din localitatea Pãtulele, dupã ce
jandarmii au identificat o mehedinþeancã de
44 ani, care oferea spre vânzare mai multe

Jandarmii mehedinþeni au ridicat în vederea confiscãrii
peste 5 mc de material lemnos precum ºi mai multe

articole de îmbrãcãminte susceptibile de a fi contrafãcute

produse susceptibile de a fi contrafãcute.
Articolele de îmbrãcãminte purtând sigla unor
mãrci originale, pentru care persoana în cauzã
nu a putut prezenta documente de
provenienþã, au fost ridicate ºi predate
lucrãtorilor din cadrul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinti.
   Pe numele femeii au fost întocmite actele
de sesizare privind punerea în circulaþie a
unui produs purtând o marca identicã sau
similarã  cu o marcã înregistratã pentru
produse identice ori similare ºi oferirea
produselor sau comercial izarea ori
deþinerea lor în acest scop.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

Reporter: Aurel-Marian-Augustin Gherghinescu

- Crearea unei platforme
online de promovare a
resurselor culturale ºi
naturale ale zonelor, a
serviciilor ºi produselor
disponibile în plan local, în
limbile românã ºi englezã,
lunile martie – decembrie.

Cum puteþi susþine acest program:
   1. Donaþii prin platforma www.bursabinelui.ro,
începând cu suma de 5 lei. În aceastã paginã cãutaþi
„gazde bune”, iar prezentarea proiectului este însoþitã
de butonul „Doneazã”.
2. Tot în platforma www.bursabinelui.ro, lângã prezentarea
proiectului este disponibil butonul „Fii voluntar”.
3. Donaþii financiare sau materiale adresate direct
Asociaþiei Sinaptica: vom avea nevoie de resurse
financiare ºi materiale pentru activitãþile din cadrul
ºcolii de varã, în special.
4. Direcþionarea a 2% din impozitul pe venit, în cazul
persoanelor fizice, sau maximum 20% din impozitul
pe profit, în cazul agenþilor economici, cãtre
Asociaþia Sinaptica;
5. Distribuirea de informaþii despre aceastã iniþiativã
în mediul online ºi offline, prietenilor ºi cunoscuþilor,
tuturor celor despre care credeþi cã ar putea fi
interesaþi sã contribuie sau pur ºi simplu sã fie þinuþi
la curent cu evoluþia ei.
   Dacã doriþi sã aflaþi mai multe despre acest
program dedicat judeþului Mehedinþi, vizitaþi pagina
www.sinaptica.ro

Gazde bune...
 urmare din pag. 1

 Biroul de presã
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Dragobetele, o sãrbãtoare
ale cãrei rãdãcini nu sunt mai vechi
de sfârºitul secolului al XIX-lea, este
un reper care puncteazã ritmurile
calendaristice ºi pe cele ale naturii.
Conform consemnãrilor etnologului
Simeon Florea Marian, apare
sãrbãtorit în date uºor fluctuante: în
ultima zi a lunii februarie, în prima
zi a lunii martie sau aºa cum ºtim
azi, în 24 februarie.
   Sãrbãtoarea este legatã de pragul
de trecere dintre iarnã ºi primãvarã
(motiv din care mai este cunoscutã
ºi ca Dragobete cap de primãvarã),
trecere care nu se face brusc, ci
procesual printr-un ciclu de aproape
douã sãptãmâni – 24 februarie/1
martie/9 martie, începându-se în
unele locuri chiar de la debutul lunii
februarie când pregãtirea de intrare
în primãvarã se fãcea printr-un
obicei numit Gurbanul viilor (era
marcat începutul lucrãrilor viticole).

Pentru cã tradiþia spune cã
pãsãrile care nu-ºi aflã perechea în

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier- Poveste despre Dragobete

aceastã zi vor fi singure tot anul,
Dragobetele mai este cunoscut ºi
sub denumirea (romanticã) de
Logodnicul Pãsãrilor. Probabil de
aici a cãpãtat o conotaþie care nu îi
este specificã, asemãnãtoare nou
intratei în mentalul colectiv, ziua
îndrãgostiþilor. Tradiþia noastrã nu a
avut o asemenea sãrbãtoare. Se
poate vorbi totuºi despre o înþelegere
între masculin ºi feminin, urmeazã

Postul Paºtilor în care autoritatea
femininã este recunoscutã, sunt
primele ieºiri la pãdure ale fetelor ºi
bãieþilor la cules de flori, întâlniri
care ar fi putut genera intimitate, este
aºadar sãrbãtoarea care stã sub
semnul oferirii primelor flori.

În zilele noastre, când nevoia de
recãpãtare a valorilor culturii
tradiþionale a crescut, Dragobetelui
(care este legat de personalitatea

Sfântului Ioan Botezãtorul care s-a jertfit
pentru cã a incriminat iubirea
nelegitimã) i se încearcã o
resemantizare ca o contrapondere la
ziua care marcheazã iubirea,
Valentine’s Day, considerându-se cã
astfel se anuleazã aceastã mare
disponibilitate de acceptare a
modelelor strãine, când cel mai
simplu e sã cãutãm sã înþelegem
semnificaþiile de bazã ale sãrbãtorilor
din calendarul popular.

Este motivul din care secþia de
Etnografie ºi Artã Popularã a Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, prin relaþia
muzeu-ºcoalã, încearcã sã explice
tinerilor, adolescenþilor, copiilor rolul ºi
rostul tradiþiilor care dau perspectivã
societãþii. Anul acesta, pe 24 februarie,
la Muzeul de Istorie Alexandru
ªtefulescu din Târgu Jiu, în calitate de
partener, Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier va participa, prin secþia de
Etnografie ºi Artã Popularã, la
simpozionul “De la Dragobete la
Mãrþiºor”.

Elzevir este numele unei
familii de tipografi olandezi din
secolele al XVII-lea- al XVIII-lea.
Deºi se pare cã familia a fost
implicatã în comerþul cu cãrþi încã
din secolul al XVI-lea, este
cunoscutã doar, începând cu
Lodewijk Elzevir (numit ºi Louis).
Familia a încetat sã tipãreascã în
1712. Într-o epocã de ortografie
nestandardizatã, numele familiei
era cel mai adesea scris Elsevier
sau Elzevier, iar ediþiile  franceze
pãstreazã cea mai mare parte acest
nume; dar numele a fost treptat
corupt în limba englezã în Elzevir
ca termen generic pentru cãrþile lor.
Familia iniþial a venit din Leuven,
unde Louis s-a nãscut în jurul
anului 1546, ºi a fost de origine
mauricã, luând ca nume de familie
o transliterare a al-Sifr sau al-Zifr
(“cipherul”). Louis Elzevir pare sã
fi lucrat mai mult ca un legãtor de
carte în primele sale decenii. S-a
mutat cu familia de mai multe ori,
inclusiv la Anvers. În 1580, el a
fãcut ultima mutare la Leiden, unde
pare sã fi lucrat ca librar ºi editor.

Comorile de carte veche ale Bibliotecii Judeþene “I.G.Bibicescu’’ Mehedinþi
   O ediþie a lui
Eutropius, care a
apãrut în 1592, a fost
mult timp consideratã
cea mai veche
publicaþie Elzevir, dar
prima este acum
cunoscutã a fi Drusii
E b r a i c a r u m
quaestionum ac
responsionum libri
duo, care a fost produsã
în 1583. Louis a murit
la 4 februarie 1617. Din
cei ºapte fii ai sãi, cinci,
Matthieu/Matthijs, Louis, Gilles,
Joost ºi Bonaventura, au adoptat
profesia tatãlui lor. Printre ei
Bonaventura Elzevir (1583-1652)
este cel mai cunoscut. El a început
activitatea în calitate de editor în
1608, iar în 1626 a luat ca partener
pe Abraham Elzevir, fiul lui Matthijs,
nãscut la Leiden în 1592. În 1617,
Isaac Elzevir (1596-1651), al doilea
fiu al lui Matthijs, a fost primul din
familie care a achiziþionat un
echipament de tipãrire, care apoi a
trecut în mâinile lui Bonaventura ºi

Abraham în 1626, când a decis sã
iasã din afacere. Abraham a murit
pe 14 august 1652, iar Bonaventura
la aproximativ o lunã dupã aceea.
   Faima ediþiilor Elzevir se bazeazã în
principal pe lucrãrile emise de firma
lui Bonaventura ºi Abraham. Ceea ce
este remarcabil la aceste tipãrituri este
caracterul literei, cu talpa triunghiularã,
de grosimi diferite, astfel încât
dimensiunile volumelor sunt
impresionant de mici pentru cantitatea
de informaþie pe care o conþin.
    În biblioteca “I.G.Bibicescu” -

Mehedinþi, existã trei asemenea
volume, pãstrate într-o stare foarte
bunã. Douã exemplare din Bosporo
Tracio, ambele publicate în 1632 la
Lungduni ºi un exemplar dinNovum
Testamentum publicat în 1670 la
Amstelodami. Acestea reprezintã
adevãrate comori ale culturii
universale, iar faptul cã se aflã la
biblioteca din Drobeta Turnu Severin
trebuie sã reprezinte un motiv de
mândrie atât pentru bibliotecã, cât
ºi pentru întreaga comunitate.

 Biroul de presã

 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Suntem în anul sãrbãtoririi
Centenarului Marii Uniri, iar batjocura
celor care, în mod legitim sau nu,
pretind a fi conducãtorii acestei þãri,
la adresa milioanelor de români a
atins cote inimaginabile. Dupã ce,
vreme de 11 ani de tãiat ºi spânzurat
prin parchete, a fãcut declaraþii când,
cum ºi cui au voit muºchii dumneaei,
Laura Codruþa Kovesi, forþatã
oarecum de scandalurile mizerabile
din sânul DNA Ploieºti, s-a decis,
taman de Ziua Îndrãgostiþilor, sã
susþinã o conferinþã de presã. Dar,
conform proverbului „la pomul
lãudat, sã nu te duci cu sacul”, acolo
nu s-au petrecut lucruri
spectaculoase, ba nici mãcar cât de
cât relevante pentru imaginea
respectivei muieri. Aº zice chiar cã,
în pofida entuziasmului unora, care
au vãzut în prestaþia lui Kovesi
semnele intrãrii sale glorioase în
politicã (!?!), intenþia respectivei de
a-ºi lustrui cât mai bine imaginea s-
a întors împotrivã-i. Din mai multe
motive. Primul motiv e legat de
calitatea reporterilor acreditaþi sã
punã întrebãri la respectiva conferinþã
de presã. Cu douã sau trei excepþii,
fãtucile ºi golãnaºii prevãzuþi cu
mãciuci microfonizate sau cu
telefoane  ºmechere erau fie bine
instruiþi sã ridice mingi eficiente la
fileu sufrageristei, fie coplet ageamii.
Aceastã conjuncturã i-a permis lui
Kovesi sã facã exact ce ºtie ea mai
bine. Adicã sã debiteze aceleaºi fraze
autolaudative ºi ameninþãtoare („Noi
suntem DNA!” etc, etc.) diluate la
nesfârºit într-un fel de apã de ploaie,
în care doar un ochi cât de cât vigilent

Ravagiile tupeului agresiv
ºi  încã neatins de patologia laudativã
indusã de propaganda binomului
putea detecta minciunile grosolane,
prin care ºefa DNA sfida milioane de
români, contrazicând cu un tupeu dus
pânã la nesimþirea agresivã
concluziile oficiale ale controlului
Inspecþiei Judiciare. Un asemenea
tupeu agresiv, persistent în minciunã
madam’ Kovesi nu-l putea moºteni
decât de la tutorele ei nedezminþit,
Traian Bãsescu. Cel care se face cã o
beºteleºte prin spaþiul public, doar-
doar va scãpa el basma curatã. Ceea
ce, la drept vorbind, în condiþiile
nivelului de moralitate existent în
politica româneascã de azi, este foarte
posibil sã se întâmple.
   * Foarte grav e cã ºi preºedintele
României, Klaus Werner Iohannis,
în loc sã conºtientizeze situaþia
extrem de gravã în care se aflã acest
segment al Justiþiei autohtone ca
urmare a recentelor dezvãluiri, se
complace cu aceste practici
mizerabile, ce exced calea normalã
de înfãptuire a actului Dreptãþii, ºi îi
ia apãrarea, practic necondiþionat,
lui Kovesi, ignorând evidenþa
notificatã prin documente oficiale.
Noi am mai spus-o ºi cu alte ocazii:
acest absolut inert ºi nedemn
preºedinte ar trebui sã plece în Sibiul
natal, unde îl trage aþa, dacã mai are
o brumã de bun-simþ. Politic, în
primul rând. Sã te gãseascã pe tine,
român,  sãrbãtorirea Centenarului Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918 cu un
astfel de personaj pe scaunul de la
Cotroceni este aproape o blasfemie.
   * Un comportament cel puþin ciudat
are ºi actualul ministru al Justiþiei,

Tudorel Toader. Care ba îºi vânturã
iþarii prin Þara Soarelui Rãsare, ba
cere timp de reflecþie pentru a-ºi
formula concluziile în legãturã cu
latifundiara din capul Anticorupþiei
rãmâneºti, ba amânã termenele
pentru prezentarea acestor concluzii.
Multã lume, zice-se avizatã, ºi-a
manifestat încrederea în seriozitatea
ºi, mai ales, competenþa acestui
universitar,  Tudorel Toader. Cruntã
decepþie! Dupã toate probabilitãþile,
pentru nenea Tudorel conteazã enorm
întâmplarea, aproape fatalã, cã a fãcut
parte din comisia care a închis ochii
la plagiatul grosolan din teza de
doctorat a Luluþei. Trebuºoara asta,
se pare, e mai tare chiar ºi decât niºte
prevederi ale Legii. Pãi, nu?!
   * Rãmâne încã neclarã situaþia
Liceului din Vânju Mare. Deºi aceastã
unitate îndeplineºte absolut toate
condiþiile legale de funcþionare,
Consiliul de Administraþie al ISJ
Mehedinþi se menþine, vedem, pe o
poziþie rigidã ºi cere eliminarea clasei

a IX-a de matematicã-informaticã din
planul de ºcolarizare pe anul de
învãþãmânt 2018/ 2019. Cel puþin
ciudatã ne apare ºi atitudinea
sindicatului, din care, recent, cadrele
didactice de la acest liceu au decis
sã se retragã, ca o formã de protest.
Inspectorul ªcolar general, Mirela
Pintea Enea (despre care aflãm cã ar
fi primit un calificativ nesatisfãcãtor
din partea Ministerului Educaþiei) se
menþine pe o poziþie ambiguã. Pânã
la noi... ordine, sã reþinem,
deocamdatã, cã susþin, cu argumente
ºi bunã credinþã, cauza acestei unitãþi
de învãþãmânt deputaþii de Mehedinþi
Alina Teiº (PSD) ºi Virgil Popescu
(PNL), prefectul Nicolae Drãghiea ºi,
mediatic, RTV Galaxy, prin emisiunile
ºi grupajele de ºtiri difuzate. Poate cã
ar fi de dorit o implicare mai activã,
mai determinatã, a preºedintelui
Consiliului Judeþean, Aladin
Georgescu, ºi a primarului vânjean,
Nicolae Ruginã – ambii, foºti elevi
(valoroºi!) ai acestui liceu. Poate...

14 - 27 februarie 21 - 27 februarie 2018 21 - 27 februarie 2018
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Dupã ce PMP Mehedinþi s-
a prãbuºit politic datoritã unei
activitãþi foarte slabe ºi a lipsei
liderilor, PNL Mehedinþi a rãmas, în
acest moment, singurul partid de
dreapta care mai conteazã în judeþ.
Transformãrile care au avut loc în
PNL Mehedinþi, evoluþia sa politicã,
dar mai ales ultimele rezultate
electorale aratã cã partidul a scãzut
mult, însã, în ciuda acestei situaþii,
partidul poate reveni pe scena
politicã mehedinþeanã.
   Preºedintele PNL Mehedinþi,
deputatul Virgil Popescu, este
singurul liberal din judeþ care poate
contribui decisiv de revenirea ºi
afirmarea acestui partid. PNL
Mehedinþi este, la începutul acestui
an, într-o poziþie favorabilã pentru a
încerca o revenire ºi o reafirmare pe
scena politicã judeþeanã. Fiind
principalul partid de opoziþie,
liberalii mehedinþeni au o
posibilitate realã de a deveni o voce
de opoziþie importantã, cu atât mai
mult cu cât este în propriul interes
sã fie un partid de opoziþie veritabil.
   În cadrul PNL Mehedinþi, Virgil
Popescu, preºedintele formaþiunii,
este principalul politician liberal al
judeþului. De altfel, deputatul Virgil
Popescu pare sã fie ºi singurul
liberal care sã îºi asume cu fermitate
rolul de preºedinte al unui partid de
opoziþie. Acest partid, chiar dacã nu
mai este aºa de puternic cum era în
alte perioade, are totuºi ºanse sã
revinã, fie ºi numai datoritã faptului
cã este singura formaþiune care

Deputatul Virgil Popescu,
politicianul care poate relansa

PNL Mehedinþi în judeþ

Parafrazând vechiul cântec
“Trenule, maºinã micã!”, noi,
mehedinþenii, cei care îndrãznim sã
cãlãtorim cu trenul în zilele de azi, am
putea sã adãugãm versuri noi, de genul:
Trenule, maºinã micã
Stai la Balota o clipã!
ªi uitã-te-n stânga-n dreapta,
Dacã ºina te primeºte
ªi nu te rostogoleºte...
   Fãcând haz de necaz cu aceastã
parodie, vreau sã atrag serios atenþia
cã, în zona kilometrului 346, numitã
ºi Dealul Balota, judeþul Mehedinþi,
de pe magistrala C.F.R. Bucureºti –
Timiºoara, este o adevãratã aventurã
a mecanicilor de locomotivã sã îºi
conducã maºinãriile, fie ele ºi
electrice ºi bine computerizate.
   Numai în ultimele luni au avut loc
mai multe incidente, dintre care
unele au fost deraieri, iar în unele
cazuri, chiar reprezentanþii presei au
descoperit unele defecþiuni
periculoase ale ºinelor, evitând în
ultimul moment accidente, care
puteau sã aibã multe victime
omeneºti.
   La trecerea celor aproape 4 kilometri
mai ales la coborâre, spre Timiºoara,

Distinse domnule preºedinte,
Stimate doamne ºi stimaþi domni deputaþi,
Cu îngãduinþa dumneavoastrã astãzi vã voi

prezenta declaraþia politicã intitulatã:

garniturile de tren scârþâie din toate
încheieturile, „rugându-se” Domnului
sã gãseascã în faþã ºinele întregi sau
sã nu se desprindã sub greutate. Viteza
de rulare nu este mai mare de 5 km/
orã, iar zgomotul produs sperie
cãlãtorii ºi provoacã þipete copiilor din
tren. Un cãlãtor indiferent de vârstã,
dacã ar porni în acelaºi timp cu trenul
din vârful dealului Balota pânã la baza
lui, în mod sigur ar ajunge cu cel puþin
5 minute înainte.
   ªi acest lucru nu este de ieri, de azi.
C.F.R.- ul, în schimb, este mut.
Pãstreazã o tãcere suspectã faþã de
populaþie. Reparã sau se face cã reparã
cãile de rulare cu firme care au încasat
milioane de lei ºi au fãcut lucrãri de
mântuialã sau care au încasat banii ºi
au abandonat lucrãrile.
   Considerãm cã ºi noi, cei care
folosim transportul pe cãile ferate
avem dreptul la confort ºi siguranþã
ºi pe acest tronson, pe care îl
parcurgem în deplasarea noastrã, iar
trenul sã redevinã, aºa cum spune
cântecul, o adevãratã „maºinã micã”.

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

„TRENULE, MAªINÃ MICÃ!”

 Mircea Popescu

reprezintã cu adevãrat
dreapta politicã localã.
   Deputatul Virgil
Popescu este singurul
parlamentar obþinut de
PNL Mehedinþi la scrutinul
parlamentar de anul trecut.
Totodatã, acesta este ºi
singurul parlamentar al
dreptei politice mehe-
dinþene, fiind, practic, ºi
liderul ei ca urmare a
demnitãþii publice pe care
o deþine.

   În noul context politic judeþean,
deputatul Virgil Popescu are
importanta misiune de a consolida
ºi relansa PNL Mehedinþi. Demersul
nu este unul uºor, datã fiind
conjunctura politicã a judeþului. PNL
Mehedinþi, în frunte cu deputatul
Virgil Popescu, are nevoie de un
suflu nou, de o activitate intensã ºi
susþinutã pentru a se impune la
nivelul judeþului. De asemenea, este
imperios necesar ca PNL Mehedinþi
sã adopte o atitudine mult mai
fermã, pragmaticã ºi coerentã. Acest
partid se aflã, într-adevãr, în faþa unui
demers politic dificil, raportat la
rezultatele electorale obþinute la cele
douã tipuri de alegeri care au avut
loc în anul 2016, însã PNL
Mehedinþi are resurse interne pentru
a reveni. Deputatul Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi, are
capacitatea politicã de a adopta,
alãturi de colegii sãi, o nouã strategie
politicã prin care sã demonstreze cã
partidul pe care îl conduce poate sã
revinã în forþã la nivelul judeþului.

Ministrul Educaþiei Naþionale, Valentin Popa,
a aprobat prin ordin, structura anului ºcolar 2018 -
2019. Potrivit documentului, cursurile noului an
ºcolar încep luni, 10 septembrie ºi însumeazã 168
de zile lucrãtoare (34 de sãptãmâni).
   Structura anului ºcolar cuprinde semestrul I (10
septembrie 2018 - 1 februarie 2019) ºi semestrul al
II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019).
   Vacanþele elevilor din toate ciclurile de învãþãmânt
sunt programate astfel: vacanþa de iarnã (22 decembrie

Cursurile anului ºcolar 2018-2019 încep luni, 10 septembrie 2018
2018 - 13 ianuarie 2019), vacanþã intersemestrialã (2
- 10 februarie 2019), vacanþa de primãvarã (20 aprilie
- 5 mai 2019) ºi vacanþa de varã (15 iunie - 15
septembrie 2019). Suplimentar, clasele din
învãþãmântul primar ºi grupele din învãþãmântul
preºcolar beneficiazã de vacanþã în sãptãmâna 27
octombrie - 4 noiembrie 2018. Pentru clasele
terminale din învãþãmântul liceal, anul ºcolar se încheie
în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data
de 7 iunie 2019.  Continuare în pag. 12
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Proaspãt întors din Tenerife,
Iohannis ºi-a continuat în chip sfidãtor
excursia pe pîrtia de la ªureanu, în timp
ce sute de protestatari îl huiduiau la
poarta Palatului Cotroceni, cerîndu-i
demisia pentru acel „nu” repetat în
sprijinul corupþiei, oripilaþi de repetatul
ºi ieftinul laudatio la adresa ºefei
D.N.A., îngroziþi de rînjetul sãu de circ
ºi dezinteresul manifestat faþã de
procurorii stricaþi, de peroraþia lui pe
tema corupþiei pe care, evident, o
tãinuieºte. Deºi bate la ochi, trucul lui
Iohannis de a mîngîia pe frunte
pacienta Koveºi nu este nou. Nou este
doar tupeul lui Koveºi de a se þine cu
fundul de scaun, pentru cã sistemul îi
ºopteºte la ureche vorbe de amor, în
pofida numeroaselor dovezi care îi
aratã drumul spre sala de judecatã.
Raportul de control de la D.N.A.
menþioneazã aspecte revoltãtoare, care
relevã faptul cã sub conducerea Laurei
Koveºi, D.N.A. a devenit un real
pericol public, fiind pusã sub semnul
întrebãrii oportunitatea funcþionãrii în
continuare a acestei instituþii, cîtã
vreme abuzurile, eºecurile ºi
ilegalitãþile au atins cote alarmante.
Singurul preºedinte care a acoperit
ilegalitãþile sistemului, care o face pe-

Rînjetul lui Iohannis ºi pacienta Koveºi
a avocatul acestui mecanism represiv
este Iohannis. ªi în mod sigur, la
cãderea sistemului, va achita cea mai
grea notã de platã.
   Oripilaþi de abuzurile acestei instituþii
represive, tot mai mulþi români cer
demisia lui Iohannis ºi a Codruþei
Koveºi, întrebîndu-se cum ne-am
pricopsit cu acest instrument al
abuzului, care permite o imunitate
absolutã procurorilor, imunitate care
a depãºit sistemul juridic românesc,
transformîndu-l, subtil, în dictaturã. În
2002, sub lozinca „lupta anticorupþie”,
lozincã menitã sã ascundã ilegalitãþile
ºi abuzurile de la vîrf, prin Ordonanþa
de Urgenþã nr. 43/2002, interlopii lumii
paralele le-au sugerat lui Iliescu ºi lui
Nãstase înfiinþarea Parchetului
Naþional Anticorupþie (P.N.A.),
transformat, apoi, într-o armã politicã
împotriva opozanþilor. În 2005 ºi-a
schimbat denumirea în Direcþia
Naþionalã Anticorupþie (D.N.A.).
Teoretic, D.N.A., pare a fi o instituþie
româneascã, dar, în realitate, este
condusã de globaliºtii S.U.A.-U.E.-
Sörös & Co. Pentru cã aceºtia au vãzut
instrumentul potrivit în Traian
Bãsescu, adicã modelul de slugã
fidelã, au decis, în 2005, cã trebuie sã
fie preºedinte al României. Astfel, au
demarat, cu concursul „alesului”, un
odios experiment de tip totalitar, mai întîi,
pentru a testa reacþia oamenilor. Cum
reacþia a fost absentã, Sistemul Represiv
a devenit tot mai puternic, tot mai
virulent, Traian Bãsescu folosindu-l
împotriva tuturor celor care nu cãdeau
de acord cu el. În perioada respectivã,
Justiþia Românã era pe mîna Monicãi
Macovei, componentã a sistem juridic
de dinainte de 1989. Uite aºa, România
a devenit þara în care trãiesc ºi acþioneazã
cele mai multe slugi ale globaliºtilor.

   Astãzi, nu putem vorbi despre
derapaje la D.N.A., ci despre hainlîc.
Despre o structurã secretã de cucuvele
mov, zdrenþe ºi portocale, despre un
mentorat în arta jafului, pactizare cu
corupþia ºi corupþii mari, din
perspectiva unei precizii chirurgicale,
toate avînd ca unic scop teroarea în
rîndul celor care le stau în cale ºi
favorizarea infractorilor „de elitã”. Atîta
timp cît cãlãtorului de la Cotroceni îi
cîntã cucuveaua serenade în curtea
palatului ºi ne rîde-n nas, atîta timp cît
o apãrã cu sîrg prin cuvinte îngãimate
fãrã sens, „doamna K” va rãmîne
inexpugnabilã. Presa v-a trãncãni
puþin, va face un pic de balamuc în
mijlocul drumului, o zi, douã, cinci,
apoi v-a scãpa osul din gurã, pentru
cã alte oase vor fi puse cu tîlc pe piaþa
media. Toate declaraþiile lui Iohannis
cu privire la Koveºi reprezintã
atitudinea tipicã unui ispravnic supus
mafiei transfrontaliere. Oricît s-ar cãzni
americanii sã lucreze la imaginea”
imaculatei Codruþa Koveºi, strãnepoþii
noºtri vor urmãri în mod sigur filme
horror cu acest sinistru personaj,
alãturi de Coldea, Portocalã, de
judecãtorii acoperiþi, ºantajaþi ºi
descoperiþi, alãturi de toþi cei din
cîmpul tactic al S.R.I., pentru care
aºteptãm începerea cercetãrii-urmãrii
penale. Corupþia este partea cea mai
mizerabilã a „democraþiei” româneºti,
pe care n-avem cum s-o sfinþim. Este
la fel cum m-aº strãdui eu sã acopãr
goliciunea personajelor lui
Michelangelo din „Judecata de apoi”.
   În nicio þarã din lume nu mai
funcþioneazã o asemenea instituþie
gestapovistã! D.N.A. trebuie desfiinþatã
ºi reînfiinþatã sub deviza pretorului
roman Piso: „Fiat Justiþia, ruat
coleum!” (Sã se facã dreptate,
prãbuºeascã-se ºi cerul!) ºi condusã
de un comisar incoruptibil, gen Eugen
Alimãnescu. IntereseleÞãrii trebuie sã
se afle deasupra tuturor „parteneriatelor”,
iar Koveºi trebuie sã primeascã un bilet
la ordin cu destinaþia sala de judecatã,
apoi, previzibil, Târgºor sau Colibaºi. Cu
toate acestea, nu prea curînd vom citi
ºtirea potrivit cãreia Koveºi ºi întreg
carul alegoric vor fi înlãturaþi ºi traºi la
rãspundere pentru multele abuzuri,
pentru terfelirea unor vieþi ºi repetatele

încãlcãri ale Constituþiei, pentru cã
Gauleiterul Klemm ºi Herr Iohannis se
declarã super-mulþumiþi de „doamna
K”, o laudã ºi o decoreazã ca fiind cea
mai tare din parcãrile internaþionale!
Cum au dispãrut cu coada între
picioare cele mai aprige regimuri
dictatoriale: nazist, sovietic, maoist,
comunist, înclin sã cred cã tot aºa va
dispãrea imperiul piramidal al
corupþiei din þarã - acest regim mafiot
binomist, demn de anii stalinismului.
Sfîrºitul i se apropie. Regimului
represiv securist al lui Koveºi ºi Coldea
i se þine lumînarea.
   În oricare altã þarã din lume, dacã
existã suspiciuni cu privire la un înalt
oficial sau dacã vreunul îºi manifestã
public obrãznicia penalã, acesta îºi dã
demisia sau este demis. Koveºi nu
înseamnã Justiþie! Daþi jos blana de
oaie de pe trupul de lup al doamnei K!
În popor se spune adesea: „vai de
pãduchele care a fãcut purici”. În ciuda
tuturor actelor de teatru absurd, în care
Koveºi rîde cu o mascã ºi plînge pentru
putere cu o alta, s-a ridicat deja capacul
de pe cazanul care clocotea înãbuºit! I-
a fost greu sã reziste propriilor apucãturi
ºi maniei atotputerniciei. ªi mã întreb
unde v-aþi ascuns haºtagrezistenþilor
acum, cînd fiertura de cucuvea mov a
dat în foc! Cînd adevãrul nud a ieºit
la ivealã!? În fine, poporul are mai
mult mai multã demnitate decît pot
avea în trei vieþi, Koveºi, Iohannis,
Lazãr ºi toate portocalele stricate din
Justiþia românã. Ei sînt mult mai
parºivi decît îi credem noi.
   Încotro vom ajunge dacã vom
accepta sã alunecãm perpetuu pe cojile
de babane aruncate de maimuþele
penale? Adevãrata luptã anticorupþie
din România se va finaliza atunci cînd
vinovaþii vor face cunoºtinþã cu rãcoare
din celulã, cînd averile dobîndite prin
fraudã vor fi confiscate ºi redate
poporului. Cînd România va avea lideri
patrioþi ºi cu simþul rãspunderii, pentru
care binele poporului sã fie mai presus
decît binele personal. Atunci cînd
principalele braþe ale caracatiþei,
începînd cu Koveºi, vor fi judecate ºi
stîrpite. Cînd þara nu va mai fi raiul
clanurilor de interlopi, protejaþi de
justiþia încãlþatã cu papuci penali.

 continuare în pagina 12
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Nu ºtiu alþii cum sunt, dar
cât priveºti în urmã cu o sutã de ani
realizezi cã nu ai realizat nimic sau
aproape nimic... Când vezi cã
lucrurile merg atât de greu ºi foarte
greu, când aproape cã este o þarã de
neguvernat, când dupã o sutã de ani
nu am scãpat de sãrãcie ºi de
politicieni corupþi, când dupã o sutã
de ani ai ales sã rãmâi tot în þara ta
ºi sã „îndrãzneºti sã crezi” cã va fi
mai bine, adicã nu mai bine, dar
mãcar normal. Vorba lui Nea Nelu,
„sãrac ºi cinstit”. Faza este cã nu
suntem nici bogaþi ca þarã, nici
cinstiþi. Asta e nenorocirea. Cã am
rãmas la fel de sãraci ºi la fel de
prãpãdiþi în ultima sutã de ani ºi la
fel de corupþi, vorba lui Brâncuºi.
   Este o pãturã subþire, extrem de
subþire ºi bogatã. Chiar foarte
bogatã la un moment dat,
comparativ cu cetãþenii din clasa
medie europeanã. În rest, cam 80%
din populaþia þãrii face eforturi. Face
eforturi sã o ducã bine în viaþa pe
care o are ºi nu în cea de apoi. Unii
nu au avut curajul sã plece din þarã.

România hibridã
Pentru cã ai nevoie de un mare
curaj, în primul rând sã îþi pãrãseºti
þara de origine. Alþii poate nu o fac
din comoditate, alþii din prostie, alþii
chiar din patriotism.
   Este greu sã speri la ceva, având
în spate o sutã de ani de experienþã.
ªi atunci de ce tot speri cã ziua de
mâine îþi va aduce o þarã cât de cât
normalã, guvernabilã, fãrã jafuri
masive din toate domeniile de
activitate. Cum sã speri în
continuare, când verdictul este cât
se poate de clar ºi este limpede cã
ziua de mâine nu îþi va aduce o
Românie normalã. Sãracã, dar
mãcar normalã. Sau cinstitã, deºi
nu cred cã va fi cazul. România
normalã, nici mãcar þara „lucrului
bine fãcut” sau în care „sã trãim
bine” sau în care „îi ardem pe
corupþi”. Minciuni de politicieni.
Doar anii diferã. În ultima sutã de
ani am ascultat aceleaºi minciuni cã
o vom duce mai bine, cã vom trãi
într-o þarã normalã: nici mãcar
bogatã, nici mãcar cinstitã, dar
mãcar normalã. Ori, în ce trãim

acum? Cu siguranþã cã trãim într-
un hibrid. O Românie hibridã.
Amestec pestriþ de de toate, de
împliniri ºi de dezamãgiri, de
epocã de aur cu ev mediu. De Liga
Campionilor cu Divizia Judeþeanã,
de foarte bogaþi cu foarte sãraci, de
stafilococ auriu în orice salon de
spital, la medici care opereazã cu
succes pe creier. La drumuri nu
gãsim împletite extremele: poate
Transalpina cu autostrãzile mereu
praf ºi mereu neterminate.
Adevãrul este cã la drumuri chiar
suntem praf. În 100 de ani nu am
reuºit nimic.
   Avem mii de ºcoli în care nu
existã veceu sau apã curentã. Adicã
este un fel de ev mediu. Diferenþa
este energia electricã. La
gospodãrii cifrele sunt ºi mai
pesimiste. Jumãtate dintre
gospodãrii nu au wc ºi nu sunt
racordate la canalizare. Multe din
jumãtatea respectivã nu au apã
curentã sau dacã au apã curentã o
au trasã doar pânã în curte. Ori cum
vor sã modernizeze politicienii
noºtri la fel de buni ca noi
gospodãriile ºi sã creascã nivelul
de trai. Cum sã îºi modernizeze o
gospodãrie când încasezi doar
câteva sute de lei pe lunã? E clar
nu în urmãtoarea sutã de ani, nu
se va schimba nimic în viaþa
asistaþilor social. Dar avem asistaþi
social care vin la primãrie cu
mercedesul sã îºi ridice alimentele

oferite de UE sãracilor din
România. Avem ºi nu trebuie sã ne
ascundem aproape în fiecare
localitate oaze de putori care preferã
sã întindã mâna la stat, decât sã
munceascã zi de zi. Avem ºi
românaºi neplãtiþi cu lunile.
   Avem de toate. Amestecate,
combinate. Avem ºi securiºti vechi
ºi securiºti noi ºi presã liberã ºi la
comandã. Avem ºi supermarketuri
ºi tarabe prin piaþã. Avem ºi hoteluri
de lux ºi oameni care dorm prin gãri.
Avem ºi democraþie ºi sãrãcie. Mai
avem ºi un pic de comunism.
Suntem toþi proprietari de locuinþe,
dar suntem sãraci lipiþi, câºtigãm
lunar la nivelul locuitorilor din
Guineea. La ce ne ajutã cã suntem
proprietari? Avem toþi credite, avem
toþi de fumat ºi de bãut. Se bea, se
fumeazã, lumea se distreazã. Îl avem
pe Dragnea ºi pe ceilalþi. Dacã nu
se numea Dragnea se numea
Nãstase sau altfel. Mai educat sau
mai grobian. Avem un amestec de
de toate, de viaþã ºi moarte de plecaþi
ºi de rãmaºi. De pudibonderie, de
pedanterie ºi de rahat, la simultan.
Ca învãþãmântul primar de la þarã.
   Iatã de ce la noi nu ar prinde un
rãzboi hibrid rusesc. Nu ºi-ar da
seama nimeni care e þara ºi care e
rãzboiul. Poate cã nici nu ar fi nevoie
de rãzboi pentru o nouã despãrþire
dupã o sutã de ani. Cam asta ar mai
lipsi. În rest chiar le avem pe toate.

 ªtefan Bãeºiu
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Noaptea de 11 februarie 1866
Poate cã, istoria României ar trebui sã

înceapã cu marea realizare a poporului român,
Unirea Principatelor, cînd înþelepciunea lui a fãcut
posibilã unitatea noastrã ca stat sub conducerea
aceluiaº domnitor, Alexandru Ioan Cuza!
   Puþini cunosc activitatea publicisticã a lui
Eminescu, majoriatea neauzind cã ar exista, iar
cei care ºtiu fac tot posibilul sã nu se afle sau
sã se cunoascã cât mai puþin ºi în mare parte
deformat.
   Printre altele, Eminescu a fost unul dintre marii
admiratori ai domnitorului A.I.Cuza, el apreciindu-
l pe “Prinþul unirii” ca pe una dintre “cele mai
luminoase personalitãþi ale întregii noastre istorii
naþionale”, fiind de acord cã, domnitorul a folosit
în actul de conducere a þãrii un stil autoritar, chiar
excesiv uneori, mai ales dupã lovitura de stat din
2 mai 1864, dar n-a acceptat niciodatã ceea ce
s-a întâmplat în noaptea de 11 februarie 1866,
pe care a socotit-o drept o „crimã„ o
„ºobolaniadã„ ce a afectat grav evoluþia societãþii
româneºti ºi afirma cã prin abdicarea silitã a lui
Cuza ceva s-a frânt în aceastã evoluþie. ªi
completa aceste afirmaþii, spunând cã “vor trece
veacuri ºi nu va exista român cãruia sã nu-i crape
obrazul de ruºine de câte ori va rãsfoi istoria
neamului sãu la pagina 11 februarie”.
   Ca ºi în ”89, actul trãdãrii este acelaºi, poporul
fiind þinut departe de evenimentele care vor urma!
   În majoritatea luãrilor de atitudine faþã de acel
eveniment, Eminescu ataca ºi condamna fapta
ofiþerilor trãdãtori din acea noapte: “Una este vina
oamenilor politici, adversari ai lui Cuza, ºi alta
era vina ofiþerilor trãdãtori, fãrã de care oamenii
politici ar fi eºuat. Vina ofiþerilor însemna frângere
de jurãmânt ºi de onoare militarã, felonie. Militarii
în cestiune, dacã au crezut într-adevãr cã
participarea lor la conspiraþie e necesarã, trebuiau
sã înþeleagã cã n-o puteau face decât cu
sacrificiul numelui, carierei, vieþii lor morale.
Miºcarea care purta în frunte-i stigmatul trãdãrii
de Domn, a unuia dintre Domnii cei mai patrioþi
din câþi au fost vreodatã în þãrile Dunãrii române,
catã sã aibã în caracterul ei întreg sãmânþa unor
rele ºi mai mari. De atunci, am dat zi cu zi ºi an
cu an îndãrãt”. Cu un alt prilej, în legãturã cu
acelaºi subiect, Eminescu sublinia: “Pe ostaºii
de rând din garda de atunci a Palatului, care au
luat parte, sub ordin, la actul detronãrii, nu putem
sã-i învinuim, mai ales cã au fost minþiþi de ºefii
lor. Ofiþerilor, care conduceau pe soldat la ruºine
ºi care ºtiau cã acesta e un act de laºitate, le era
fricã de soldatul de rând, le era fricã de þãranul
acesta onest care, cu pumnul lui vârtos, i-ar fi
strivit sã fi ºtiut unde-l duce. <Doamna a nãscut
un prinþ> li s-a spus oamenilor, ºi numai greco-
bulgarii ce dezonorau uniforma ofiþereascã ºtiau
ce e la mijloc”.
   Cu toate cã unii dintre ofiþerii participanþi la
actul din noaptea de 11 februarie s-au umplut
de glorie pe câmpul de luptã în timpul Rãzboiului
de independenþã din 1877, Eminescu nu i-a
uitat ºi nu i-a iertat niciodatã, ºi ori de câte ori

s-a ivit prilejul i-a taxat cu cele mai aspre
cuvinte. În acest context, Eminescu s-a declarat
deosebit de indignat, în anul 1879, când gl.
Haralambie (era colonel în noaptea de 11
februarie ºi ºeful ofiþerilor care l-au detronat pe
Cuza) a fost recompensat de Adunarea
Deputaþilor, indignare pe care ºi-a manifestat-o
astfel: “Generalul Haralambie este unul dintre
acei militari care, cãlcându-ºi jurãmântul ºi
pãtând drapelul, au rãsturnat, nu prin revoltã
fãþiºã, care ar fi fost scuzabilã, ci prin trãdare
nocturnã pe Vodã Cuza. Puþin ne pasã nouã de
motivele domnului general Haralambie. Poate
sã fi fost mari, poate sã fi fost înjosite; în
chestiuni de asemenea naturã nu decid intenþiile
ºi motivele, ci fapta. Dacã generalul s-ar fi
sinucis a doua zi dupã rãsturnarea lui Vodã
Cuza, greºeala era espiatã; în alt chip însã ea nu
are iertare nici din partea oamenilor bine
cugetãtori, nici din partea lui Dumnezeu. ªi toþi
ofiþerii care au luat parte la rãsturnarea nocturnã
a lui Vodã Cuza, catã s-o ºtie odatã pentru
totdeauna cã, în ochii istoricului ºi în ochii celor
drepþi, singura lor espiare nu poate fi decât
nimicirea”.
    Eminescu ºi-a exprimat indignarea în cuvinte
dure ºi la 14 martie 1881 când, cu prilejul
proclamãrii României ca Regat, onoarea de a citi
actul de proclamare i-a fost încredinþatã
generalului Dimitrie Leca (ºeful gãrzii Palatului
în noaptea de 11 februarie, cu gradul de maior,
înaintat ulterior la gradul de general ºi ales
preºedintele Adunãrii Deputaþilor). Iatã ce a scris
atunci: “Au cãzut Domni prin rebeliune fãþiºã a
poporului sau a armatei, au cãzut prin amicii lor
fãþarnici; niciun Domn român, absolut niciunul,
n-a cãzut prin trãdarea strajei domneºti; orice
strajã, chiar adversarã Domnului, pe cât era de
strajã au privit în unsul lui Dumnezeu pe oaspetele
credinþei, ºi oaspeþii sunt sfinþi chiar pentru
popoarele cele mai barbare, necum pentru cele
civilizate. De la 11 februarie, dl. Leca este un mort.
Oameni ca el sunt afarã de cercul omenirii, precum
a fost Cain, a cãrui faptã e o copilãrie pe lângã
cea din noaptea de 11 februarie. Dacã acest domn
Leca ar fi avut curajul, pe care pretinde a-l avea
azi, când orice fiinþã vieþuitoare îl dispenseazã
de rãspundere, ar fi sfârºit a doua zi dupã 11
februarie cu sine însuºi pentru a ºterge pata de
pe niºte bieþi soldaþi nevinovaþi ºi amãgiþi, care
fuseserã scoºi din cazarmã sub pretextul cã
<Doamna nãscuse un copil>.
   Nu e de mirare cã în urma unor astfel de acuzaþii
ºi a tonului extrem de dur pe care-l folosea
Eminescu în paginile ziarului Timpul, a fost
arestat, în ziua de 28 iunie 1883, ºi internat într-
un spital de nebuni, fiind astfel scos din viaþa
publicã, într-o bunã mãsurã, pânã la decesul sãu
din 15 iunie 1889.
   Trãdarea patriei ºi a poporului român ºi- a
creeat un precedent devenind o virtute !
ing. O. Lolea - preºedintele Partidului Socialist

Român, Organizaþia Judeþeanã Mehedinþi

Începând din data de 20 februarie a.c.,
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã

“Drobeta” al Judeþului Mehedinþi relanseazã
semenilor provocarea de a deveni voluntar în

cadrul proiectului “Salvator din pasiune”.
   Proiectul “Salvator din pasiune” a fost lansat
la nivel naþional de IGSU  începând cu luna mai
a anului 2016, a continuat în anul 2017, iar anul
acesta, la nivelul judeþului Mehedinþi, se va
derula în perioada 20 februarie – 31 martie
a.c., interval de timp structurat în trei etape.
   Prima etapã, cea de recrutare ºi înscriere a
candidaþilor se va desfãºura în perioada 20.02 -
17.03.2018, cea de a doua etapã de analizare a
dosarelor va avea loc în perioada 18.03 –
24.03.2018, urmând ca, în perioada 25.03 –
31.03.2018 sã se încheie contractele de voluntariat.
   Reluãm, astfel, demersul de a gãsi în rândul
dumneavoastrã, acele persoane care îºi doresc
sã se implice benevol, fãrã remuneraþie, în
domeniul situaþiilor de urgenþã,
   Pentru a ne fi alãturi trebuie sã aveþi vârsta
cuprinsã între 16 ºi 65 de ani, sã fiþi apþi din punct
de vedere medical, sã nu fi fost condamnaþi pentru
sãvârºirea de infracþiuni cu intenþie ºi sã nu fi pierdut
anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor
Inspectoratelor pentru Situaþii de Urgenþã.
   Activitãþile derulate alãturi de efectivele
noastre vor consta în participarea la misiunile
de intervenþie, utilizarea noþiunilor de bazã în
acordarea primului ajutor calificat, implicarea
în acþiunile de ajutor umanitar ºi în cele de
popularizare a mesajului preventiv, în funcþie
de competenþele dobândite dupã parcurgerea
programelor de pregãtire.
Demersul instituþiei noastre are la bazã beneficiile
activitãþilor de voluntariat, ca expresie a implicãrii,
solidaritãþii ºi responsabilitãþii civice ºi valorii
profesionale a acestora, materializatã în sprijinul
acordat comunitãilor pe timpul situaiilor de
urgenã, dar ’i pentru prevenirea lor.
   Dosarul candidatului trebuie sã conþinã: cererea
de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru
persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie
dupã actul de identitate, avizul psihologic, actul
doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs
de desfãºurare, adeverinþa medicalã cu menþiunea
„apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncã” ºi
acordul pãrinþilor/tutorelui legal, pentru
persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Detalii suplimentare legate de activitatea
de voluntariat pot fi obþinute la numãrul de telefon
0252311212 sau accesând site-ul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi–www.isumehedinti.ro.

VÃ AªTEPTÃM ALÃTURI DE NOI!
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

ALEGE SÃ FII
VOLUNTAR!
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Evoluþia leului din perioada analizatã a fost de scãdere
constantã faþã de euro, în contrast cu parcursul celorlalte
monede din regiune care s-au întãrit.
   Cursul euro a crescut de la 4,6588, la începutul intervalului,
la 4,6623 lei, la finalul lui, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-
au realizat între 4,657 ºi 4,664 lei. Recordul de 4,6679 lei a
fost înregistrat în 23 ianuarie.
   Media dolarului american a scãzut de la 3,7738 la 3,7306 lei, dar a încheiat
perioada la 3,778 lei, când cotaþiile fluctuau între 3,756 ºi 3,78 lei.
   Moneda elveþianã a fluctuat între 1,151 ºi 1,158 franci/euro,
astfel cã media ei s-a miºcat în culoarul 4,0332 – 4,0471 lei,
la sfârºitul intervalului cursul fiind stabilit la 4,0408 lei.
   Cele mai multe dintre proiecþiile care se fac pe cursul euro/
leu indicã tendinþa de depreciere a monedei naþionale, la valori
de peste 4,7 sau chiar apropiate de 4,8 lei.
   De exemplu, situaþia politicã ºi adâncirea constantã a deficitelor de
cont ºi comercial, la care se adaugã creºterea rapidã a inflaþiei, care a
urcat în ianuarie la 4,3%, au determinat ieºiri importante din piaþa
bancarã localã, valoarea lor ridicându-se la circa un miliard de euro.
   Pe de altã parte, minuta ultimei întâlniri a CA al BNR
evidenþiazã faptul cã s-a luat în considerare posibilitatea unor
„corecþii fiscale”, în condiþiile în care guvernul PSD-ALDE se
va confrunta cu mari probleme în privinþa acoperirii
cheltuielilor salariale ale bugetarilor ºi a pensiilor. În aceste
condiþii sunt aºteptate noi taxe ºi impozite suplimentare.
   Dupã mulþi ani în care creditele în valutã au fost preferatele
românilor, cei mai afectaþi fiind cei care au luat credite în franci
elveþieni, în prezent leul a trecut la putere. Însã, dupã o perioadã
destul de lungã în care dobânzile au fost suportabile, începând
cu septembrie trecut valoarea acestora a crescut constant.
   Indicele ROBOR este unul dintre principalii factori care influenþeazã
nivelul ratelor plãtite. Dacã la începutul lui 2017 indicele la trei luni
se situa la 0,87%, iar în septembrie la 0,92%, el a crescut, în prezent,
la 2,09%. Acest indicator este utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, precum cele de consum.
   Indicele la ºase luni, utilizat în cazul creditelor ipotecare, a
sãrit la 2,40%, maximul ultimilor trei ani ºi jumãtate, cel la
nouã luni a urcat la 2,45% iar cel la 12 luni la 2,50%.
   Pentru a preîntâmpina excesele bãncilor, BNR a reluat procesul
de creºtere a dobânzii sale de politicã monetarã, dupã aproape
trei ani de stagnare la minimul istoric de 1,75%. De la începutul
anului, dobânda-cheie a fost majoratã la 2,25% iar cei mai mulþi
analiºti anticipeazã o creºtere, pânã la finalul anului, la 3%.
   De la o valoare de 1,2340, euro a crescut la 1,2555 dolari, maxim

care nu a mai fost atins de la jumãtatea
lui decembrie 2014. Revenirea pe
„roºu” a marilor burse au fãcut ca la
finalul perioadei tranzacþiile sã se
realizeze între 1,2334 ºi 1,2412 dolari.
   Indicele compozit al bitcoin calculat de
Bloomberg continua sã creascã, dupã
scãderea de acum douã sãptãmâni sub
6.000 dolari. La sfârºitul perioadei el urca
la 11.358,30 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 14 – 20
februarie 2018. Radu Georgescu

Euro pregãteºte
trecerea la cota 4,67Crimã într-un azil de bãtrâni din

judeþul Mehedinþi. Un pacient într-un
scaun cu rotile i-a luat viaþa colegului

sãu de camerã imobilizat la pat.
Angajaþii centrului au încercat sã

muºamalizeze cazul de teamã cã vor fi
acuzaþi de neglijenþã.

   Fapta s-a petrecut la sfârºitul
sãptãmânii trecute în Centrul Rezidenþial
de Îngrijire ºi Asistenþã Medico-Socialã
pentru Persoanele Vârstnice cu
Dizabilitãþi Bîcleº. Pare greu de crezut
cã într-un astfel de centru cu pacienþi de
vârsta a treia ºi cu grave probleme de
sãnãtate ar putea acea loc o crimã. ªi
totuºi realitatea întrece orice imaginaþie.
   Pe fondul unei stâri conflictuale,
bãtrânul criminal s-a ridicat din scaunul
cu rotile peste victima (70 de ani)
imobilizatã la pat ºi pur ºi simplu a
sufocat-o. Bietul bãrbat nu a mai avut nicio
ºansã sã se salveze. A reuºit doar atunci
când angajaþii l-au gãsit în agonie sã dea
din cap în semn aprobator atunci când a
fost întrebat dacã a fost lovit de criminal.

   ”Din cercetãrile preliminare rezultã cã
victima a fost ucisã de un coleg de camerã.
Inculpatul este în vârstã de 67 de ani,
persoanã cunoscutã ca fiind agresivã. Din
declaraþiile martorilor audiaþi a rezultat cã
era deranjat de colegii de camerã, fie cã
tuºeau, fie cãdeau din pat ºi îl deranjau
din somn. Unul din martori, pacient în
centrul respectiv, care locuise anterior în
aceeaºi camerã, a cerut conducerii sã fie
schimbat din camerã deoarece îi era fricã
de inculpat, care îl ameninþa frecvent cã îl
va bate. (...) Dimineaþa personalul medical
a constatat cã victima avea o plagã la mâna
stângã, partea dorsalã a palmei, cel mai
probabil în cursul altercaþiei respective,
branula pe care o avea pentru
administrarea de medicamente i s-a smuls
ºi a împrãºtiat cu sânge podeaua, cearºaful
ºi parþial peretele”, a precizat procurorul
Fãnicã Cercel de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Judeþean Mehedinþi.
   În loc sã anunþe autoritãþile despre cele
petrecute, angajaþii centrului au încercat
sã ascundã crima ºi chiar au distrus o

parte din probe.
    ”Fãrã sã anunþe organele de
poliþie au procedat la toaletarea
cadavrului, l-au depus la morga
centrului de asistenþã, aºteptând sã
vinã medicul unitãþii sã constate
decesul, dar au purces ºi la
toaletizarea încãperii, respectiv au
schimbat lenjeria, au schimbat-o,
au spãlat hainele decedatului, au
încercat sã ºteargã sângele de pe
perete, iar constatând cã nu dispar
urmele de sânge au dat cu puþinã
lavabilã”, explicã procurorul Cercel.
   Bãrbatul a fost arestat pentru 30
de zile sub acuzaþia de omor, iar
angajaþii centrului sunt cercetaþi
pentru cã au ascuns probele ºi chiar
le-au distrus.  Alexia M.

Crimã în centrul medical din Bîcleº. Un bãtrân
în scaun cu rotile ºi-a ucis colegul de camerã
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Cînd vor dispãrea crima organizatã ºi
grupãrile mafiote care au luat în
stãpînire instituþiile ºi bunurile statului.
Cînd turma de rozãtoare de la vîrf va fi
deconectatã de la robinetul statului,
cînd România nu va mai fi condusã

Rînjetul lui Iohannis ºi...
de tractoriºti, piraþi, chelneri, ºoferi,
panglicari, pieþari, valutiºti, tîmplari,
hoþi, absolvenþi de bacalaureat dupã
obþinerea licenþei, cînd va dispãrea
orice urmã a clasei politicianiste
postdecembriste. Cînd liderii de
sindicate nu vor mai fi controlaþi prin

ºantaj ºi forþa banilor, cînd grupurile
politico-economice de inspiraþie
ocultã nu vor mai controla statul
român, cînd organismelor financiare
internaþionale nu li se vor mai permite
sã jupoaie naþiunea românã de resurse
ºi sã le expatrieze cetãþenii. Cînd
corupþia nu va mai þine loc de mic

dejun, prînz ºi cinã pentru români.
    Avem o droaie de aleºi care storc
bani de la stat; o droaie de miriapozi
care se urcã în mercedesuri plãtite tot
de stat, dar coboarã foarte rar prin þara
înfometatã, sãrãcitã, prin satele
neelectrificate ºi pline de noroi! A fi
guvernat de o asemenea clasã politicã,
a fi judecat de o asemenea „Justiþie”
coruptã înseamnã a fi nedreptãþit, furat
de demnitatea ta, lipsit de valorile
naþionale, pedepsit, prostit, persiflat,
manipulat, taxat peste mãsurã, jupuit,
sãrãcit, controlat la fiecare bãnuþ, dirijat,
spionat, îndoctrinat, minþit ºi comandat
de indivizi imorali ºi corupþi.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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   Programul naþional „ªcoala altfel” are
o duratã de 5 zile consecutive lucrãtoare
în timpul anului ºcolar ºi poate fi derulat
în perioada 1 octombrie 2018 - 31 mai
2019, pe baza unei planificãri ce rãmâne
la decizia ºcolilor. Desfãºurarea
programului „ªcoala altfel” nu
coincide cu perioada alocatã susþinerii
tezelor semestriale. Acestea vor avea
loc, de regulã, la finalul semestrelor,
dupã parcurgerea programei ºcolare,
cu cel puþin trei sãptãmâni înainte de
finalul semestrului. Etapele naþionale
ale olimpiadelor ºcolare se
organizeazã, în general, în perioada
vacanþei de primãvarã, potrivit unui
calendar specific.

Unitãþile de învãþãmânt ºi
inspectoratele ºcolare vor marca prin
manifestãri specifice ziua de 5
octombrie - Ziua internaþionalã a
educaþiei ºi ziua de 5 iunie - Ziua
învãþãtorului, în mãsura în care, prin
contractul colectiv de muncã aplicabil,
nu sunt instituite ca zile nelucrãtoare.

În situaþii deosebite, bine
fundamentate, în funcþie de condiþiile
climatice ºi de specificul zonei ºi al
ºcolii, inspectoratele ºcolare judeþene
pot aproba, la cererea conducerii
unitãþilor de învãþãmânt, modificãri ale
structurii anului ºcolar. Acestea se pot
aproba numai în mãsura în care se
asigurã parcurgerea integralã a
programelor ºcolare. Recuperarea
cursurilor suspendate ca urmare a
unor situaþii obiective de urgenþã
(intemperii, epidemii, calamitãþi
naturale) nu se poate realiza în
perioada vacanþelor ºcolare.

BIROUL DE COMUNICARE

Cursurile anului ºcolar
2018-2019...



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Personalitatea ta se schimbã mult în aceastã
sãptãmânã. Eºti luminos ºi vorbeºti cu mult
farmec. Razele astrelor îþi ating în chip minunat
gândurile. Întâlnirile cu persoanele din anturajul
apropiat sunt foarte interesante, chiar cu note
spectaculoase. Stãrile interioare fluctueazã mult,
recomandabilã fiind tãcerea ºi retragerea din
mijlocul celorlalþi. Sunt posibile mici noroace
la bani ºi cadouri. Imaginea ta în societate este
destul de încercatã. Spre sfârºitul sãptãmânii îþi
revii, te vei simþi bine, devenind o adevãratã
încântare pentru anturaj. Activitãþile domestice
îþi solicitã aportul.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sufletul are nevoie de odihnã ºi rãsfãþ în
aceastã sãptãmânã. Gândurile tãinuite, visele
premonitorii ºi presentimentele vor face parte din
programul cotidian. Pe de altã parte, cariera
profesionalã ºi imaginea ta în societate sunt în
bãtaia razelor astrale. Prietenii îþi sunt în preajmã.
Anumite probleme de sãnãtate se repun în discuþie.
Organismul tãu este destul de încercat. La sfârºitul
sãptãmânii, recomandabile sunt activitãþile de
rutinã, cele care presupun puþin efort fizic. Forþa
protectoare divinã o vei simþi discret, dar suficient
de puternic. Atenþie la toate informaþiile primite:
sunt foarte importante pentru viitor!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Foarte interesante ºi provocatoare sunt, în
aceastã sãptãmânã, relaþiile cu prietenii. Sunt
posibile prietenii noi sau altele vechi sã disparã
din sfera ta de interes. Astfel discuþiile, întâlnirile
cu aceºtia se pot dovedi utile pe termen lung ºi
domeniile spirituale îþi vor atrage atenþia ºi
eforturile, dar nu forþa nota. Cariera profesionalã
ºi imaginea ta în societate primesc raze astrale
accentuate, benefice. Sunt ºanse de promovare
profesionalã. Spre sfârºitul sãptãmânii, te vei
bucura pe îndelete de întâlniri agreabile cu
prietenii. Atenþie la sfaturi, îndemnuri sau
cuvinte spuse într-o doarã: chiar sunt de folos!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti foarte atent la imaginea ta în societate ºi
la felul în care apari la locul de muncã. Sunt
posibile rãsturnãri de situaþie minunate. Unele
aspecte se vor rezolva, vor dispãrea, iar altele
noi, benefice se întrezãresc la orizont. ªi
domeniul financiar se va modifica în urma
schimbãrilor profesionale. Pe de altã parte,
dorinþa de elevare sufleteascã este destul de
accentuatã. Lecturarea unei cãrþi spirituale,
meditaþia într-o bisericã sau plimbãrile în aer
liber sunt bine venite. La sfârºitul sãptãmânii,
ai nevoie de odihnã ºi plimbãri în aer liber.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Rafinarea sufletului va fi cea mai importantã
dorinþã în aceastã sãptãmânã. Astrele îþi trimit
influxuri special pentru a-þi deschide mental spre
noi filozofii de viaþã. Planurile de cãlãtorii sau de
studii pot cunoaºte rãsturnãri de situaþie
spectaculoase. Însã, ceva neplãceri pot apãrea de
la banii ºi bunurile comune cu partenerul de viaþã
sau colaboratorii. Prudenþã ºi rãbdare! Atenþie la
locul de muncã, mai ales în relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile! Discuþii aprinse ºi reluarea unor
activitãþi profesionale mai vechi. În ultimele zile
ale sãptãmânii, recomandabile sunt plimbãrile în
aer liber, lecturarea cãrþilor spirituale, odihna, dar
mai ales detaºarea de cotidian.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce multã animaþie
la locul de muncã. Sunt posibile situaþii dinamice.
Sãnãtatea necesitã o atenþie deosebitã. Relaþiile
parteneriale vor lua turnuri deosebite, dar
favorabile pe termen lung. Sfaturile sau sprijinul
dorit de la ceilalþi, mai ales de la partenerul de
viaþã sau de la colaboratori se vor contura în chip
minunat. Dar, fii înþelegãtor, pentru cã ceilalþi au
ºi alte preocupãri. Cheltuieli pe taxe, facturi,
servicii comune cu alþii. Sunt posibile rezolvãri
financiare, cadouri sau recompense de la autori
necunoscuþi. Relaxeazã-te ºi ai încredere în
curgerea fireascã a evenimentelor vieþii cotidiene.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile parteneriale îþi pot aduce, multe surprize
în aceastã sãptãmânã. Sunt interesante, dinamice
cu multe elemente noi. Unele relaþii se pot destrãma,
iar altele noi apar la orizont. Totodatã vor apãrea
cheltuieli comune cu alþii ºi demersuri necesare
vânzãrii sau achiziþionãrii unor bunuri patrimoniale.
Pe de altã parte sunt posibile cãlãtorii îndepãrtate,
dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate, dar ºi
implicarea în studii ºi documentare necesare în
domeniul profesional, în speþã la locul de muncã.
Ultimele zile ale sãptãmânii vin cu multã animaþie
în sfera socialã. Vei fi nevoit sã faci faþã unui ºir
prelungit de discuþii sau întâlniri sociale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Cele mai importante aspecte ale sãptãmânii, sunt
legate de sãnãtate ºi de locul de muncã. Sunt posibile
rãsturnãri de situaþie, rezolvãri benefice sau
deschiderea unor drumuri noi. Partenerul de viaþã
ºi colaboratorii vor dori sã te implici mai mult în
treburile comune, cerându-þi explicaþii serioase.
Poate ar fi bine sã te detaºezi de treburile tale
personale, chiar ºi preþ de câteva momente ºi sã fii
alãturi de ceilalþi. Unii au nevoie doar de prezenþa ta
puternicã. Intervin ºi cheltuieli comune cu alþii, dar
le vei putea rezolva foarte bine. Spre sfârºitul
sãptãmânii, recomandabile sunt odihna ºi plimbãrile
în aer liber, întrucât oboseala îºi va spune cuvântul.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Tipic pentru tine, aventurile ºi distracþiile sunt pe
primul loc, în aceastã sãptãmânã. Posibil sã visezi
sã te îndrãgosteºti, sã faci glume pe seama altora,
însã noroc cã astrele te protejeazã. La locul de muncã
îþi vei demonstra talentele ºi experienþa acumulatã,
dar ar fi bine sã le faci cu prudenþã. Unii colegi pot
interpreta greºit intenþiile tale bune. Sãnãtatea îþi poate
da de furcã, deci implicã-te numai în activitãþile care
te privesc ºi necesitã eforturi moderate. Relaþiile
parteneriale sunt dinamice ºi bine ar fi sã te alãturi
partenerului de viaþã sau colaboratorilor în activitãþile
comune. Însã, orienteazã-te ºi spre segmentul
domestic, pentru cã se animã mult.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cãminul, locul natal ºi pãrinþii, neamurile sunt
preocupãrile importante din aceastã sãptãmânã. În
aceste zone sunt posibile rãsturnãri de situaþie, decizii
majore sau schimb de opinii pe tonuri ridicate. Pe
de altã parte vor intra în sfera ta de interes, de acum
încolo, planurile de cãlãtorii sau de studii pe termen
scurt. Se animã mult relaþiile cu anturajul apropiat
ºi întâlnirile cu prietenii. Multe dialoguri, schimb
de opinii, informaþii surprinzãtoare, dar benefice.
Relaxeazã-te cu un hobby, pentru cã ai multe de
fãcut ºi acasã ºi la serviciu, fiind nevoie sã te ºi
odihneºti din când în când. Relaþiile colegiale
sunt amestecate, deci fii prudent.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Se pare cã vei excela la capitolul comunicare în
aceastã sãptãmânã. Va fi un adevãrat spectacol de
artificii în preajma ta ºi vei atrage mulþi admiratori.
Planurile de cãlãtorii sau de studii sunt la mare cãutare
ºi chiar ai nevoie fie sã pleci pentru a rezolva chestiuni
personale ºi profesionale, fie pentru a studia ceva
necesar în domeniul profesional în care activezi.
Atenþie la cuvinte ºi gânduri, deoarece forþa de realizare
a dorinþelor ºi viselor este destul de mare! Relaþiile cu
membrii familiei ºi treburile gospodãreºti te solicitã mult
la mijlocul sãptãmânii ºi bine ar fi sã fii prezent ºi implicat.
Distracþii, aventuri, abordarea unui hobby.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Capitolul financiar cunoaºte turnuri spectaculoase
în aceastã sãptãmânã. Se pot soluþiona situaþii ce
stagneazã de mult. Cadourile ºi recompensele
bãneºti sunt ºi ele prezente. Atenþie la tot ce se
petrece în acest sector, deoarece apar informaþii noi
atât în ceea ce priveºte sursele tale de venit, cât ºi
schimbarea condiþiilor de muncã! Multe discuþii ºi
întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat,
cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a rezolva diverse, dar
ºi vizite agreabile la persoane dragi ºi de încredere.
Fii scump la vorbã ºi precaut în gesturi. Ocupã-
te ºi de treburile gospodãreºti, pentru cã membrii
familiei au nevoie de sprijinul tãu material, moral
sau emoþional.
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Comunicat de presã
În luna Ianuarie 2018

Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi a desfãºurat un numãr
de 123 acþiuni de control în urma
cãrora s-au aplicat amenzi în
valoare totalã de 17.000 de lei.
   De asemenea, tot în aceastã
perioadã a avut loc o campanie de
informare cu scopul creºterii
gradului de conºtientizare privind
conformarea voluntarã la cerinþele
legislaþiei în domeniul relaþiilor de
muncã a agenþilor economici cu
activitate de agenþii de muncã
temporarã care desfãºoarã activitãþi
de contractare, pe baze temporare,
a personalului.
   În vederea înþelegerii ºi aplicãrii
corecte a legislaþiei incidente în
materie, reamintim principalele
obligaþii legale pe care le au agenþii
economici în calitatea de agent de
muncã temporarã pentru
desfãºurarea activitãþii de punere la
dispoziþie a salariaþilor temporari.
- desfãºurarea activitãþii de agent
de muncã temporarã poate fi
efectuatã doar de cãtre persoanele
juridice care au prevãzut în actul
constitutiv, ca obiect principal de
activitate, “Activitãþi de contractare,
pe bazã temporare, a personalului
conform cod CAEN” (7820) ºi sunt
autorizate de cãtre Ministerul
Muncii ºi Justiþiei Sociale pentru
aceastã activitate.
- punerea la dispoziþia utilizatorului
a unui salariat temporar, se
efectueazã în baza unui contract de
punere la dispoziþie încheiat în
formã scrisã între agentul de muncã
temporarã ºi utilizator. Ulterior,
agentul de muncã temporarã
încheie cu salariatul temporar un
contract de muncã temporarã, în
baza cãruia se poate presta
activitatea lucrativã la utilizator.
- punerea salariatului temporar la
dispoziþia unui utilizator strãin,
stabilit pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene, se
efectueazã cu respectarea
prevederilor Legii nr. 16/2017

ANUNÞ
S.C. ESCAVARI CONSTRUCT SRL, cu sediul în Strehaia, str. Republicii,
nr. 331 solicitã autorizaþie de mediu pentru desfãºurarea activitãþii de:

   Comerþ cu ridicata al deºeurilor ºi resturilor – cod CAEN 4677
   Colectarea deºeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811
   Recuperarea materialelor reciclabile sortate – cod CAEN 3832
pentru punctul de lucru situat în judeþul Mehedinþi, oraº Strehaia, str.
Republicii, nr. 331.

      SUGESTII ªI RECLAMAÞII SE PRIMESC LA AGENÞIA PENTRU
PROTECÞIA MEDIULUI MEHEDINÞI, DROBETA TURNU SEVERIN, STR.
BÃILE ROMANE, NR. 3, de luni pânã vineri între orele 08.00-16.30.

În perioada 17-18.02.2018 în
Serbia la RUMA s-a desfãºurat un
puternic Turneu Internaþional la care
au participat 400 de sportivi de la 49
de cluburi din 6 þãri: ROU, SRB, CRO,
BIH, SLO, GRE, la care au participat ºi
sportivi de la CSM Drobeta, respectiv
“Gaºca Mea de Pici Atomici”, o nouã
generaþie de micuþi sportivi care îºi
doresc sã calce drumul performanþei.
   Rezultatele micuþilor Judoka au
fost urmãtoarele:
Loc I -BULAI DARIUS -22 kg

La RUMA, în Serbia, s-a desfãºurat un
puternic Turneu Internaþional

Loc II -MUNTEANU SARA +43 kg
-PREDUÞ CÃTÃLINA -43 kg
Loc III -CIMPOERU LARISA -25 kg
Loc V -SUCIGAN ALBERT -25 kg
Loc IX -BIZGA CINTEZÃ ROBERTO -34 kg
  A fost o competiþie de bun augur
care a dat încredere “Picilor Atomici”
care îºi doresc sã ajungã ca ºi colegii
lor mai mari de la CSM Drobeta pe
cea mai înaltã treaptã a podiumului
la urmãtoarele competiþii.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

ANUNÞ
Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi anunþã publicul

interesat asupra parcurgerii  etapei de încadrare ºi a propunerii de adoptare
a Planului Urbanistic General ºi Regulamentului Local de Urbanism fãrã
aviz de mediu, titular PRIMÃRIA COMUNEI FLOREªTI.
   Planul poate fi consultat la sediul A.P.M. Mehedinþi din municipiul
Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, de luni - joi, între orele
800 - 1600, vineri între orele 800 – 1400 ºi la adresa de internet
www.apmmh.ro, la secþiunea Reglementãri, domeniul Avize.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mehedinþi, în
termen de 10 zile de la apariþia anunþului.

Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi a desfãºurat un numãr

de 123 acþiuni de control
privind detaºarea salariaþilor în
cadrul prestãrii de servicii
transnaþionale.
- în contractul de muncã temporarã
se precizeazã condiþiile în care
urmeazã sã se desfãºoare misiunea,
durata muncii, identitatea ºi sediul
utilizatorului, salariul, cât ºi clauzele
esenþiale ale unui contract individual
de muncã, prevãzute de Codul muncii.
- agentul de muncã temporarã nu
poate percepe nici o taxã salariaþilor
temporari pentru serviciile oferite.
- misiunea de muncã temporarã se
stabileºte pentru un termen care nu
poate fi mai mare de 24 de luni.
- durata iniþialã a misiunii de
muncã temporarã poate fi
prelungitã cu o perioadã care sã nu
depãºeascã 36 de luni.
- pe toatã durata misiunii, agentul
de muncã temporarã achitã
salariatului temporar drepturile
salariale.
- salariatul temporar are aceleaºi
drepturi ca ºi ceilalþi salariaþi ai
utilizatorului (salarizare, timp de
muncã ºi de odihnã, servicii,
facilitãþi).
- agentul de muncã temporarã este cel
care reþine ºi vireazã toate contribuþiile
ºi impozitele datorate de salariatul
temporar cãtre bugetele statului.
- agentul de muncã temporarã þine
evidenþa ºi înregistreazã contractele
de muncã temporarã în Registrul
general de evidenþã al salariaþilor.
- utilizatorul þine evidenþa timpului
de muncã efectiv lucrat de cãtre
salariaþii temporari ºi o pune la
dispoziþia agentului de muncã
temporarã. În baza acestei evidenþe,
agentul de muncã temporarã
stabileºte drepturile salariale ale
salariatului temporar.
   Astfel, neavând intenþia de a fi limitativi
sau restrictivi în ceea ce priveºte
reglementãrile legale, recomandãm
consultarea ºi respectarea integral a
legislaþiei incidentã în materia relaþiilor
de muncã.
Nicea MERGEAN, Inspector ºef

Mãdãlina Aurora GÎRLEA,
Compartiment CRP
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În etapa a XXV-a, niciunul
dintre fotbaliºtii mehedinþeni care
activeazã în Liga I nu a fost titular.
Astfel, la Astra Giurgiu, mijlocaºul
severinean Silviu Balaure a intrat în
minutul 61 al jocului de la CFR Cluj,
pierdut de echipa sa cu scorul de 2-
0. Din minutul 31 a jucat Andrei
Enescu pentru ACS Poli Timiºoara,

Desfãºuratã la Timiºoara, Cupa Tamashyi la kick-boxing a adus
trei clasãri pe podium pentru luptãtorii  antrenaþi  de Alexandra Guran la
Clubul Sportiv Yariko-Dojo din Drobeta Turnu Severin. Astfel, Adelina
Sanda s-a impus la categoria 40 kg, iar ªtefan Cuþitoiu (42 kg) ºi Valentin
Marin (+100 kg) au încheiat competiþia pe locul secund.
   “Sportivii mei au avut o prestaþie foarte bunã la acest turneu. A
fost o competiþie de nivel bun, la care  au participat peste 150 de
luptãtori, din 4 judeþe. Cu siguranþã vor urma ºi alte medalii pentru
Yariko Dojo”’, a spus antrenoarea Guran.

Fostã campioanã
naþionalã de judo, la copii
ºi cadeþi, severineanca
Anda Mihaela Vâlvoi a
renunþat la sportul care a
consacrat-o ºi s-a
reorientat cãtre sambo.
   Deºi nu e un sport
olimpic, noua disciplinã
i-a adus luptãtoarei de la
CSM Drobeta Turnu
Severin medalia de
bronz, la Campionatul
Mondial de Juniori ºi
Tineret, desfãºurat în luna octombrie a
anului trecut, în Serbia, la Novi Sad.
   Sãptãmâna trecutã, Anda Vâlvoi (64 kg)
s-a clasat pe locul al III-lea ºi la Cupa
Preºedintelui  Republicii Belarus,
competiþie organizatã la Minsk. “Cred cã
destinul a fãcut sã ajung la sambo. Fosta
mea colegã de la judo Daniela Hondiu
practica acest sport de câþiva ani ºi am zis
sã încerc ºi
eu. Mi-a

Etapa a XXV-a
Gaz Metan Mediaº - Juventus Bucureºti 0-0
FC Voluntari - CSU Craiova 0-1
Sepsi Sf. Gheorghe - Concordia Chiajna 1-1
CFR Cluj - Astra Giurgiu 2-0
ACS Poli Timiºoara - CSM Poli Iaºi 1-2
FC Dinamo Bucureºti - FCSB 2-2
Viitorul Constanþa - FC Botoºani 2-1

Clasament
1. CFR Cluj 25    17   5 3    40-13   56
2. FCSB 25    15   7 3    50-18   52
3. CSU Craiova 25    14   8 3    40-25   50
4. Viit.Constanþa 25    12   5 8     33-21    41
5. Astra Giurgiu 25    11   8 6    36-27   41
6. Dinamo 25    11   6 8    39-29   39
7. Poli Iaºi 25    11   6 8    34-30   39
8. FC Botoºani 25    10   6 9    27-26   36
9. FC Voluntari 25      7   7 11   24-32   28
10. Poli Timiºoara 25      6   8 11   21-36   26
11. Concordia Chiajna 25      7   4 14   33-36   25
12. ACS Sf.Gheorghe 25      5   4 16   15-42   19
13.Gaz Metan Mediaº 25      2   9 13   14-38   16
14. Juventus Bucureºti 25     1   8 16   12-45   11
*Locurile 1-6 din sezonul regulat intrã în play-off.
Locul 1 din play-off se calificã în Liga Campionilor, în
timp ce locurile 2 ºi 3, plus câºtigãtoarea Cupei
României, merg în Europa League. Locurile 7-14 din
sezonul regulat se duc în play-out. Locurile 13-14
retrogradeazã, iar echipa de pe locul 12 dã baraj cu
locul 3 din Liga 2.

Etapa viitoare
Vineri, ora 20:45, CSU Craiova - ACS Poli Timiºoara
Sâmbãtã, ora 19:45, Astra Giurgiu - Dinamo Bucureºti
Sâmbãtã, ora 19:45, CSM Poli Iaºi - Viitorul Constanþa
Sâmbãtã, ora 19:45, FC Botoºani - Gaz Metan Mediaº
Duminicã, ora 18:00, Juventus Bucureºti - CFR Cluj
Duminicã, ora 20:45, FCSB - Sepsi Sfântu Gheorghe
Luni, ora 17:30, Concordia Chiajna - FC Voluntari.

Liga I a rãmas cu 3 jucãtori
mehedinþeni

în partida cu CSM Poli Iaºi, scor 1-
2. Înaintea acestui joc, echipa
bãnãþeanã a decis sã-l împrumute
pe mijlocaºul severinean Cãtãlin
Doman (foto) la liderul din Liga a II-
a, Dunãrea Cãlãraºi. Astfel, în Liga I
au mai rãmas 3 jucãtori mehedinþeni,
însã, la CSM Poli Iaºi, mijlocaºul la
închidere Mãdãlin Mihãescu a luat,

ºi în aceastã
etapã, loc pe
banca de
rezerve.  Etapa
viitoare, ultima
din sezonul
regulat al Ligii I,
Poli Iaºi, echipã

antrenatã de Flavius Stoican, va
întâlni Viitorul Constanþa, meciul fiind
decisiv pentru calificarea în play-off.
Într-un alt derby pentru locul 6, echipa
la care joacã Silviu Balaure, Astra

Giurgiu, întâlneºte Dinamo Bucureºti.
Aflatã tocmai pe 10 în clasament,
ACS Poli Timiºoara, echipã la care
evolueazã Andrei Enescu, joacã
vineri la Craiova.

 M. O.

Anda Vâlvoi a lãsat judo pentru sambo

 M. O.

Pe podium, la kick-boxing

plãcut de la început ºi am decis sã mã axez
pe sambo, care e o combinaþie între judo
ºi lupte. E judo-ul vechi, dacã pot spune
aºa. M-a ajutat faptul cã proveneam din
judo ºi, dupã doar 2 luni de când m-am
dus la sambo, am luat bronzul la
Mondialele de Juniori ºi Tineret. Sper sã
iau medalie ºi la Europene de Sambo”, a
precizat Anda Vâlvoi.  M. O.
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pa
m
fle
t Sucã ºi accidentele, fotbaliºtii di la Orºova, comoara

di la Halânga ºi mãrþiºorul îngheþat

 nea Mãrin

Mã fraþilor, mã cetitorii mei
de Obiectiv, sã înmulþesc
accidentele astea pi la noi pin oraº
ºi pin judeþ, de nu vezi zi sã nu auzi
de vreo tragedie, ceva. Probabel cã
di la goana asta dupã timp sã trage,
cã altfel nu sã explicã. Bine, cã ºi
noi avusãrãm accident într-o iarnã,
când mai sã-i cherdem pe ãia mici.
Pã da, cã dupe accident, abia ne
adunarã de pe unde ne aruncasã.
Da, cu chiu cu vai, ne-adunarã. Da’
sã vezi, minunea minunilor, copiii,
nicãieri! Îi cãutarãm, ne sucirãm,
nu-i gãseam de fel, de fel. Cum
intrasãm noi în a pãdure de pin
Mehedinþi cu peste 100 de
kilometri, copilaºii, mai uºori, îi
aruncã peste un dâmb. N-avurã
nimic copiii, da’acoloºa ierea o
tabãrã de alþi copii, care se pregãtea
sã plece la Braºov ºi ãia, la-
nghesuialã, îi luarã ºi pe-ai noºtri!
ªi ai noºtri bucuroºi plecarã ºi ei.
Bine, pãnã la urmã îi recuperarãm.
Da câteodatã sã sfârºeºte mai
prost, aºa cã aveþi grijã mare.
   Mã nepoate, sã terminarã iarã
problemele di la Orºova, acuma sã
face echipã de fotbal. Bunã treabã,
dacã terminarãm cu toate alelalte,
înseamnã cã duduie oraºu’ de
investiþii. Bine cã îºi reveni ºantieru
naval, e deasupra liniei de plutire,
cã dacã lua ºi barca apã nu sã ºtie
pe unde scoteau cãmaºa de salvare.
   Bine, la nivel de judeþ, sã pare cã
sã gãsi rezolvarea. Pã da, cã un
parlamentar de Mehedinþi zisã cã
avem o comoarã la Halânga, de
care trebuie sã avem grijã, de
parcã noi am fi cãzut din lunã ºi

habar nu aveam. Bine,
acuma cã pe alþii nu i-
a interesat treaba asta,
ani de zile, ie altã
poveste, de care o sã
mai vorbim.
   Mã fraþilor, greaua
moºtenire a lu’ nea
Gherghe a lãsat sã
pare urme adânci, cã
firma aia playboy de
sã angajase sã bage
cãldurã în caloriferele
severinenilor o luã la
sãnãtoasa de multã
vreme, cã de investiþii
nici nu sã punea
problema, aºa cum vã
spunea Sucã înainte
de a începe daravela. Da acuma nici
dacã primesc cãldurã, ai noºtri nu
îºi plãtesc datoriile la întreþinere,
aºa cã odatã cu mãrþiºorul sã
opreºte ºi robinetu. ªi când te
gândeºti ce iarnã anunþã
meteorologii în martie, mai cã-þi
vine sã-i iei pe unii la mãscãri.
   Ca aºa-þi vine sã dai cu ocara ºi
în cei ce ºi-au bãtut joc de imaginea
Casei de Pensii Mehedinþi ºi de
pensionarii pe care i-au tot pus pe
drumuri. Iar acuma, culmea
tupeului, chiar directoru executiv a
dat în judecatã conducerea Casei
Naþionale de Pensii pe motiv cã nu
i s-a aprobat concediu. Pãi ce
concediu nea executivule Matei,
dacã te-ai îmbolnãvit ca sã scapi
de evaluare?! Da sã aude cã nea
Popescu di la Bucureºti sã sâmte
bine la Europa ºi a anunþat cã vrea
sã iasã la pensie di la Mehedinþi.

Cum sã nu-i convinã traiu’ din zonã
pe bani publici, pe care nu sã ºtie
dacã ºi cui îi justificã! Cã doar de
aia este pupila lu’ ALDE care
conduce pensiile ºi ºomaju’.
   Mã nepoate, da vã mai amintiþi
de numãrul mare de farmacii
apãrute la noi, imediat dupã
Revoluþie? Da sigur vã amintiþi ºi
cã farmaciile erau un fel de
drogherii. Erau pline de
ºampoane, parfumuri... ºi ce mai
curgeau banii mai ales de la
familiile cu dare de mânã. Ce
afacere bãnoasã pentru farmaciºti,
ce palate s-au ridicat, ce mai trai
pe vãtrai.... Tot aºa de ceva timp,
proprietarii de farmacii veterinare
au descoperit o nouã afacere:
comercializarea de pui, cu vârste
cuprinse între o zi ºi o sãptãmânã.
Legea interzice aºa ceva, da pentru
unii veterinari nu conteazã, mai ales

cã actuala conducere a DSVSA
Mehedinþi sã face cã nu vede. Pãi
cum sã vadã dacã tocmai neºte tanti
cu foncþii în cadru’ Direcþiei au
asemenea farmacii? Sub acoperire,
cã tot ie la modã. Bani sã iasã. Pãi,
dacã conducerea Prefecturii
Mehedinþi a început sã sã intereseze
de activitatea DSVSA Mehedinþi, de
chestia aia cu gripa ºi alte boli
veterinare, poate aflã cum e ºi cu
vânzarea de pui ºi alte cele pin
farmacii! ªi le dã date nepotu-miu
Sucã exemple, pe gratis.
   Aia e, mã fraþilor, de la mãrþiºor
încolo o sã ne încãlzim probabil
dacã ne luãm neºte pui cu puf mai
mare, aºa de vreo sãptãmânã.
Altfel, poate apare soarele mai
devreme ºi trecem ºi de iarna asta.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


