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Femeile social-democrate din
Mehedinþi, alãturi de bãtrânii din Ilovãþ

Organizaþia de femei a PSD
Mehedinþi a dorit sã fie la sfârºitul sãptãmânii
trecute alãturi de bãtrânii de la cãminul din
Ilovãþ, judeþul Mehedinþi. În acest sens, un
grup de femei din cadrul PSD Mehedinþi,
alãturi de deputata Alina Teiº, preºedintele
interimar al OFSD Mehedinþi, s-au deplasat,

sâmbãtã, 21 aprilie 2018, la Centrul specializat
pentru persoane cu handicap somatic ºi
senzorial din comuna Ilovãþ, unitate de îngrijire
aflatã în subordinea Consiliului Judeþean
Mehedinþi, oferindu-le celor 40 de persoane
internate în acest Centru pachete cu alimente
ºi fructe.  Continuare în pag. 10
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Editorial  de Sorin Vidan

Stimaþi colegi, astãzi vreau sã
vã vorbesc despre reuºite. Despre
reuºitele tuturor celor care, în fiecare
zi, îºi aduc contribuþia pentru ca
românilor sã le fie mai bine.
   Dragi colegi, PSD este un partid
modern, orientat spre viitor, de
vocaþie europeanã ºi ancorat în
realitãþile naþionale, deschis spre
modernizare ºi dezvoltare socialã,
promotor ferm al democraþiei ºi al
reformei în toate componentele
societãþii româneºti. ªi pune un
accent deosebit pe reforma
economicã. Idealurile ºi acþiunile
PSD sunt legate de principiile ºi
valorile fundamentale ale social-
democraþiei moderne, cum sunt:
libertatea ºi demnitatea umanã,
egalitatea ºanselor, respectul faþã de
muncã ºi proprietate, binele public,
justiþia socialã ºi solidaritatea umanã.
   A fost prezentat  bilanþul celor 100
de zile de guvernare Dãncilã în
perioada ianuarie – martie 2018,
bilanþ despre care vreau astãzi sã vã
vorbesc. Aºadar, ne putem mândri
cu faptul cã, în aceastã perioadã, s-
a demarat procedura de achiziþie
publicã pentru execuþia lucrãrilor la
drumul expres Piteºti – Craiova. De
asemenea, în cazul extinderii
platformei Aeroportului Henri
Coandã, s-a finalizat proiectul tehnic
ºi „urmeazã licitaþia pentru execuþia
lucrãrilor. Pentru „construcþia a 3 din
4 stadioane noi în vederea Euro
2020” – Steaua, Rapid, Arcul de
Triumf – s-au aprobat indicatorii
tehnico-economici ai obiectivelor de
investiþii, urmând ca lucrãrile sã fie
efectuate cel mai devreme de la
sfârºitul acestui an.
   Pentru investiþiile în lucrãrile pentru
apã ºi canalizare din primul trimestru
au fost alocate fonduri  pentru 308
km, alþi 300 km fiind programaþi
pentru trimestrul II. În primul
trimestru s-a investit în construirea a
84 de locuinþe, în trimestrul II urmând
sã se aloce fonduri pentru alte 100.
   Referitor la investiþiile pentru
drumurile judeþene ºi comunale, în

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

Politica de
stânga, politica

celor mulþi!

primul trimestru s-au alocat fonduri
pentru 419 km, în cel de-al doilea
fiind programate pentru alþi 520 km.
Pentru construcþia de creºe ºi
grãdiniþe s-au alocat fonduri în T1
pentru doar 4 unitãþi, alte 28 urmând
sã fie finanþate în T2. Banii pentru
modernizarea unitãþilor de învãþãmânt
alocaþi în T1 au ajuns pentru 2 unitãþi,
urmând sã fie alocate fonduri în T2
pentru 140 de unitãþi.
   Pentru cãmine culturale ºi bazine
de înot, în T1 s-au alocat fonduri
pentru 5 unitãþi, alte 27 urmând sã
fie finanþate în T2.
   Pe lângã cele menþionate, în
primele luni ale acestui an am
asistat la creºterile salariale ale
profesorilor cu 20%, creºtere
aplicatã de la 1 martie. Aºa cã, din
decembrie ºi pânã acum salariile
profesorilor au crescut cu 40%. De
asemenea, în ciuda polemicilor iscate,
am încercat sã menþinem veniturile la
acelaºi nivel în urma transferului
contribuþiilor de la angajator la angajat
ºi sã scutim anumite categorii de
angajaþi de la impozit.
   Am simplificat procedura de
restituire a taxei auto, am eliminat
plata CASS pentru mame, am redus
acciza la motorina pentru
transportatori. De asemenea am
aplicat o serie de mãsuri pentru
combaterea violenþei domestice, dar
am încercat sã ajutãm ºi persoanele
cu dizabilitãþi. Au fost progrese ºi în
agriculturã, în ceea ce priveºte
programul de irigaþii, cel de colectare
al lânii sau cel de creºtere a
animalelor din rase româneºti.

Am trãit sã o vãd ºi pe asta:
sã fim lãudaþi la Mangalia, pentru
un proiect desfãºurat la noi zilele
trecute, ºi oamenii de acolo sã ne
dea drept exemplu demn de urmat.
Nu e deloc rãu dacã am ajuns în
situaþia aceasta, zicem noi.  Dar sã
exemplificãm: ”Festivalul Daco-
Roman “Drubeta”, sau cum sã
promovezi un brand turistic bazat
pe istoria bogatã de peste 2000 de
ani” –  s-a titrat zilele acestea pe
un important portal de ºtiri din
Mangalia. Dar cel mai interesant
aspect e nota de subsol a
redactorului: ”Mangalia, ce brand
turistic promoveazã? Cetatea
Callatis are peste 2.500 de ani! Nu
meritã a fi promovate asemenea
evenimente ºi la malul mãrii? Poate
vin daco-romanii de la Severin, pe
Dunãre, la vale… ºi punem de un
Festival comun daco-roman-
traco-get ºi în Cetatea Callatis!”.
Dincolo de frustrarea uºor de
înþeles a celor din Mangalia, vizavi
de branduri turistice, nu avem
nimic împotrivã sã punem umãrul
la un festival comun daco-roman
ºi în Cetatea Callatis ºi oriunde e
nevoie. E clar faptul cã toate
comunitãþile (oraºele, comunele,
satele) care înþeleg pe ce lume se
aflã ºi au acolo un cât de cât
fundament istoric arhitectural,
potenþial turistic ºi de agrement
încearcã, ºi bine fac, sã-ºi amplifice
vizibilitatea ºi atractivitatea pentru
turiºti. E o realitate a vremurilor
noastre ºi þine deopotrivã de
economic ºi de cultural. De
inteligenþa cu care reuºim sã ne
construim niºte oferte culturale
solide ºi atractive, de hãrnicia ºi
devotamentul cu care reuºim sã ne

Investim sau
nu în culturã?

gospodãrim ce avem fiecare în
oraºele sau comunele noastre
(biserici, castele, cetãþi, muzee etc)
depinde câþi turiºti le vor vizita, an
de an. ªi, în consecinþã, odatã cu
creºterea numãrului de turiºti,
creºte ºi economia locului, fie cã
vorbim de cazãri, de mese, de
suveniruri, de taxe locale etc.
Turismul a devenit deja o politicã
economico-culturalã solidã în
multe oraºe de la noi, ºi exemplul
lor e unul foarte bun. Din fericire
pentru noi de la an la an ºi
Severinul a intrat pe harta
turismului cultural, ºi e un semn
de bun augur. Festival daco-
roman ”Drubeta” organizat de noi
sãptãmâna trecutã a fost o ediþie
pilot, a debutat chiar de Ziua
întemeierii Romei (21 aprilie) ºi a
avut un ecou naþional la care nu
ne aºteptam. De exemplu Europa
FM a difuzat cu entuziasm aspecte
privind programul festivalului, ºi
pentru prima datã am avut
sentimentul cã participãm la un
eveniment care nu are doar o
rezonanþã localã, ci la unul cu un
ecou mai larg, mai bine pronunþat.
Poate cã un astfel de festival ne-ar
putea asigura, pe viitor, o
notorietate naþionalã ºi, de ce nu,
europeanã, în contextul în care mai
tot ceea ce þine de reenactement se
bucurã deja de multã apreciere.
Festivalul daco-roman, la ediþiile
viitoare, poate sã atragã ºi mai mulþi
turiºti în oraºul nostru ºi sã ne aºeze
ºi mai bine pe harta culturalã a þãrii.
Meritãm asta. Avem un oraº
frumos, încãrcat de istorie. Am fost
municipiu roman ºi apoi colonia,
avem un Castru ºi piciorul podului
lui Apollodor din Damasc, plus
Muzeul ºi Cetatea, dar ºi clãdirea
superbã a palatului Culturii. ªi
dacã ne unim toþi forþele ºi
inteligenþa putem contura o
manifestare de amploare
europeanã, aici, la Dunãre. Cultura
e o investiþie pe termen lung, dar
una care aduce un colosal câºtig
de prestigiu pentru noi toþi. CONTINUARE ÎN PAGINA 4
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În satele din sudul  judeþului
Mehedinþi se mai pãstreazã încã un
obicei strãvechi, desprins parcã din
lumea basmelor. „Învãruicitul” sau
„Însurãþitul”( cum se mai numeºte în
unele sate acest obicei) este expresia
cea mai curatã ºi frumoasã a legãturii
de prietenie necondiþionatã ºi trainicã
între doi copii sau adolescenþi.
   La douã sãptãmâni dupã Sfintele
Sãrbãtori ale Paºtelui, bãieþii ºi fetele
satului, aflaþi la vârsta copilãriei ºi
adolescenþei, îºi împletesc din

Semnificaþiile unui strãvechi obicei - „Însurãþitul”

crenguþe tinere de salcie coroniþe,
împodobindu-le cu cele mai frumoase
flori de primãvarã. În frumoase
costume populare, cu creºtetul capului
împodobit de coroniþe, cu ouã roºii în
mânã, copiii se adunã înainte de
apusul soarelui în poieniþa înverzitã
din faþa bisericii satului. Fiecare vrea
sã se „învãruiceascã”, sã devinã
„vãruicã”- „vãr” cu acel copil cu care
se înþelege cel mai bine ºi pe care îl
simpatizeazã cel mai mult.
   Doi câte doi îºi aºazã coroniþele în

iarbã ºi ouãle roºii în cercul
coroniþelor. Se prind de mâini ºi
se rotesc în jurul coroniþelor de
trei ori, rostind pe rând cuvintele:

Fetele:
„Fii, vãruicã, pân’ la moarte?”
„Fiu, vãruicã, fiu!”
„Amândouã-n douã roate?”
„Fiu ,vãruicã, fiu!”
„ªi cu lunã ºi cu soare?”
„Fiu ,vãruicã, fiu!”
„ªi cu stele lucitoare?”
„Fiu ,vãruicã, fiu!”

Bãieþii:
„Fii ,vere, pân’ la moarte?”
„Fiu, vere, fiu!”
„Amândoi în douã roate?”

„Fiu, vere, fiu!”
„ªi cu lunã ºi cu soare?”
„Fiu, vere, fiu!”
„ªi cu stele lucitoare?”
„Fiu, vere, fiu!”
  În unele sate, copiii  rostesc de
trei ori cuvintele:
„Treci, suratã, peste baltã
Sã ne-nsurãþim o datã?”
   Dupã rostirea acestui legãmânt,
cei doi ridicã din iarbã coroniþele,
schimbã ouãle roºii ºi se sãrutã prin
cercul coroniþelor. Fac schimb apoi

ºi de coroniþe, urmând ca dupã
„Învãruicit” („Însurãþit”) sã nu se mai
adreseze unul altuia folosindu-ºi
prenumele, ci numai cu apelativul
„vãruicã” („suratã”), „vere”.
   Un astfel de legãmânt poate fi
considerat ca o „frãþie de cruce”, care
poate dura o viaþã întreagã. În sat existã
ºi azi oameni care îºi spun „vere” sau
„vãruicã”, fãrã a exista între ei vreun grad
de rudenie, ci doar în amintirea vie a
obiceiului creºtin al „Învãruicitului”.
   Cercul rotund al coroniþelor
suprapuse simbolizeazã „roata
vieþii” pe drumul cãreia cei doi copii
vor fi nedespãrþiþi la bine ºi la greu,
ca niºte fraþi buni. Ouãle roºii sunt
simbolul credinþei în Fiul Domnului,
acela care ne-a dat dovada supremã
a iubirii Sale de oameni.
   Semnificaþiile acestui strãvechi
obicei vin din adânc, sunt izvorâte
din concepþia sãnãtoasã despre viaþã
a þãranului român, potrivit cãreia
înþelegerea, prietenia, iubirea sunt
adevãratele valori ale existenþei.
   Ne bucurãm nespus pentru cã am
reuºit sã reînviem  acest frumos obicei
al copilãriei noastre, sã-l transmitem
ºi copiilor noºtri de la ºcoalã. De
aproape cincisprezece ani, elevii ªcolii
Gimnaziale ”Petre Sergescu” practicã
în fiecare primãvarã acest obicei.
   În anul acesta, în a douãzeci ºi
patra zi de prier, elevii claselor
pregãtitoare A ºi C, ai claselor I B, A
II-a B ºi a III-a A, sub îndrumarea
doamnelor profesoare Dãgãdiþã
Ionica, Costãngioarã Aniºoara,
Barbu Eleonora, Vrãjitoru Oxana
ºi Amza Mihaela, s-au învãruicit
în parcul ºcolii.
   Mulþumim din suflet pãrinþilor care
ne-au fost alãturi ºi au trãit cu noi
momentele de bucurie! Sperãm ca
aceastã tradiþie sã fie dusã mai
departe, fiindcã prin aceste obiceiuri
suntem mult mai bogaþi ºi vom
dãinui în lume. Este nevoie azi, mai
mult ca oricând, sã stabilim relaþii
frumoase, trainice, între oameni, sã-
i facem pe copii sã trãiascã într-o
lume realã, nu virtualã, pentru ca
viitorul sã fie mai senin.
Prof. înv. primar Dãgãdiþã Ionica,
ªcoala Gimnazialã “Petre Sergescu”

Drobeta Turnu Severin

Pentru al doilea an
consecutiv,cora România a contribuit
la îmbogãþirea spaþiului natural din
unitãþile de învãþãmânt din
comunitãþile în care hipermarketurile
noastre sunt prezente, pentru a le

cora România planteazã pomi fructiferi,
în ºcoli, în cadrul proiectului
„Un pomiºor pentru viitor” – ediþia a II-a

oferi celor mici un mediu mai
sãnãtos pentru dezvoltarea minþii
ºi a corpului ºi pentru a le insufla
grija pentru mediul înconjurãtor.
   În plin sezon verde, voluntarii
cora Drobeta Turnu Severin,
împreunã cu elevii din ºcolile
Theodor Costescu, Gimnaziala nr.
15 ºi Husnicioara, au plantat câte
o micã livadã de pomi fructiferi în
grãdinile ºcolilor alese sã facã
parte din acest program.
   „E rolul nostru sã fim alãturi de
comunitãþile din care facem
parte, contribuind cu tot ce putem
pentru creºterea armonioasã ºi

sãnãtoasãa copiilor noºtri. Ne face
plãcere sã ne implicãm în astfel de
activitãþi, dovada fiind numãrul
mare de voluntari cora, care au
rãspuns ºi  în acest  an cu
entuziasm invitaþiei noastre.

   Încã de la prima ediþie a acþiunii,
am fost impresionaþi de
entuziasmul cu care copiii s-au
implicat. Ceea ce este extraordinar
la aceastã acþiune e cã ea produce
efecte în timp, nu se terminã odatã
cu acþiunea de plantat: copiii au
grijã de pomiºorii lor ºi îi vãd
crescând. De aceea, a venit firesc
reluarea ºi în acest an a acþiunii” a
declarat Georgeta Gina Ofrim,
director hipermarket cora Drobeta
Turnu Severin.
   Programul „Un pomiºor pentru
viitor” s-a derulat în toate oraºele
în care activeazã hipermarketul
cora: Bucureºti, Constanþa, Baia
Mare, Cluj, Drobeta Turnu
Severin, Bacãu ºi Ploieºti.   Lupta
pentru un mediu curat nu poate fi
câºtigatã printr-un efort punctual.

 Continuare în pag. 4
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Organizat sub înaltul patronaj
al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
Simpozionul Internaþional de
Patristicã reuºeºte sã adune alãturi
18 profesori de marcã din spaþiul
ortodox românesc ºi european. Timp

Simpozionul Internaþional de Patristicã organizat de
Episcopia Severinului ºi Strehaiei a ajuns la a V-a ediþie

de câteva zile, în perioada 23-27
aprilie, la Centrul Cultural “Sfântul
Ioan Gurã de Aur” din Drobeta Turnu
Severin, patrologii îmbinã cercetarea
patristicã cu trãirea autentic creºtinã.
   Ideea acestui proiect a aparþinut

Preasfinþitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
care în calitatea sa de profesor de
patrologie la Facultatea de Teologie
din Craiova ºi-a dorit o întâlnire de
suflet cu cercetãtorii de patrologie.
   Prin lucrãrile simpozionului se
doreºte revigorarea trãirii
creºtinismului autentic, în lumina
operei didactice a Sfinþilor Pãrinþi ºi
Scriitori ai Bisericii noastre.
   S-a pus bun început prin sãvãrºirea
Sfintei Liturghii la Catedrala
Episcopalã în ziua de prãznuire a
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
iar în ziua de 24 aprilie, la ora 10.00,
conferenþiarii s-au întâlnit la Centrul
Cultural “Sfântul Ioan Gurã de Aur”.
Cuvântul de întâmpinare ºi prima
comunicare au revenit Preasfinþitului

Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.
   Simpozionul se desfãºoarã în mai
multe sesiuni pe parcursul a patru
zile ºi reuneºte nume sonore în
cercetarea patristicã atât din România,
cât ºi din Europa. Dintre aceºtia
amintim pe: Prof. Univ. Dr. Martin
Tamcke; Prof. Univ. Dr. Krzysztof
Leœniewski; Prof. Univ. Dr. Pablo
Argarate; Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu
Dumitraºcu; Pr. Prof. Univ. Dr.
Constantin Pãtuleanu; Arhid. Prof.
Univ. Dr. Ioan Caraza – Bucureºti;
Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru;
Conf. Univ. Dr. Marina Kalovopoulou;
Conf. Univ. Dr. Nicolaos Xionis; Lect.
Univ. Dr. Lucian Colda; Diac. Dr.
Victor Yudin; Ephrem Aboud Ishac.

Pr. Marian Alin Giginã

Palatul Culturii “Teodor
Costescu” a gãzduit, în perioada 19-
20 aprilie, simpozionul “Mircea cel
Mare – simbol al unitãþii de credinþã
ºi de neam”, organizat de Episcopia
Severinului ºi Strehaiei în
parteneriat cu Facultatea de Teologie
Ortodoxã a Universitãþii din Craiova.
   Deschiderea simpozionului a avut
loc joi, la ora 10,00, cu o slujbã de
pomenire a Voievodului Mircea cel
Mare ºi cuvântul de întâmpinare al
Preasfinþitului Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.
   “La acest simpozion dedicat
Voievodului Mircea cel Mare, ne
aducem aminte ºi-l pomenim pentru
tot ceea ce a fãcut pentru þara
româneascã, pentru þara Basarabilor.

Simpozion în memoria lui Mircea cel Bãtrân

Este de datoria noastrã, oameni de
culturã, istorici, oameni ai Bisericii,
specialiºti în istoria bisericii sã ne
aplecãm cu recunoºtinþã, sã
analizãm personalitatea Marelui
Voievod, dar ºi vremurile în care el
s-a strãduit ca þara româneascã sã
aibã cea mai mare întindere (…)”
   Simpozionul a cuprins comunicãri
ºtiinþifice susþinute de ierarhi,
profesori ºi cercetãtori, printre care
menþionãm pe PS Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei cu
lucrarea “Viaþa bisericeascã în timpul
domnitorului Mircea cel Mare”,
Preasfinþitul Lucian – “Mircea cel
Bãtrân – domn al Banatului de
Severin”, cercet. ºt. I prof. dr. Tudor
Nedelcea de la Institutul de

Cercetãri Socio-Umane C.S.
Nicolãescu Plopºor din Craiova –
“Muzica în timpul lui Mircea cel
Mare”, prof. univ. dr. Dan
Zamfirescu, membru titular al
Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
România – “Îndârjirea în eroare”,
pr. conf. univ. dr. Octavian Moºin

de la Universitatea de Stat din
Moldova – “Mircea cel Bãtrân în
conºtiinþa basarabenilor”.
   Lucrãrile s-au desfãºurat în Sala
„Grigore Cerchez” a Palatului Culturii 
„Teodor Costescu”.

Reporter: Aurel-Augustin
Gherghinescu

Este o luptã continuã, care necesitã
implicare totalã, resurse, viziune. cora România ºi-a dovedit, de-a
lungul timpului, preocuparea faþã de mediul înconjurãtor, prin campanii
derulate sub umbrela coraVerde.

Despre cora România

cora România, parte a grupului Louis Delhaize, este unul dintre cele mai
dinamice branduri de retail. Prezent pe piaþa româneascã din 2003, grupul
opereazã în prezent 11 hipermarketuri în Bucureºti ºi în marile oraºe.
   În 2013, cora a lansat platforma cora.ro, o replicã virtualã a
hipermarketului clasic, oferind consumatorilor posibilitatea sã cumpere
produsele preferate online ºi sã le fie livrate acasã.
   În acest moment, platforma cora.ro este activã în Bucureºti, Constanþa,
Cluj-Napoca, Bacãu ºi Ploieºti.
   Filosofia cora România îi are în centru pe consumatori, cãrora le oferã
produse ºi servicii de calitate, la preþuri accesibile.

cora România planteazã...

Politica de stânga...
ªi nu ne vom opri aici! Existã multe alte prioritãþi, precum legea parteneriatului
public privat sau  legislaþia achziþiilor publice. Însã ºi multe alte mãsuri pe
care urmeazã sã le luãm. ªi pentru ca atât noi, cât ºi copiii  noºtri sã ne
dorim sã locuim în România. Sã nu ne mai cãutãm viitorul pe alte meleaguri!

Vã mulþumesc! Deputat PSD Mehedinþi, Prof. Alina Teiº

 Urmare din pag. 2

 Urmare din pag. 3
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Secþia Împrumut Carte
Strãinã este una dintre secþiile
bibliotecii ce se bucurã de prezenþa
vizitatorilor ºi a utilizatorilor, tot mai
mult în ultimul timp. Aceasta pune la
dispoziþia utilizatorilor un fond de
carte de peste 11.000 de volume, ºi
oferã informaþii din domenii diferite:
filosofie, religie, economie, politicã,
medicinã, artã, picturã, arhitecturã,
cinematografie, teatru, muzicã, sport,
literaturã, geografie, istorie.
   Fondul de carte este ordonat pe
domenii, pentru a uºura accesul
liber la raft al utilizatorilor.
   Accesul în secþie se face pe baza
Cãrþii de Identitate.
   Unele dintre serviciile oferite în
cadrul acestei secþii sunt urmãtoarele:
acces liber la toate documentele din
colecþie, împrumut de publicaþii la
domiciliu, consultarea materialelor în
cadrul secþiei, expoziþii tematice ºi de
noutãþi, organizarea de întâlniri cu
specific cultural pe teme alese
împreunã cu colaboratorii bibliotecii,
videoproiecþii tematice, marcheazã
evenimente culturale ºi istorice de
interes pentru comunitate.

Secþia Împrumut Carte Strãinã a Bibliotecii Judeþene “I.G. Bibicescu”
   Succesul acestei secþii se datoreazã
în primul rând fondului sãu bogat,
variat ºi util pentru utilizatori.
   Acest lucru a fost posibil ºi datoritã
colaborãrii Bibliotecii Judeþene cu
Ambasada Americii, care a fost
iniþiatoarea unui proiect de succes ºi
anume “American Shelf’’.
   Astfel, pe data de 16 martie 2011,
Centrul Cultural American a
inaugurat “American Shelf” la
Biblioteca Judeþeanã, filiala Pogany
din Drobeta Turnu Severin.
   Ne putem mândri cu faptul cã, a fost
cel de-al doilea raft de acest tip pe care
instituþia l-a lansat, în þarã, dupã ce anul
precedent un eveniment similar
avusese loc la Galaþi. Colecþia reprezintã
o donaþie de lucrãri de referinþã, ficþiune
ºi non-ficþiune din partea Centrului
Cultural American din Bucureºti. Printre
lucrãri primite la Raftul American, se
numãrã colecþia de literaturã clasicã
„Library of America”, albume de artã,
cãrþi de metodologie pentru profesorii
de limba englezã ºi cãrþi pentru copii.
Per total, peste 200 de cãrþi interesante
pentru toþi utilizatorii bibliotecii. „Noi
colaborãm bine cu toate bibliotecile din

þarã. La Galaþi, de exemplu,
biblioteca avea deja o parte
a secþiei. Ei aveau literaturã,
iar noi am venit cu un
adaos binevenit, respectiv
cu cãrþi pentru copii. Ne-a
gândit sã oferim ºi
severinenilor un ajutor”, a
spus Ioana Damian,
reprezentantul Centrului
Cultural American din
Bucureºti.
   În urma vizitei pe care a
fãcut-o, la biblioteca
judeþeanã din Severin,
ataºatul cultural al
Ambasadei SUA, Julie
O‘Reagan, a fost plãcut
impresionatã de
ospitalitatea gazdelor, dar
ºi de faptul cã au arãtat
deschidere faþã de acest domeniu. Aºa
s-a nãscut ºi aceastã donaþie de cãrþi.
„De aproape un an, avem un proiect
de colaborare cu Centrul Cultural
American. Noi avem deja o secþie cu
carte în limba strãinã, cu profil
enciclopedic. Majoritatea celor care
apeleazã la noi pentru acest tip de
cãrþi sunt profesorii de englezã”,
preciza la inaugurarea proiectului
Raluca Graf, directorul Bibliotecii
Judeþene Mehedinþi.
   Aceastã colaborare fructuoasã, nu s-
a încheiat însã aici. Donaþia de carte ºi
legãtura permanentã între bibliotecã ºi
Ambasada Americii la Bucureºti a
continuat ºi continuã ºi în prezent.
   Astfel în anul 2013, Consilierul
pentru presã si culturã al Ambasadei
Statelor Unite din Bucureºti, Bruce
Kleiner, a ajuns la Biblioteca Judeþeanã
“I. G. Bibicescu” din Turnu Severin cu
o nouã donaþie de cãrþi pentru Raftul
American (American Shelf).
   Pentru ca, doi ani mai târziu, în 2015,
biblioteca sã primeascã vizita doamnei
Marjorie A. Stern, ataºat cultural al
Ambasadei Statelor Unite, care a fãcut
o donaþie de carte îmbunãtãþind astfel
fondul de carte  “American Shelf’’ al
Bibliotecii Judeþene Mehedinþi.
   În data de 28 noiembrie 2017,
Biblioteca Judeþeanã Mehedinþi a avut
onoarea de a primi vizita Ambasadorul
Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm.
La întâlnirea cu presa localã domnul

ambasador a declarat: “Principalul
motiv al prezenþei mele aici este întâlnirea
cu dumneavoastrã, însã avem o relaþie
cu Biblioteca Judeþeanã, aºa cum se
poate vedea în spatele meu. În 2011,
am oferit Bibliotecii Judeþene o colecþie
foarte micã de volume de ficþiune ºi non-
ficþiune ale unor autori americani, iar
Biblioteca a fost îndeajuns de
generoasã sã înfiinþeze ceea ce noi
numim „Raftul american”. Ideea este
aceea de a crea o legãturã între
Ambasada SUA ºi Biblioteca Judeþeanã
pentru a oferi bibliotecii, ºi, chiar mai
important, publicului sãu, resurse
suplimentare ºi informaþii detaliate
despre cultura, istoria, politica,
economia americanã. Pânã în prezent
am dus acest concept de Raft american
în alte biblioteci judeþene ºi avem o
astfel de prezenþã în peste jumãtate din
judeþele României, însã cel de la Drobeta
Turnu Severin, din Mehedinþi, a fost
printre primele înfiinþate, gãsind aici un
foarte bun partener care sã sprijine
înfiinþarea unui Raft american”.
   Toate acestea aratã colaborarea
excelentã dintre Biblioteca Judeþeanã
“I. G. Bibicescu” ºi Ambasada
Americii la Bucureºti, precum ºi rolul
benefic pe care aceasta l-a avut la
dezvoltarea fondului de carte strãinã
al bibliotecii. Aceastã colaborare va
continua ºi sperãm sã realizãm cât
mai multe proiecte împreunã.

Expoziþia a fost organizatã de Muzeul Regiunii Porþilor de Fier cu
ocazia “Zilelor Severinului” – ediþia 2018. Straiele de sãrbãtoare, dar ºi
cele purtate în viaþa de zi cu zi, au putut fi admirate timp de trei zile, în
fotografiile expuse de muzeografii Secþiei de Etnografie ºi Artã Popularã
a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, în strada I.C. Brãtianu din Drobeta
Turnu Severin. Cele 50 de fotografii redau personaje diverse, în straie
populare în diferite momente ale vieþii ºi din medii sociale diverse.

Fotografiile reprezintã pentru cercetãtorul interesat preþioase
documente de viaþã cotidianã de la începutul secolului XX. Expoziþia
stradalã a fost deschisã publicului larg în perioada 20 – 23 aprilie
2018, bucurându-se de un real succes.  Biroul de presã Biroul de presã

Portul popular mehedinþean
în fotografii-document
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* S-a mai dus o ediþie a
Zilelor Severinului. Care, ca de
obicei, a avut de toate. ªi diversitate
cultural-artisticã, ºi diversitate de
arome culinar-etilice, ºi diversitate
general-umanã, ºi mai bune, ºi mai
rele, vorba poetului. Primarul
Severinului, dl Marius Screciu, într-
o intervenþie televizatã, s-a arãtat
foarte mulþumit de felul cum s-a
desfãºurat aceastã ediþie, atât sub
aspectul calitãþii manifestãrilor, cât ºi
„sub aspect material”, adicã financiar,
ca sã fim mai concreþi. Dacã aºa stau
lucrurile, este foarte bine, este O.K.!.
Dar, cum se întâmplã, sunt pãreri ºi
pãreri. Unele dintre ele chiar au reuºit
sã se facã auzite. Noi, care nu
obiºnuim sã ne pierdem prin
mulþime, prin peisaj  cu alte cuvinte,
ne vom spune impresiile formate, ca
sã zicem aºa, de la distanþã, ne vom
limita la a ne expune doar câteva
din propriile impresii.
   * În primul rând, manifestãrile cu
caracter cultural-artistic ºi-au lãrgit
aria de cuprindere. Lansãrile de carte,
de publicaþii, simpozioanele pe teme
diverse, aºa-numitul festival daco-
roman (care ar trebui sã-ºi schimbe
genericul/ denumirea, accentuând, de
ce nu, pe componenta publicitarã, cu
ecou mediatic pregnant), prezenþa
câtorva personalitãþi relevante pentru
domeniile pe care le reprezentau au
creat ambientul necesar pentru a
considera cã acþiunile, manifestãrile
cu caracter cultural au constituit
emblema adevãratã a ediþiei din acest
an a Zilelor Severinului. Iar unul din

Între douã minivacanþe...
meritele esenþiale pentru asta îi
aparþine, indiscutabil,  directorului
Palatului Culturii „Teodor Costescu”,
Sorin Vidan. Felicitãri sincere!
   * În rest, muzicile de rigoare (mai
puþin omniprezenþii, în ultimii ani,
„holografi” (bãieþi buni ºi talentaþi,
de altfel, însã mult prea dedulciþi la...
miere de primarul de veselã ºi
ghiurghiulie amintire), soliºti ºi
formaþii de toate genurile, apreciate,
dorite, în grade diferite, de publicul
severinean. Aici, cum sã zic,
gusturile nu intrã în discuþie. ªi eu
aº fi vrut, de pildã, sã-l aud ºi sã-l
vãd pe marele Elvis Presley – fiindcã
tot se acrediteazã ideea cã ar mai
trãi!!!! – dar cine m-ar putea ajuta
cu... o micã sponsorizare?!
Glumesc, evident, dar, aici, o
problemã sunt sumele pentru care
aceºti artiºti sunt, pardon de
expresie, tocmiþi, iar o altã problemã
o constituie  - fiindcã tot l-am amintit
pe primarul de veselã ºi ghiurghiulie
extracþie – menþinerea scenei
principale, aceea pe care au evoluat
tarafurile ºi interpreþii de muzicã
popularã, pe Bulevardul I.C.
Brãtianu, în imediata  vecinãtate a
Cimitirului Ortodox, decizie pe care
noi o considerãm profund nocivã,
din orice punct de vedere am privi-
o. Nu ºtim, ori rezonanþa cu normele
bunului – simþ public este extrem
de scãzutã la anumiþi factori ai
administraþiei locale, ori moºtenirea
gherghistã este prea puternicã,
prea... grea ºi unora le e greu sã se
dezbare de vechile nãravuri. Dar,

pentru Dumnezeu, va trebui sã
înþelegem cu toþii, odatã pentru
totdeauna, cã a îngurgita mici ºi
a da pe gât hectolitri de bere, în
ri tmul lãlãiel i lor emise de
cântãcioasele de pe scenã, în
vecinãtatea Cimitirului Ortodox,
este o cumplitã blasfemie, care ne
face de mirul lumii! Ar mai fi fost
ºi alte observaþii, cu un grad de
pertinenþã destul de ridicat, dar
ne oprim aici, cu gândul cinstit
cã ele vor fi remediate pânã la
ediþia de anul viitor.
   * Marele istoric patriot DINU C.
GIURESCU a trecut, acum douã zile,
în Eternitate, la vârsta de 91 de ani.
Dispariþia acestui urmaº al unei
strãlucite familii de istorici este o grea
pierdere pentru ADEVÃRATA
istoriografie româneascã. Aceea care
nu a considerat necesar, dupã 1989,
sã se prostitueze, în încercarea de a
acredita falsa idee a revizuirii ºi
rescrierii istoriei poporului român, „în
lumina noilor comandamente”.
Aceastã ADEVÃRATÃ istoriografie
româneascã, la fel ca ºi întreaga

conºtiinþã româneascã sunt în
doliu, dupã pierderea acestui mare
savant, a acestui mare român.
Dumnezeu sã-l aibã în paza Sa!
   * Am tot sperat cã alegerile pentru
noul preºedinte al Federaþiei
Române de Fotbal vor aduce în
fruntea acestui important for
sportiv un profesionist veritabil,
recrutat dintre forbaliºtii de valoare
ai deceniilor trecute. Am sperat
degeaba. Contra preºedintelui în
funcþie, Rãzvan Burleanu,
cunoscutul dandy ciripitor de
romgleztã, a candidat unul dintre
componenþii generaþiei de aur,
Ionuþ Lupescu, de care se legau
speranþele de mai bine ale tuturor
iubitorilor de fotbal. Nu s-a putut,
pentru cã au votat toþi ciumeþii
provinciali sau cu atribuþii
colaterale în fotbal, astfel  încât
ºmekerakele cu muci în frezã a fost,
n’aºa, reales! Prieteni, noi parcã
suntem blestemaþi sã ne procopsim
cu toate hahalerele. Aºa ne trebuie
dacã nu punem mâna pe retevei ºi
pe mãturoi atunci când e necesar...
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Deputatul PNL de Mehedinþi,
Virgil Popescu, a vorbit vineri în
cadrul unei conferinþe de presã
despre situaþia dezastruoasã în care
se aflã multe ºcoli din judeþul
Mehedinþi care urmare “a
incompetenþei acestor guvernanþi,
incompetenþei Ministerului
Educaþiei ºi a ministrului Educaþiei”.

Parlamentarul a amintit faptul cã
liberalii au atras atenþia din timp
Guvernului asupra faptului cã se va
ajunge aici, dar avertismentele lor
nu au fost luate în seamã: „Sunt
ºapte ºcoli din judeþul Mehedinþi,
unde nu s-au plãtit salariile. Practic,
profesorii, învãþãtorii ºi personalul
nedidactic din ºapte ºcoli judeþene
(ªviniþa, Eibenthal, Cireºu, Pãdina,
Poroina Mare, ªiroca, Godeanu) au
rãmas fãrã salarii. Cum s-a ajuns la
acest lucru? Noi am atras atenþia cã
finanþarea pe elev pe care Ministerul
Educaþiei a fãcut-o, de 4.300 de
elev/an este insuficientã. Am atras
atenþia cã nu este bine sã mute
finanþarea de la nivelul primãriilor
care puteau completa prin bugetele
locale anumite sume la nivelul
inspectoratelor ºcolare. Au þinut una
ºi bunã cã nimeni nu va pierde la
salariu, cã toatã lumea va avea de
câºtigat în urma acestei legi a
salarizãrii unitare, dar s-a ajuns sã
se consume tot fondul de salarii.
Dacã nu va urma o rectificare

Liberalii criticã guvernanþii pentru “incompetenþã” în
modul de aplicare a legii salarizãrii unitare

 Alexia M.

Situaþie fãrã precedent în Mehedinþi.
În ºapte ºcoli din judeþ, profesorii nu ºi-au primit salariile la timp, iar luna

urmãtoare alte 40 de unitãþi ºcolare vor rãmâne fãrã buget de salarii.
bugetarã, care mai devreme de iulie
nu poate avea loc conform legii
bugetului, eu nu vãd cum aceºti
oameni îºi pot primi salariile”.

Dacã în momentul de faþã, sunt
ºapte ºcoli fãrã buget pentru salarii,
preºedintele PNL Mehedinþi, Virgil
Popescu, spune cã luna urmãtoare
se vor confrunta cu aceastã situaþie
alte 40 de ºcoli din Mehedinþi. “Luna
viitoare 40 de ºcoli din judeþul
Mehedinþi, printre care ºi ºcoli din
Drobeta-Turnu Severin, cum ar fi
cele de la Gura Vãii ºi Schela
Cladovei, vor rãmâne fãrã buget de
salarii. Ministerul nu are bani,
inspectoratul ºcolar nu are de unde
sã le dea ºi profesorii vor rãmâne
fãrã bani. Aºa ceva este inadmisibil”,
a mai spus Virgil Popescu.

Dascãlii ºi-au primit abia marþi, 24
aprilie, drepturile salariale, cu o
întârziere de 10 zile, dupã ce
Ministerul Educaþiei a catadicsit sã
rezolve aceastã problemã ºi sã vireze
sumele necesare.

Preºedintele PNL Drobeta-Turnu
Severin, Daniel Cîrjan, a declarat
vineri în cadrul aceleiaºi conferinþe
de presã cã legea salarizãrii unitare
ºi regulamentul de sporuri au creat
“haos în sistemul medical”,
provocând discriminãri salariale
între diferite categorii profesionale.
“Precum ºtiþi au fost greve
nenumãrate în toatã þara cu privire la

modul cum a fost pusã în practicã
legea salarizãrii la nivelul unitãþilor
medicale ºi mai ales a
regulamentului de sporuri.Vreau sã vã
spun cã aceste acte normative au
produs haos în sistemul medical,
legile promovate de cãtre PSD au
provocat discriminãri majore între
veniturile med icilor, asistenþilor ºi
nu numai, din diferite unitãþi
sanitare. Au apãrut astfel inechitãþi
salariale de neconceput”, a spus
liberalul Daniel Cîrjan.
   Preºedintele PNL Drobeta-Turnu
Severin, Daniel Cîrjan, a mai spus cã
“la nivelul judeþului Mehedinþi, PSD,
prin actele normative pe care le-a
adoptat, a tãiat salariile la aproximativ
230 de persoane din sistemul
medical”. Vorbim aici de infirmiere,
referenþi, consilieri juridici, îngrijitori,
muncitori, brancardieri, biologi,
chimiºti, farmaciºti, registratori
medicali, chiar ºi medici, care au primit
salarii tãiate în luna martie în
comparaþie cu luna februarie.
   De exemplu, un farmacist primar a
primit cu 65 de lei mai puþin la salariu,
un liftier muncitor - 70 de lei, o
infirmierã de la secþia de cardiologie –
79 de lei, un brancardier de la Unitatea
de Primiri Urgenþe – 99 de lei, o
îngrijitoare de la serviciul anatomie
patologicã – 104 lei, un telefonist –
116 lei, o îngrijitoare de la laborator –
123 lei, un asistent social la secþia de
psihiatrie la Gura Vãii – 141 de lei, un

registrator medical – 147 de lei, un
medic rezident gradul IV – 152 de lei, o
infirmierã de la ginecologie – 161 de
lei, un registrator medical – 174 lei, o
infirmierã de la chirurgie generalã – 180
lei, un fochist muncitor I – 296 lei, un

ºofer muncitor la aprovizionare – 342
lei, un medic specialist – 375 lei, un
brancardier de la medicinã legalã –
626 de lei, medic specialist 720,
medic primar – 721, consilier juridic
– 1.250 lei º.a.

ªirul de evenimente organizate de Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier cu ocazia “Zilelor Severinului” a debutat pe 20 aprilie, cu
vernisajul Expoziþiei de navomodele SEVERNAV „Trecut, prezent ºi
viitor”. În deschiderea acestui eveniment au luat cuvântul managerul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, Doiniþa Mariana Chircu,
viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Daniel Cîrjan,
domnul Constantin Petricã Dãnescu, fost inginer proiectant al
ªantierului Naval ºi muzeograful Mihaela Stãnciulescu.

Expoziþia a fost gãzduitã de Palatul Culturii “Teodor Costescu” ºi
a putut fi vizitatã în perioada 20 - 23 aprilie 2018. Interesul
severinenilor, dar nu numai, a fost unul ridicat, peste 700 de
vizitatori trecând pragul expoziþiei.

Expoziþie de navomodele SEVERNAV
      „Trecut, prezent ºi viitor”

 Biroul de presã
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În ediþiile precedente fãceam
apel la readucerea aminte a
inexistentelor „arme de distrugere în
masã” ale lui Saddam Hussein, la
„Primãverile arabe” - egipteanã ºi
libianã -, cea de-a doua, pigmentatã
cu excesul de zel al clovnului
Nicholas Sarkozi ºi linºarea televizatã
a lui Muammar al Gaddafi -
binefãcãtorul clovnului. Acum,
drapelul albastru-alb-roºu fâlfîie la
suflarea altei marionete, care nu vede
pãdurea din cauza copacilor... Alþi
actori, aceeaºi piesã. „Episodul
Duma” din aprilie 2018 miroase nu
doar a praf cauzat de exploziile
binefãcãtoare ale rachetelor Tripei
Alianþe S.U.A.-Marea Britanie-Franþa,
ci ºi de urmarea criminalã prin
hipoxie. Qui prodest? Intervenþia durã
a Rusiei a liniºtit „avântul” tãietorilor
de capete de la ISIS ºi a cam ºtirbit
prestigiul rãzboinic al Unchiului Sam,
iar migraþia Islamului pe terenul
vechiului continent stagnase. Mutti
Merkel s-a ales cu dispreþul public
al conaþionalilor ei, dar ºi al
cetãþenilor Europei.
   Noua Ordine Mondialã avea nevoie
de un nou pretext pentru a-ºi revigora
agresivitatea ºi reactualiza supremaþia.
Debutul oficial al „luptei împotriva
terorismului” de dupã acel 11
septembrie 2001 încâlcit ºi acoperit cu
grijã cu prelate de camuflaj, practica
asasinatului ca politicã de stat
(capturarea ºi spânzurarea lui Hussein,
comandoul comandat pentru uciderea
enigmaticului, nevãzutului ºi
contestatului Bin Laden privitã pe viu
din biroul „Casei Albe” de anomaliile
statale Obama-Hillary Clinton)... nu sunt
altceva decât variaþii pe aceeaºi temã.
   Deºi semnatarii urmãtoarelor douã
expuneri nu sunt colaboratorii noºtri,
în spiritul respectului pentru adevãr,

Corespondentul de rãzboi Robert Fisk - Duma, Siria
le supunem atenþiei domniilor
voastre, încheind expunerea cu un
text care circulã în spaþiul virtual ºi
pe care vi-l supunem atenþiei. În ce
mãsurã oglindeºte sau nu realitatea
o pot spune cei mai bine informaþi,
dar dacã mãcar 20% din afirmaþii sunt
reale agresiunea asupra Siriei se poate
aºeza în acelaºi registru cu România
ceauºistã, cu Irakul husseinist ºi Libia
gaddafistã. Pe unde au trecut
atacatorii a rãmas doar haos ºi
cadavre. Sintetizat spus, cam atât
rãmâne dupã aplicarea Noii Ordini
Mondiale! Sunt opinii ce nu pot fi
neglijate, concluziile rãmânând la
aprecierea dumneavoastrã. (Ion
Mãldãrescu, Redacþia ART EMIS).
Anatomia unei  manipulãr i
criminale [1]
Iulian Capsali
   Statele Unite, Marea Britanie ºi
Franþa au bombardat Siria fãrã
absolut niciun motiv. Exact cum s-a
întâmplat cu alte state din Orient ºi
nordul Africii distruse pe altarul
înroºit de sânge al „democraþiei
liberale” ºi al „societãþii deschise”, în
fapt alibiuri pentru Noua Ordine
Mondialã. Organizaþiei pentru
Interzicerea Armelor Chimice
(O.I.A.C.), blocaþi ca sã vinã la locul
presupusului atac de gaze, pentru cã
„nu aveau permisele O.N.U.”
   Corespondentul de rãzboi Robert
Fisk (foto) este un jurnalist cu merite
mari în descâlcirea problemelor din
zonele de conflict. Nemulþumit de
filmuleþele în care „Cãºtile albe”
decontamineazã copiii cu furtunul cu
apã în urma unui atac chimic al
forþelor armate siriene[2] (vezi video),
s-a dus la direct la Duma.
Corespondent de rãzboi timp de 40
de ani în Liban, Afganistan, Irak, Siria,
º.a.m.d., are experienþa necesarã ca
sã discearnã între realitate ºi
manipulare, mai ales cã informaþiile
din Siria sunt primite prin telefon
numai de la activiºtii pentru drepturile
omului (Soros, gen), organizaþii
islamiste sau posturi tv globaliste de
tipul Al Jazeera, susþinute cu bani ai
monarhiilor wahabite ale Golfului,
sponsori principali ai ISIS, duºmane
de moarte ale Siriei ºi ale aliaþilor sãi
musulmani ºiiþi.

   Serviciile secrete franceze au
certificat faptul cã au fost folosite
gaze toxice împotriva populaþiei din
Duma, ca ºi reprezentanþi ai O.M.S.
care au spus cã, în urma analizelor
de sânge ºi de urinã, s-a constatat
prezenþa gazelor otrãvitoare la sute
de persoane. A urmat atacul dat de
marile puteri nucleare, cu rachete,
asupra „depozitelor de gaze toxice”
ºi „centrelor de producþie” ale
acestora. În mod... paradoxal,
„inspectorii din cadrul (O.I.A.C.)
sunt în prezent blocaþi ca sã vinã la
locul presupusului atac de gaze,
aparent pentru cã nu aveau
permisele corecte ale ONU” -
menþioneazã Fisk.
   Dr. Rahaibani, medic în Duma, face
precizãri asupra momentului în care
au fost aduºi „otrãviþii”: „Mã aflam cu
familia în subsolul casei noastre, la
trei sute de metri de aici, noaptea, dar
toþi doctorii ºtiu ce s-a întâmplat. Au
existat multe bombardamente (ale
forþelor guvernamentale) ºi avioanele
au survolat Duma mai ales noaptea -
dar în acea searã a fost vânt ºi nori
mari de praf au început sã vinã înspre
subsolurile ºi pivniþele unde se
refugiaserã oamenii. Ulterior au
început sã soseascã în spital,
suferind de hipoxie, lipsã de oxigen.
Apoi, cineva la uºã, o „Cascã albã”,
a strigat: „Gaz!” ªi a început panica.
Oamenii au început sã arunce apã
peste unul pe altul. Da, filmul a fost
filmat aici, este autentic, dar ceea ce
vedeþi sunt oameni care suferã de
hipoxie - nu de otrãvire cu gaz”.
   Nimeni, niciun corespondent de
presã, nu a filmat momentul în care
au fost înmormântate cele peste 60
de „victime” ale atacului cu gaz, iar
medicii nu au vãzut niciun mort.
„Giganþii mediatici, care îºi permit sã
trimitã armate de corespondenþi, nu
au miºcat nimic-nimic, ci au înghiþit
ºi regurgitat o joasã ºi josnicã
propagandã de rãzboi [...] Ãia sunt
cei de ne învaþã pe tot restul globului
ce e aia democracy, values, rule of
law. Altfel, ce dacã planeta e gata sã
ia foc nuclear de la o înscenare
mizerã ºi oribilã. Important e sã ne
luãm premiile ºi sã facem pe
deontologii ºi curajoºii”.

La Duma (Siria), n-a fost nici
un atac chimic![3]
Lelia Munteanu
   „Aceasta este povestea unui oraº
numit Duma...”. Aºa îºi începe
relatarea de la faþa locului unul dintre
foarte puþinii corespondenþi de rãzboi
în a cãrui onestitate am o încredere
deplinã - Robert Fisk. Excepþional
cunoscãtor al Orientului Mijlociu,
stabilit la Beirut, Fisk e pentru mine
una dintre cele mai credibile surse.
Dupã atacul americano-franco-
britanic din noaptea de vineri spre
sâmbãtã, s-a deplasat acolo ca sã
vadã cu ochii lui. Prima concluzie,
dupã ce Fisk a fãcut ceea ce trebuiau
sã facã aliaþii înainte de a lansa atacul
(a cercetat clinica unde a fost realizat
filmuleþul care a îngrozit ºi revoltat
lumea[4], a cercetat împrejurimile, a
vorbit cu martori): la Duma n-a fost
nici un atac chimic!
   Prima informaþie a primit-o de la
unul dintre medicii spitalului subteran
(în Duma, pe toatã perioada când
oraºul a fost sub ocupaþia aºa-
numiþilor rebeli, viaþa s-a desfãºurat
în pestilenþiale adãposturi subterane):
filmul distribuit de propaganda
occidentalã e autentic! Dar pacienþii
pe care îi vedem în imagini, declarã
dr. Assim Rahaibani, „au fost afectaþi
nu de gaz, ci de lipsa oxigenului din
tunelurile pline de gunoaie ºi din
subsolurile în care au trãit, într-o
noapte în care care vântul a stârnit o
furtunã de praf”[5].
„...Da, viceoclipul a fost filmat
aici, e adevãrat, dar ceea ce
vedeþi sunt oameni care suferã de
hipoxie, nu de intoxicare cu gaz”
   Mãrturia unui localnic (dintre cei
care nu au plecat cu gruparea
jihadistã): „Eram cu familia în
subsolul casei mele, la trei sute de
metri de aici (clinica subteranã,
cunoscut ca Punctul 200, n.m.), în
noaptea aceeea [...]. Aeronave au
zburat mereu deasupra Dumei pe timp
de noapte, dar în noaptea aceea existau
nori uriaºi de praf purtaþi de vânt, care
începuserã sã intre în subsolurile ºi
pivniþele unde locuiau oameni. ªi ei au
început sã vinã aici (în clinicã, n.a.) -
sufereau de hipoxie, lipsã de oxigen.

[1] filmarea este realã, dar ceea ce vedeþi sunt
oameni care suferã de hipoxie - nu de
otrãvire cu gaz https://
www.independent.co.uk/voices/syria-
chemical-attack-gas-douma-robert-fisk-
ghouta-damascus-a8307726.html
[2] https://www.activenews.ro/externe/
Anatomia-unei-manipulari-criminale-150408
[3] http://www.gandul.info/puterea-gandului/
la-duma-siria-n-a-fost-nici-un-atac-chimic-
17133879
[4] Op. cit., https://www.independent.co.uk/
voices/syria-chemical-attack-gas-douma-
robert-fisk-ghouta-damascus-a8307726.html
[5] Ibidem.  continuare în pagina 11
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Startul este dat ºi în
campania electoralã au intrat deja
puterea pe de o parte ºi preºedintele
Iohannis pe de altã parte. Momentan,
nu prea se vãd partide de opoziþie sau
dacã se vãd sunt mult prea firave.
Dacã opoziþia creºte în sondaje nu este
meritul acesteia, ci creºterea are loc
graþie PSD care se erodeazã la
guvernare. Liberalii nu au în momentul
de faþã un lider destul de puternic, astfel
încât sã aibã prizã la masele de electori.
   Ludovic Orban este marcat pânã la
pensie de procesul de corupþie pe care
l-a câºtigat, dar din care a ieºit extrem
de ºifonat ºi nu mai este cel care ar fi
fost cândva. Orban vine din alt tablou
ºi face parte din altã epocã. Are un
discurs ºters ºi ºovãielnic. S-a
executat perfect ºi i-a pus pe tavã lui
Iohannis sprijinul pentru o nouã
candidaturã la Cotroceni. Extrem de
serviabil ºi de obedient. Nu a cerut
nimic, nu a dat senzaþia cã are o
coloanã vertebralã dintr-un material
mai dur. Mãcar ipsos.

 ªtefan Bãeºiu

Pregãtiri de campanie, pregãtiri de alegeri în statul
paralel ºi neparalel

   Dacã liberalii mai cresc este doar
meritul PSD cu gafele de guvernare.
Cele mai mari vizeazã dezechilibrele în
salarizarea din sãnãtate, lefurile din
educaþie, programul de majorãri de
lefuri în administraþie fãrã sã existe ºi
un suport financiar adecvat.
   Este clar cã bani nu mai sunt ºi se
vor cãuta în continuare tot felul de
ajustãri care sã nu majoreze la
maximum plafonul de îndatorare.
Oricum se spune cã Guvernul a ajuns
sã se împrumute masiv din bãnci
pentru a achita din boacãnele
salariale pe care le face.
   Problema este cã în tot acest peisaj
economic sinistru partidele au început
organizarea ºi pregãtirile pentru a-ºi pune
poalele în cap în faþa alegãtorilor ºi se
pregãtesc de trageri ºi sã stea în toate
poziþiile pentru a-ºi prezenta marfa cu
bulanele scoase la soare. Va începe lupta
pentru linguºirea alegãtorului ºi loviturile
sub centurã între adversarii politici.
   Cel mai probabil cã va fi demarat
ºi campionatul mondial de mici ºi

bere pentru alegãtori, având în
vedere cã urmeazã zile ale
comunelor ºi ale oraºelor ºi destui
bani din bugetele locale pentru ca
alegãtorul sã mai trãiascã ºi clipa.
ªi chiar trebuie sã o
trãiascã, pentru cã nu se
ºtie dacã bugetul þãrii
ajunge pânã în varã sau
pânã în septembrie. Va fi
nevoie de rectificãri
bugetare multiple pentru
a continua cu micii ºi cu
berea pânã pe final de an
sau pânã când va fi vremea bunã.
   Niºte babe ghicitorese anunþã o crizã
economicã majorã pe final de an, dar
datul în bobi nu are legãturã cu
economia de piaþã, deºi PSD cam asta
a fãcut pânã acum prin mãsurile luate.
Tot în bobi s-a vãzut ºi o posibilã crizã
economicã. Adicã de unde sã tot iei
bani, mai mulþi decât produci, sã
plãteºti pensii ºi salarii. Te tot
împrumuþi de la bãnci ºi de pe piaþã.
   În toatã aceastã nebunie legatã de
majorarea haoticã a pensiilor ºi a
lefurilor politicienii au început sã se
scandalizeze pentru voturi. Iohannis
cu Firea, Dragnea cu justiþia ºi cu
acoperiþii din partid pe care îi tot cautã
ºi nu îi gãseºte. ªi la nivel local s-a
aruncat cu fonduri de la PNDL 2 în
mulþi primari liberali cu gândul
electoral cã vor trage cu PSD la
urmãtoarele rânduri de alegeri. Mai

existã ºi varianta ca în 2020 edilii
liberali sã treacã oficial de partea PSD,
dupã ce au fost aranjaþi cu fonduri prin
PNDL 2. Problema este cã existã ºi
reversul ºi edilii PSD sunt nemulþumiþi

cã li s-a spus sã aºtepte cã vor primi
întâi edilii liberali pentru a putea fi
controlaþi, însã în partea a doua a
programului s-ar fi terminat fondurile
pentru pesediºti.
   De unde ºi atâþia bani dacã nu
cumva din inflaþie. Adicã devalorizezi
ce ai majorat ca sã nu mai aibe efect.
Practic mãririle de lefuri nu mai
valoreazã mare lucru, dacã preþurile
cresc de la o lunã la alta. Pare destul
de simplu. Nu trebuie sã fi un geniu
în finanþe ºi în economie. Nu ai cum
sã cheltui banii pe care nu îi posezi.
Regula este valabilã ºi în statul paralel
ºi în cel neparalel ºi cu politicieni
corupþi ºi cu justiþie exemplarã.
   Problema este ce o sã mai promitã
acum partidele politice? Tãieri? Trece
PSD în opoziþie sã se erodeze ºi PNL?
Vine din nou un guvern tehnocrat?
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ªi în acest an ºcolar judeþul
Mehedinþi s-a situat pe locuri fruntaºe
la Olimpiada de Limba Neogreacã.
Elevii au concurat la 4 niveluri de
competenþã, obþinând premii
importante la nivel judeþean ºi naþional.
La faza judeþeanã a Olimpiadei,
Colegiul Naþional “Gh. Þiþeica” a
obþinut 4 premii I (prin elevii Petolea
Andreea Iustina, Taloi ªtefan, Ofiþeru
Felix ºi Bogdan Ionelia), ªcoala
Gimnazialã “Petre Sergescu” douã
Premii I (Ciudoiu Natalia ºi Vãduva
Alexandra), Colegiul Naþional “Traian”
un Premiu I (Vlad Ariana), un Premiu
II (Popescu Mãdãlina) ºi un Premiu III
(Roberta Mateescu), Colegiul  Naþional
Economic „Th. Costescu” un Premiu
II (Velescu Roxana).

Zece elevi mehedinþeni au
îndeplinit condiþiile de calificare la
faza naþionalã ºi au participat la
Olimpiada Naþionalã de la Bucureºti,
unde au obþinut premii importante,
iar douã eleve vor face parte din lotul
olimpic ce va reprezenta România la
Olimpiada Internaþ ionalã a
Elenismului din septembrie 2018:
Gîscan Lidia -Alexia de la Colegiul
Tehnic “Decebal”, care a obþinut
Premiul I la Nivelul C1, ºi  Petolea
Andreea - Iustina de la Colegiul
Naþional “Gh- Þiþeica”, care  a obþinut
Premiul al II-lea la nivelul A2.
   Pentru Lidia a fost prima experienþã
de acest fel. Deºi a fãcut cunoºtinþã
cu limba greacã  în urmã cu 8 ani, a
fost prima ei participare la o olimpiadã
de limba neogreacã, soldatã cu
Premiul I pe judeþ, cu Premiul I pe
þarã ºi cu calificarea la internaþionalã!
Este foarte legatã de Ellada, de

Elevii mehedinþeni la Olimpiada de Limba Neogreacã
limba, istoria ºi
civilizaþia ei.
   Iustina s-a
îndrãgostit în clasa
a V-a de cultura ºi
civilizaþia greacã la
orele de istorie ºi în
urmã cu 5 ani a
început sã studieze
limba greacã.
Considerã cã
opþiunea ei de a
studia Limba
Neogreacã a fost una din cele mai
importante decizii din viaþa ei. Dacã
într-o zi e foarte ocupatã cu celelalte
materii ºi nu are timp pentru un
exerciþiu la Limba Greacã, se
relaxeazã între teme ascultând muzicã
greceascã, fãcând totodatã un efort
de traducere a versurilor melodiilor.
S-a obiºnuit deja cu olimpiadele
naþionale, de la care a cules în fiecare
an câtre un premiu. Acum doi ani a
participat ºi la prima ei olimpiadã
internaþionalã, la care a obþinut locul
IV ºi care a fost o experienþã
deosebitã, pe care nu o va uita
niciodatã. Îºi sfãtuieºte colegii care
vor succes “sã-ºi urmãreascã
pasiunea, sã munceascã din inimã,
cu perseverenþã ºi încredere, sã nu
renunþe uºor ºi sã nu rateze
oportunitãþile oferite…”
   Pentru Felix Ofiþeru, de la Colegiul
Naþional “Gh. Þiþeica”, a fost prima
Olimpiadã de Limba Neogreacã, el
fiind un veteran al concursurilor de
Limba Românã. Dupã cum se prezintã
el însuºi, e un “împãtimit al
olimpiadelor, un Om al Cuvintelor,
participând ºi obþinând premii încã

din clasa a cincea...”. Deºi e numai
în anul I de studiu, a obþinut o
menþiune (locul V la nivel naþional)
ºi considerã aceastã experienþã “un
apogeu al parcursului meu de
olimpic”  încrezãtor “în capacitatea
istoriei de a se repeta...” La numai
câteva zile de la aceastã performanþã,
s-a întors în capitalã, reuºind sã se
claseze pe acelaºi loc ºi la Olimpiada
Naþionalã de Limba Românã.
   Pasionaþi de limba ºi cultura greacã,
elevii mehedinþeni au muncit temeinic,
obþinând o medie a judeþului de 8,30.
La Bucureºti, cu toatã atmosfera de
competiþie, s-au simþit cu toþii relaxaþi,
ca într-o mare familie de prieteni,
impresionaþi de ospitalitatea ºi
generozitatea gazdelor ºi organizatorilor.
“Satisfacþiile au fost ºi unele de naturã
spiritualã - declarã Felix Ofiþeru, în
mãsura în care Uniunea Elenã ne-a
prilejuit consolidarea procesului de
integrare în cultura greacã prin
diversitatea programelor cultural-
artistice cu care ne-am delectat de-a
lungul ºederii noastre la Bucureºti”.
Alexandra Vãduva de la ªcoala “Petre
Sergescu” mãrturiseºte ºi ea: “nu voi

uita niciodatã ceremonia de deschidere,
cu spectacolul impresionant al tinerilor
de la ansamblurile “Asteria” ºi
“Asterakia”, întrecerea propriu-zisã de
la Liceul “Dante Alighieri”, vizita la
International School of Bucharest,
minunata searã greceascã ºi atmosfera
extraordinarã din aceste zile, care mã
fac sã aºtept cu nerãbdare olimpiada
de anul viitor... ªi chiar dacã n-am reuºit
anul acesta sã obþin un punctaj care sã-
mi aducã un premiu, vreau sã învãþ în
continuare ºi sã încerc din nou la anul,
pentru cã învãþând Limba Neogreacã,
îmi clãdesc o temelie ce simt cã mã va
ajuta sã mã înalþ tot mai mult...”.
   Ne mândrim cu copiii noºtri, îi
felicitãm, ºi le urãm mult succes în viitor!
   Mult succes în continuare Iustinei
ºi Lidiei la faza internaþionalã!
Prof. îndrumãtor: PAULA SCALCÃU

Alãturi de grupul de consilieri ai Partidului Naþional
Liberal, am depus un proiect de hotãrâre privind darea unui
acord de principiu referitor lapreluarea Portului Turistic
Drobeta Turnu Severin în suprafaþã totalã de 44.084,55
mp din domeniul public al statului ºi administrarea
Companiei Naþionale Administraþia Porturilor Dunãrii
Fluviale SA în domeniul public al unitãþii administrativ-
teritoriale ºi administrarea Consiliului Local al
municipiului Drobeta Turnu Severin.
   Acest proiect va fi supus dezbaterii Consiliului Local
al municipiului Drobeta Turnu Severin în ºedinþa
ordinarã din data de 26 aprilie.
De ani de zile toatã lumea vorbeºte despre preluarea

Proiect de hotarâre preluare Port Turistic
portului în patrimoniul municipiului Drobeta Turnu
Severin, dar nu s-a fãcut niciun demers concret în
acest sens. Ori aceastã hotãrâre de Consiliu Local care
prevede un acord de principiu practic ar reprezenta un
prim pas în începerea demersurilor concrete pentru
preluarea Portului Turistic în administrarea Consiliului
Local al municipiului Drobeta Turnu Severin.
   În acea zonã se pot face investiþii, se pot atrage
fonduri europene nerambursabile de cãtre Consiliul
Local, una peste alta acea zonã poate fi, prin turiºtii
atraºi, un motor de dezvoltare economicã pentru
municipiul Drobeta Turnu Severin ºi pentru judeþul
Mehedinþi Viceprimar, Daniel CÎRJAN

 urmare din pag. 1

 Mircea Popescu

Femeile social-
democrate...

Bãtrânii din acest cãmin au fost
profund impresionaþi atât de
vizi ta femeilor din PSD
Mehedinþi, de pachetele oferite,
dar mai ales de faptul cã, fie ºi
pentru o scurtã perioadã de
timp, singurãtatea le-a fost
alinatã. La rândul lor, femeile
social-democrate le-au promis
acestor bãtrâni cã vor reveni sã-i
viziteze ori de câte ori vor putea.
   Deputata Alina Teiº a avut
numai cuvinte de apreciere la
adresa directoarei acestui Centru
de bãtrâni, Mariana Grigoriþã,
care se îngrijeºte permanent ca
aceºti bãtrâni sã beneficieze de
toatã asistenþa de care au nevoie.
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COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã

cã pânã pe data de 15 mai 2018 serviciile de specialitate ºi centrele
locale din cadrul Centrului Judeþean Mehedinþi vor lucra ºi în
weekend, respectiv în zilele de sâmbãta 28.04.2018, 05.05.2018
ºi 12.05.2018, precum ºi în zilele libere de 30 aprilie ºi 1 mai
2018, pentru  primirea cererilor de platã din partea fermierilor.
   Având în vedereNota de Serviciu nr. 3252/24.04.2018 emisã de directorul
executiv al Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþii în Agriculturã – Centrul Judeþean
Mehedinti, informãm cã serviciile de specialitate ºi centrele locale implicate
în primirea cererilor de platã, vor avea PROGRAM NORMAL DE LUCRU
în aceste zile, respectiv orele 08.30 – 17.00.
    Fermierii sunt invitaþi ºi în aceste zile sã se prezinte la sediile APIA – Centrul
Judeþean Mehedinþi /centrele locale, pentru depunerea cererilor de platã.
   Ca ºi anul trecut, termenul final de depunere a cererilor rãmâne 15 mai,
neexistând posibilitatea de a mai fi prelungit, chiar ºi cu perceperea de penalitãþi,
prin urmare reprezentanþii APIA le recomandã fermierilor sã se grãbeascã.
   Pânã la aceastã datã, la nivelul judeþului Mehedinþi, au depus cereri
aproximativ 63% dintre fermieri (14.300 fermieri), pentru o suprafaþã
care reprezintã, însã, doar 40% din suprafaþa totalã estimatã.
    În intervalul 1 martie – 15 mai 2018, fermierii pot depune la Centrele judeþene/
locale APIA ºi al Centrul Municipiului Bucureºti, o singurã cerere unicã de
platã, chiar dacã deþin suprafeþe de teren în localitãþi sau judeþe diferite.
   Pentru suprafaþe mai mari de 50 hectare de teren agricol cererile se
depun la centrele judeþene APIA, iar în cazul în care se solicitã o
suprafaþã mai micã sau egalã cu 50 hectare teren agricol cererile se
depun la Centrele locale.
    Sprijinul financiar este finanþat din Fondul European de Garantare
Agricolã (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FEADR) ºi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.

RESPONSABIL COMUNICARE

Secþia ªtiintele Naturii a
organizat o activitate interactivã
cu tema Trovanþii-creaþ ii le
naturii. La activitate au participat
elevi ai claselor a VI-a ºi a VII-a
de la ªcoala Gimnazialã nr.6 din
Drobeta Turnu Severin.

Muzeograful Florina Diaconu
le-a prezenatat elevilor modul de
formare ºi raspandire a trovanþilor
(aglomerãri de nisip cimentat,
vechi de milioane de ani) în
România ºi în judeþul Mehedinþi.
Dintre zonele unde se gãsesc
trovanþi, cele mai renumite sunt
cele de la Costeºti (Vâlcea), Dealul
Feleacului (Cluj), Râpa cu pãpuºi  Biroul de presã

Trovanþii-creaþiile naturii

(Bistriþa Nãsãud), Husnicioara
(Mehedinþi).
   Activitatea s-a încheiat cu un
atelier în care elevii au aprofundat
cunoºtinþele teoretice prin
rezolvarea unui chestionar. Mai
mult , f iecãrui elev i-a fost
repartizat un trovant, pe care l-a
botezat, l-a desenat ºi l-a putut
studia de aproape.
   Trovanþii sunt adevãrate opere de
artã create de naturã, cu forme
spectaculoase ºi multe dintre ele au
devenit obiecte de colecþie, aºa
cum sunt ºi cele din patrimoniul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.

Apoi, cineva care stãtea în dreptul
uºii, o « cascã albã », a strigat: « Gaz!
» ºi s-a declanºat panica. Oamenii
au început sã arunce unii peste alþii
cu apã. Da, viceoclipul a fost filmat
aici, e adevãrat, dar ceea ce vedeþi
sunt oameni care suferã de hipoxie,
nu de intoxicare cu gaz”.
Despre cei 40 sau 70 de morþi care
ar fi rezultat în urma presupusei gazãri
ordonate de Bashar al-Assad, oamenii
care au rãmas în Duma nu ºtiu nimic
   Cãºtile Albe sunt voluntarii unei
organizaþii de salvatori sirieni anti-
Assad, care acþioneazã în zonele
ocupate de aºa-numiþii rebeli,
organizaþie stipendiatã mai ales din
Marea Britanie ºi Statele Unite. Cei
care au acþionat în Duma (inclusiv în
noaptea presupusului atac cu gaz) au
ºi plecat spre fieful jihadist din Idlib,
în autobuze escortate de ruºi, motiv
pentru care Robert Fisk nu i-a mai gãsit
în oraº. ªi Jaish el-Islam („Armata
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Islamului”), finanþatã de saudiþi, s-a
retras din Duma, dupã lungi pertractãri
cu ruºii (în noaptea presupusului atac
cu gaz, erau pe picior de plecare). Cât
despre cei 40 sau 70 de morþi care ar
fi rezultat în urma presupusei gazãri
ordonate de Bashar al-Assad, oamenii
care au rãmas în Duma nu ºtiu nimic.
E greu de presupus cã într-un loc în
care oamenii doresc sã afle unii
despre ceilalþi ca sã se asigure cã mai
sunt în viaþã, 40 sau 70 sã fi dispãrut
fãrã urmã, într-o noapte, sau sã fi
existat tot timpul acolo, anonimi, cu
atât mai mult cu cât propaganda
occidentalã a raportat cã printre ei s-
ar fi aflat ºi copii.
   Îl cred pe Robert Fisk. Aºtept ca
preºedintele Macron sã aducã dovezile
irefutabile ale atacului chimic, dovezi pe
care le clama zilele trecute. De la
premierul May ºi preºedintele Trump
nu mã aºtept la nimic.
„Vocea” spaþiului virtual

- în Siria, nu existã nicio bancã
centralã Rothschild.
- Siria a interzis produsele alimentare
modificate genetic, precum ºi
cultivarea ºi importul acestora.
- Siria este singura þarã arabã care
nu are datorii la Fondul Monetar
Internaþional, nici la Banca Mondialã,
nici la altcineva.
- familia lui Assad face parte din
orientarea (religioasã) alawitã; acesta
este un curent minoritar ºiit al islamului
tolerant; a fost combãtutã de la moartea
lui Mohamed de majoritatea sunnitã.
- femeile din Siria au aceleaºi
drepturi ca ºi bãrbaþii în privinþa
studiilor, sãnãtãþii ºi educaþiei;
- femeile siriene nu sunt obligate sã
poarte vãlul. Legea Sharia (Legea
islamicã) este neconstituþionalã în Siria.
- Siria este singura þarã arabã cu o
constituþie secularã ºi nu tolereazã
miºcãrile extremiste islamice, care sunt
combãtute puternic (chiar ºi cu
metode extreme).
- aproximativ 10 % din populaþia

sirianã aparþine uneia dintre multele
ramuri creºtine, prezente întotdeauna
în viaþa politicã ºi socialã;
- în alte þãri arabe populaþia creºtinã
nu ajunge la 1 % din cauza
tratamentului prost.
- Siria este singura þarã mediteraneanã
în întregime proprietarã petrolului sãu
(aproximativ 500.000 barili / zi) ºi nu
ºi-a privatizat companiile de stat.
- Siria are o largã deschidere spre
cultura ºi societãþile occidentale, cum
numai Libanul o mai are în lumea arabã.
- Siria a fost singura þarã paºnicã din
zonã, fãrã rãzboaie sau conflicte interne.
- Siria este singura þarã din lume
care a primit refugiaþii irakieni,
fãrã nicio discriminare socialã,
politicã sau religioasã.
- Bashar al-Assad are o susþinere
popularã foarte mare.
- Siria dispune de rezerve de petrol
exploatabile (aproximativ 2,5
miliarde de barili), care este rezervatã
întreprinderilor de stat.
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În fiecare an pe 28 aprilie,
Organizaþia Mondialã a Muncii
sãrbãtoreºte Ziua Internaþionalã a
Securitãþii ºi Sãnãtãþii în Muncã, zi
în care miºcarea sindicalã onoreazã
memoria victimelor accidentelor de
muncã ºi a bolilor profesionale. În
aceastã zi sunt organizate simultan
în întreaga lume acþiuni pentru a
atrage atenþia asupra importanþei
prevenirii accidentelor de muncã ºi a
bolilor profesionale.
   În acest an, Ziua Internaþionalã a
Securitãþii ºi Sãnãtãþii în Muncã (28
aprilie) ºi Ziua Mondialã împotriva
Muncii Copiilor (12 iunie) sunt
celebrate printr-o campanie comunã,
cu titlul “Generaþia Securitate ºi
Sãnãtate” („Generation Health &
Safety”). Scopul acestei campanii îl
constituie promovarea de acþiuni
pentru îmbunãtãþirea securitãþii ºi
sãnãtãþii lucrãtorilor tineri ºi pentru
oprirea muncii copiilor.
   Campania vizeazã accelerarea
acþiunilor pentru atingerea þintelor
Obiectivului nr. 8 de Dezvoltare Durabilã
al Organizaþiei Naþiunilor Unite (SDG)
“Promovarea creºterii economice
durabile pentru toþi, a locurilor de muncã
ºi a condiþiilor de muncã decente” ºi
anume 8.8 - “Medii de lucru sigure
pentru toþi lucrãtorii pânã în 2030” ºi
8.7 - “Încetarea tuturor formelor de
muncã a copiilor pânã în 2025”.
Realizarea acestor obiective în beneficiul
urmãtoarei generaþii de lucrãtori necesitã
o abordare concertatã ºi integratã, care
sã includã promovarea unei culturi a
prevenirii pentru securitate ºi sãnãtate

La 28 aprilie, Organizaþia Mondialã a Muncii sãrbãtoreºte
Ziua Internaþionalã a Securitãþii ºi Sãnãtãþii în Muncã

în muncã, precum ºi acþiuni pentru
eliminarea muncii copiilor.
   Conform statisticilor O.I.M. „la nivel
mondial existã cca 541 de milioane
de tineri lucrãtori (15-24 ani), care
reprezintã mai mult de 15% din forþa
de muncã mondialã. Aceste cifre
includ ºi 37 de milioane de copii
implicaþi în munci periculoase. În
Uniunea Europeanã, lucrãtorii tineri
suferã cu 40% mai multe accidente
de muncã cu consecinþe grave
asupra sãnãtãþii, decât lucrãtorii adulþi
cu vârsta peste 25 de ani.
   În urma analizei factorilor care pot
creºte vulnerabilitatea tinerilor faþã de
riscurile legate de securitate ºi
sãnãtate în muncã, constatãm cã cei
mai importanþi factori sunt stadiul lor
de dezvoltare fizicã ºi psihicã, lipsa
experienþei de muncã ºi lipsa de
instruire, conºtientizarea limitatã a
pericolelor  legate de  locul de
muncã ºi  lipsa puterii  de negociere,
fapt ce determinã tinerii lucrãtori sã
accepte sarcini periculoase sau
condiþii de muncã proaste.
   Campania Organizaþiei
Internaþionale a Muncii din 2018
abordeazã aceste provocãri,
evidenþiind importanta criticã a
Îmbunãtãþirii securitãþii ºi sãnãtãþii
t inerilor lucrãtori, prin
promovarea unor locuri de muncã
sigure ºi sãnãtoase pentru tineri,
cât ºi prin formarea unei culturi a
prevenirii. Campania urmãreºte ºi
conectarea eforturilor de
combatere a tuturor formelor de a
muncã a copiilor, vizând în primul

rând muncile periculoase la care
aceºtia sunt supuºi.
   Pe plan local, Inspectoratul Teritorial
de Muncã Mehedinþi ºi-a continuat
implicarea în fluxul activitãþilor OIM, iar
pentru celebrarea zilei OIM, 24 aprilie,
ora 14:00, Inspectoratul Teritorial de
Muncã a organizat mese rotunde
pentru popularizarea campaniei
OIM ºipentru conºtientizarea factorilor
relevanþi (angajatori, potenþiali viitor

angajaþi, sindicate, etc.) cu privire la
importanþa procesului de colectare a
informaþiilor ºi a procesului de
implementare a viitoarelor politici
privind asigurarea unui loc demuncã
sigur ºi sãnãtos pentru fiecare
membru al societãþii.

Gheorghe Florian Simcea,
p. Inspector ªef

Aurora Mãdãlina Gîrlea,
Consilierã C.C.R.P

Partidul Miºcarea Popularã a demarat campania “Alegem primarul
în douã tururi”, prin care îºi propune strângerea a peste 1 milion de
semnãturi pentru revenirea la alegerea primarului în 2 tururi de scrutin, a
anunþat preºedintele formaþiunii, domnul Traian Bãsescu.

“Nevoia de a repara erori legistative care au fãcut ca democraþia din România
sã fie afectatã în mod direct. Una dintre aceste erori este alegerea primarilor
într-un singur tur, despre care constatãm cã este o eroare politicã. În primul
rând, un partid mare cum este PSD îºi garanteazã consolidarea ºi postamentul
pe baza cãruia obþine scoruri foarte mari la urmãtoarele alegeri. Spre exemplu,
la Bucureºti primarul a fost ales cu 13,3% din totalul listei de alegãtori. Unde
sunt vremurile care spuneau cã primarul din Bucureºti se alege cu peste un
milion de voturi? Considerãm cã în momentul de faþã, din cauza acestui mod
de a alege primarii, aceºtia nu mai sunt reprezentativi din punct de vedere
electoral. De asemenea, acest sistem nu stimuleazã prezenþa oamenilor la
urne. Singura ºansã de a schimba hegemonia PSD în alegerile locale ºi
parlamentare este revenirea la douã tururi în alegerile locale. Vreau sã atrag
atenþia cã acest sistem de alegeri scade reprezentativitatea ºi în Consiliile
Judeþene sau Locale”, a declarat preºedintele Traian Bãsescu într-o conferinþã
de presã susþinutã la Palatul Parlamentului.

Campania de strângere de semnãturi a PMP se va desfãºura pânã în luna
iunie pe strãzile tuturor localitãþilor din România. Echipele PMP vor împãrþi
pliante în care aratã cã în multe localitãþi existã primari care au fost aleºi cu 7%-
10% dintre cetãþenii cu drept de vot, iar scrutinul unic de alegere a edilului a
dus la lipsa competiþiei dintre candidaþi, scãderea interesului cetãþenilor ºi implicit
a prezenþei la vot, precum ºi la creºterea reþelei de primari ºi baroni locali PSD.
Reamintim cã PMP  a depus încã din 2015 un proiect legislativ pentru revenirea
la alegerea primarului în 2 tururi de scrutin, însã proiectul a fost respins în
Parlament de majoritatea PSD-ALDE-UDMR. Anul acesta, Partidul Miºcarea
Popularã a depus un nou proiect legislativ în acest sens.

Emanoil Rãzvan Roºca, Preºedintele PMP Mehedinþi

PMP demareazã campania
“Alegem primarul în douã tururi”



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmânã foarte importantã la locul de muncã,
dar ºi în domeniul sãnãtãþii. Este posibil ca unele
afecþiuni mai vechi sã recidiveze pe un fond
emoþional foarte rãscolit. Cum relaþiile cu
persoana iubitã ºi copiii vor lua turnuri nebãnuite
în primele zile ale sãptãmânii vei fi foarte acaparat
de ceea ce se petrece în plan amoros ºi de aici
întregul organism va avea de suferit. Prudenþã,
discernãmânt, rãbdare ºi înþelegere! În plan
prefesional se vor contura schimbãri în regimul
muncii, relaþiile colegiale capatã alte valenþe, dar
poþi lua în calcul ºi un alt loc de muncã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Accentul sãptãmânii revine segmentului
amoros. Atât în relaþia cu persoana iubitã cât ºi
în relaþia cu copiii se întrezãresc schimbãri
plãcute, mai mult sau mai puþin. Deocamdatã,
totul este învãluit într-o ceaþã greu de pãtruns ºi
bine ar fi sã laºi lucrurile aºa. Chiar dacã îþi doreai
altceva de la cei dragi, ai încredere cã la
momentul potrivit vei primi. Tu eºti cel care ar fi
bine sã-ºi reevalueze felul în care priveºte iubirea
ºi implicaþiile ei. Treburile gospodãreºti le poþi
realiza mai uºor, dar implicã-i ºi pe membrii
familiei, pentru cã îþi vor oferi idei deosebite.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti cãutat de
prieteni ºi rude apropiate, astfel cã ar fi bine sã-
þi programezi atent treburile, lãsând loc ºi
factorului neprevãzut. Pot interveni cãlãtorii pe
distanþe scurte pentru a rezolva chestiuni
personale, pentru a ajuta pe cineva drag sau în
interes de serviciu. Fii prudent în vorbe ºi fapte!
În segmentul domestic se contureazã schimbãri.
Observã încotro bate vântul schimbãrii ºi
traseazã rapid planuri noi, fie de a te muta într-
o casã nouã, fie a achiziþiona sau vinde bunuri
patrimoniale care-þi prisosesc.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Apar cheltuieli, dar vin ºi banii necesari realizãrii
acestora în primele zile ale sãptãmânii. Însã,
pe 27 Aprilie ar fi bine sã eviþi cumpãrãturile
deosebite, cheltuirea unor sume mari de bani
sau semnarea unor documente care te implicã
pe termen lung, deoarece sunt puþine ºanse de
succes. Este posibil sã primeºti bani, bunuri,
cadouri sau favoruri dinspre segmentul
profesional. Schimbãri majore se întrezãresc în
relaþiile cu anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri,
schimb de informaþii ºi documentare asupra
unor subiecte de larg interes. Prudenþã în toate!

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Ai spor în toate în primele zile ale sãptãmânii,
astfel cã poþi rezolva treburi restante, atât în plan
personal, cât ºi în plan profesional. Evitã graba,
hazardul ºi implicarea în treburile altora sau în cele
prea solicitante! Organismul este vulnerabil, astfel
cã energia vitalã fluctueazã mult. Segmentul
financiar aduce noutãþi, în sensul cã se vor
deschide variante noi de câºtig din munca proprie.
Tentaþia cheltuielilor este mare ºi pãguboasã, mai
ales pe 26 Aprilie. Rezumã-te la a consuma ºi
cheltui strictul necesar. Finalul sãptãmânii este
potrivit excursiilor ºi dialogului cu prietenii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna este favorabilã dialogului interior,
regândirii unor trasee de viaþã ºi relaþiilor în care
eºti implicat. Ai ºanse deosebite de a privi cu
obiectivitate la situaþia în care te afli ºi de a stabili
repere noi. Farmecul ºi misterul care te înconjoarã
vor atrage multe priviri, admiraþie, dar ºi critici ale
unora care doresc sã afle mai multe despre tine ºi
intenþiile tale. Bine ar fi sã-þi vezi numai de treburile
ºi interesele tale, fãrã a te lãsa impresionat sau
sedus de vorbele ºi gesturile celorlalþi. Existã mulþi
profitori în preajma ta, iar acum este vremea sã te
te debarasezi de ei definitiv.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este momentul sã pui ordine ºi disciplinã în
relaþiile cu prietenii, deoarece chiar din primele
zile ale sãptãmânii unii te vor necãji destul de
mult. Poþi descoperi intrigi þesute de multã
vreme, dar care acum încep sã iasã la ivealã în
cele mai ciudate moduri. Prudenþã,
discernãmânt ºi ai rãbdare pentru a afla despre
ce este vorba! În structura fiinþei tale se petrec
schimbãri profunde ºi definitive, astfel cã nu mai
este timp ºi loc pentru compromisuri ºi hazard.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
sistemului digestiv ºi pe segmentele picioarelor,
deci îngrijeºte-te pe îndelete.
.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu forfotã în plan socio-
profesional, astfel cã activitatea de bazã va fi
socializarea ºi reorganizarea mediului de muncã.
O zi cu posibile neplãceri atât în relaþia cu ºefii
ºi autoritãþile, cât ºi cu membrii familiei este
28 Aprilie. Fii prudent ºi evitã escaladarea
conflictelor! Imaginea ta în ochii celorlalþi poate
avea de suferit. Prietenia ºi tot ce implicã ea va
cunoaºte modificãri începând din aceastã
sãptãmânã. Este un moment prielnic pentru a
renunþa la persoanele care þi-au creat neplãceri.
Orienteazã-te spre alþii, care corespund noului
tãu mod de gândire ºi acþiune.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În ultimele zile ale lunii Aprilie poþi cãlãtori,
studia, trasa planuri de viitor, atât în ceea ce
priveºte cariera profesionalã, cât ºi viaþa
personalã. Eºti animat de gânduri mãreþe, de
idealuri nobile, aspecte importante pentru
perioada tulbure pe care o traversãm. Noteazã
totul într-un jurnal personal ºi asumã-þi cele
scrise. Vor veni momente în care sã se
împlineascã exact cele gândite ºi dorite acum.
La locul de muncã apar schimbãri importante,
unele radicale ºi total neaºteptate. Prudenþã,
discernãmânt, rãbdare ºi toleranþã! Relaþiile cu
ºefii ºi autoritãþile sunt deosebite.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se întrezãresc cheltuieli pe facturi, aspecte
legate de datorii de orice fel, însã ºi moºtenirile
ºi partajele pot avea nevoie de atenþie, discuþii
ºi rezolvãri ce nu mai suportã amânare. Ziua de
27 Aprilie poate aduce pagube, disensiuni în
acte ºi decizii, astfel cã ar fi bine sã eviþi aceastã
zi pentru semnarea documentelor importante,
pentru cheltuieli sau pentru implicarea în acþiuni
de anvergurã. Apar informaþii deosebite
privitoare la strãinãtate, fie cã este vorba despre
o cãlãtorie de agrement, de afaceri, fie pentru
studii sau lucru pe termen lung undeva, departe
de locurile natale.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Schimbãri în relaþiile parteneriale! Datoritã unor
prieteni, care te tot sfãtuiesc în ultima vreme sunt
posibile rezilierea unor contracte sau desprinderea
de un partener de viaþã care nu mai corespunde
nevoilor tale afective ºi morale. Totuºi, nu te lãsa
numai pe baza sfaturilor ºi îndemnurilor altora.
Filtreazã cu ajutorul sufletului tãu ceea ce afli ºi
decide apoi în consecinþã, dupã o analizã
profundã. În plan financiar se întrezãresc
modificãri, astfel cã pot apãrea variante noi de
câºtig dintr-o colaborare, poþi primi moºteniri sau
se lãmuresc lucrurile în acest sens.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Ai multe de rezolvat la locul de muncã, dar ºi
acasã te aºteaptã o serie de treburi domestice
restante. Planificã totul atent ºi lasã loc ºi pentru
situaþii neprevãzute. Sãnãtatea este vulnerabilã,
astfel cã în intervalul 25 – 27 Aprilie te poþi
gândi la un plan de analize, consultaþii
medicale sau intervenþii chirurgicale. Relaþiile
parteneriale capatã valenþe noi, astfel cã se pot
ivi revizuiri în colaborãri, propuneri noi de
colaborare sau, în funcþie de logica lucrurilor
poate intra în discuþie ºi oficializarea unei
relaþii cu un partener de viaþã. Prudenþã,
rãbdare, toleranþã!
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I N F O R M A R E

        Aceastã informare este efectuatã de: Bãrbulescu
Constantin I.F., cu sediul în comuna Corcova, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA
Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru proiectul
Spãlãtorie auto, comuna Corcova, jud. Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta (temporar/
permanent) ape uzate care vor fi colectate în bazine
etanº vidanjabile.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului,
dupã data de 23.04.2018.

În perioada 20 - 22.04.2018 la TEPLICE în
Republica Cehia a avut loc Cupa Europeanã de cadeþi
care a adunat la start 706 sportivi din 37 de þãri.

CSM Drobeta Turnu Severin a participat cu 4 cadeþi
de valoare ºi de  perspectivã care au reuºit sã se claseze
dupã cum urmeazã:

Loc III - COVACIU IASMINA -48 kg
Loc IX - IOVIÞA ROBERTA -52 kg
Neclasatã - VLADU ANA MARIA -40 kg
Neclasat -TOPALÃ VLAD -81 kg

Competiþie grea ºi numeric ºi valoric care aduce
speranþe pentru participarea la Campionatele Europene
de cadeþi de la începutul lunii iulie ºi obþinerea de
medalii strãlucitoare la Campionatele Balcanice de
cadeþi (BIH)  ºi juniori din luna iunie ( ROU – Sibiu).

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

Cupa Europeanã de
cadeþi de la TEPLICE

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de SILAªI  PETRU VALERIU-

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ, cu sediul în comuna Isverna, judeþul Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICÃ ÎN COMUNA ISVERNA ªI
ELABORARE PUZ, JUD. MEHEDINÞI.
        Aceastã investiþie este o modernizare ºi extindere a locuinþei.
   Ca rezultat al funcþionãrii agropensiunii vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului dupã data de 23.04.2018.

SILAªI PETRU VALERIU-ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ

Evoluþia leului din perioada analizatã
a fost influenþatã de nivelul aversiunii faþã de
risc de pe pieþele internaþionale.
   Deprecierea rublei, provocatã de sancþiunile
comerciale impuse Rusiei de statele
occidentale, ºi cea a lirei turceºti, cauzatã de
inflaþie ºi neacomodarea de cãtre Ankara a
politicii sale monetare, au crescut plasamentele
în activele de la marginea zonei euro.
   Leul a profitat ºi s-a apreciat la începutul
perioadei faþã de euro la 4,6530. Moneda
unicã a revenit apoi pe creºtere, urcând la
4,6606 lei, pe fondul înmulþirii
plasamentelor în dolari, pieþele mizând pe
noi majorãri ale dobânzii-cheie de cãtre
Rezerva Federalã americanã.
   La sfârºitul intervalului, majorarea ofertei
de valutã, în contextul în care companiile
se pregãteau sã achite taxele ºi impozitele
trimestriale la bugetul de stat, a permis
leului sã se aprecieze, iar media a scãzut la
4,6516 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat între 4,652 ºi 4,659, cu
închiderea la 4,653 – 4,656 lei.
   Cursul dolarului american a urcat de la
3,7620 la 3,8120 lei, cotaþiile de la finalul
perioadei fluctuând între 3,807 ºi 3,821 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele
internaþionale de la 1,185 ºi 1,2006 franci/
euro, astfel cã media ei a scãzut la 3,8854 lei,
nivel care nu a mai fost atins din ianuarie 2015,
pentru a încheia perioada la 3,8973 lei.
   Reamintim cã BNS a renunþat la începutul
ianuarie 2015 la pragul de 1,20 franci/euro
pentru a evita supraevaluare monedei. A urmat
aprecierea francului cu 18% într-o singurã zi
ceea ce a creat mari probleme celor care aveau
contracte credite în moneda  elveþianã.
   Membrii CFA România anticipeazã o

Dobânzile la credite cresc,
euro s-a oprit la 4,66 lei

apreciere a euro în urmãtoarele 12 luni,
valoarea medie a cursului euro anticipatã
situându-se la 4,7369 iar pentru orizontul
de ºase luni la  4,70 lei.
   Dobânzile interbancare au crescut în linie,
indicele ROBOR la trei luni sãrind la 2,28%,
cea mai mare valoare începând cu 27
octombrie 2014. Acest salt va scoate mai
mulþi bani din buzunarele românilor care au
luat credite de consum.

ªi cei cu credite ipotecare vor fi nevoiþi sã
cheltuie mai mult pentru acoperirea ratelor,
indicele la ºase luni urcând la 2,52%, nivel
maxim din 28 octombrie 2014. Indicele
la nouã luni a crescut la 2,57% iar cel la
12 luni la 2,62%.
   Creºterea indicilor ROBOR a fost stimulatã
de decizia BNR de a atrage din piaþã 18
miliarde de lei, la o dobândã de 2,25%, egalã
cu cea de politicã monetarã, cu scopul de a
steriliza excesul de lichiditate. Mãsura luatã
de banca centralã aratã cã aceasta este
pregãtitã sã combatã presiunile inflaþioniste
în creºtere folosind toate tipurile de operaþiuni
pe care le are la dispoziþie.
   Tendinþa de creºtere a indicilor va continua
ºi în urmãtoarele luni. Ultimul raport al  CFA
România prognozeazã o majorare a ratelor
de dobândã, rata medie a ROBOR cu
scadenþa la trei luni fiind anticipatã pentru
orizontul de 12 luni la 3,02%.
   Perechea euro/dolar a atins la debutul
perioadei un maxim de 1,2414 pentru a
scãdea la finalul ei la 1,2182 – 1,2290 dolari.
Indicele compozit al bitcoin calculat de
Bloomberg a încheiat perioada cu o
creºtere la  9.259,42 dolari.
Analiza cuprinde perioada 18 – 24 aprilie.

 Radu Georgescu
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Etapa a  XVII-a din Liga a IV-

ACS Atletic Drobeta continuã parcursul
modest din acest sezon. Duminicã, pe
Stadionul Termo, fetele antrenate de Daniel
Ispas au fost învinse cu 3-1 de ACS
Independenta II Baia Mare ºi au rãmas pe

Favoritele la câºtigarea Ligii a
V-a Mehedinþi s-au impus cu emoþii în
etapa a XV-a. Ambele pretendente la titlu
au câºtigat cu 3-2, dupã ce au avut de
remontat un handicap de 2 goluri. La
Gârla Mare, liderul ªtiinþa Broºteni s-a
vãzut condusã rapid, dupã reuºitele lui
Daniel Amza (’15) ºi  Alexandru
Dumitru (’25), dar a izbutit sã întoarcã
rezultatul prin Sebastian Cojocaru
(’40), Marius ªtirbu (’55) ºi Cosmin
Nueleanu (’90). Dupã un scenariu similar s-a
desfãºurat ºi jocul de la Crãguieºti, dintre Inter
din localitate ºi Voinþa Opriºor.
  Oaspeþii au condus la pauzã cu 2-0, prin “dubla”
lui Ionuþ Diniºoarã (’25, ’44), dar Gabriel Iosu
(’57, ’77) ºi Ionuþ Brãbete (’71) au înscris pentru
gazdele în repriza secundã ºi au pãstrat Inter
Crãguieºti la 3 puncte sub lider. Pe ultima treaptã
a podiumului, dar fãrã a mai putea emite pretenþii
la un nou titlu, a rãmas Dunãrea Hinova. Pe
terenul din satul Bistriþa, campioana sezonului
trecut a dispus cu 3-1 de AS Corlãþel, prin golurile
izbutite de Iulian Stãiculescu (’26), Cristian Creþu

(’64) ºi Petricã Gheorghiþã (’88),

Scor-fluviu pe Clisura Dunãrii
singurelor goluri ale gazdelor.
   Tot un succes facil a obþinut ºi
liderul Recolta Dãnceu, care a
câºtigat cu 6-1 meciul de la
Dunãrea Pristol, prin reuºitele lui
Adrian Petricã (4 - ag.), Gheorghe
Gãdãleanu (33), Cãtãlin Chirfot
(’53, ’82), Ciprian Pitulicu (’82) ºi
Constantin Negrescu (‘90),
respectiv Horia Vãtuiu (’20).
   CS Strehaia nu a jucat în aceastã
rundã, deoarece adversara AS
Corcova s-a retras din campionat,
dar ºi-a trecut în cont victoria, la
“masa verde”. Astfel, echipa
antrenatã de Mircea Danciu a rãmas
pe ultima treaptã a podiumului, la

Etapa a XVII-a
Decebal Eºelniþa - Viitorul ªimian  2-12
Dunarea Pristol - Recolta Dãnceu   1-6
Dierna Orºova - Viitorul Cujmir       3-0
Inter Salcia - Real Vânju Mare        2-0
AS Corcova - CS Strehaia               0-3
Clasament
1. Dãnceu 17  15 1   1 77-19 46
2. ªimian 17  15 0   2 69-14 45
3. Strehaia 17  13 2   2 53-18 41
4. Orºova 17 10 1   6 46-31 31
5. Cujmir 17  8 1   8 37-37 25
6. Pristol 17  6 2   9 29-42 20
7. Vânju Mare 17  5 0   12 21-50 15
8. Salcia 17  3 2   12 20-64 11
9. Eºelniþa 17  2 4   11 22-65 10
10. Corcova* 17  1 1   15 12-48 4
* A fost exclusã din campionat în etapa X-
a ºi pierde toate jocurile din retur cu 3-0
Etapa viitoare (ultima a sezonului regular)
Recolta Dãnceu - Dierna Orºova
Real Vânju Mare - Dunãrea Pristol
CS Strehaia - Inter Salcia
Viitorul Cujmir - Decebal Eºelniþa
Viitorul ªimian - AS Corcova

Au întors rezultatul dupã pauzã

 M. O.

Etapa a XV-a
Unirea Gârla Mare - ªtiinþa Broºteni 2-3
Inter Crãguieºti - Voinþa Opriºor 3-2
Dunãrea Hinova - AS Corlãþel 3-1
Coºuºtea Cãzãneºti - Real Vânãtori 8-3
Viitorul Floreºti - Voinþa Vrata 3-0
AS Obârºia de Câmp - ASG Hinova 4-1
Clasament
1. Broºteni       15  12   1   2   65-16   37
2. Crãguieºti       15  11   1   3   49-28   34
3. D. Hinova       15  9     1   5   43-30   28
4. Cãzãneºti       15  7     3   5   47-37   24
5. Gârla Mare       15  7     2   6   31-27   23
6. Obârºia de Câmp 15  6     4   5   31-30   22
7. Floreºti       15  5     2   7   35-41   20
8. Vrata       15  5     3   7   35-36   18
9. Corlãþel       15  5     3   7   34-42   18
10. Opriºor        15  4      3    8   35-38   15
11. ASG Hinova     15  3     3   9   33-59   12
12. Vânãtori       15   2    0  13   23-79   6
Etapa viitoare
Real Vânãtori - ªtiinþa Broºteni
Coºuºtea Cãzãneºti - Inter Crãguieºti
Voinþa Vrata - Dunãrea Hinova
Voinþa Opriºor - Viitorul Floreºti
ASG Hinova - Unirea Gârla Mare
AS Corlãþel - AS Obârºia de Câmp

a Mehedinþi a adus cea mai
categoricã victorie a sezonului
pentru Viitorul ªimian. Aflatã pe
locul secund, echipa antrenatã de
Dorel Stoica s-a impus cu 12-2 în
deplasarea de la Decebal Eºelniþa
ºi a rãmas la un punct sub liderul
Recolta Dãnceu.
   Pentru oaspeþi au marcat
Constantin Bologa (‘4), Costinel
Stanciu (‘6), Laurenþiu Prundeanu
(‘9, ‘74), Robert Vãcuþã (’10),
Andrei Enea (’11, ’41), Lucian
Zamfir (’15, ’32, ’70) (foto) ºi Ionuþ
Pereanu (’50, ’60), în timp ce
Emanuel Stancu (’53) ºi Adrian
Tomescu (‘56) au purtat semnãtura

5 puncte sub liderul Recolta
Dãnceu. În derby-ul pentru locul 4,
ultimul care asigurã prezenþa în
play-off, Dierna Orºova a dispus cu
3-0 de Viitorul Cujmir, prin golurile
lui Tiberiu Pãtãºanu (’20) ºi
Claudiu Fulga (’32, ‘44). Dupã
acest succes, Dierna nu mai poate
fi depãºitã în clasament, indiferent
de rezultatul pe care îl va înregistra
sâmbãtã, la Dãnceu, în ultima etapã
a sezonului regular.
   Viitorul Cujmir va continua sezonul
în play-out, alãturi de Dunãrea
Pristol, Real Vânju Mare, Inter Salcia
ºi Decebal Eºelniþa.

 M. O.

 M. O.

Un nou eºec pentru
severinence

penultimul loc în Seria Vest a
Ligii a III-a la fotbal feminin, cu
doar 3 puncte. Singurul gol al
echipei severinene a fost marcat
de Roxana Sorescu. Etapa
viitoare, ACS Atletic Drobeta va
juca, în deplasare, cu ocupanta

locului secund CFR II Timiºoara, iar, pe data de
6 mai va susþine ultimul joc al sezonului pe teren
propriu, cu Venus Maramureº. În primul joc de
acasã din retur, oltencele fuseserã învinse cu 3-
0 de ACS Banat Girls Reºiþa.

respectiv Elvis Ivaºcu (’82). Dunãrea e la 9 puncte
sub liderul ªtiinþa Broºteni.
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Mã fraþilor, mã cetitorii
mei deºtepþi de Obiectiv, sã vezi ºi
iarã sã nu crezi. Mã cum sã gãsesc
unii deºtepþi peste noapte, de zici
cã aºa au venit pe lume. Bine,
acuma ei se dau deºtepþi, nu e ca
ºi cum neapãrat ar fi. Da sã dau,
cam cum sã dãdea Tanþa lu’
Pecingine când vorbea de piaþa de
gros, unde ar fi vrut sã vândã ouã.
Pã sã vã spui ce vãzui ºi nu-mi veni
a crede. Cum mã uitam io la
televizor, îl vãd pe nea Cârjan
vorbind de preluarea portului
Drobeta de cãtre administraþia
localã. Mã fraþilor, parcã mã lovi al
lu’ Zbanghiu cu paru, nu mai
înþelegeam nimica, parcã mai
vãzusem filmu ãsta. Mã nepoate,
cuvânt cu cuvânt din ce anunþase
actualu primar în campanie, aºa
cuvânta nea Cârjan acuma. Cã trebuie
preluat portul, cã vin turiºti, cã existã
surse de finanþare din bani europeni,
gata rezolvã ãsta micu situaþia.
   Mã fraþilor, acuma io înþeleg cã nea
Cârjan prinsã curaj dupe ce venirã

Sucã ºi portu lu’ nea Cârjan, supãrarea lu’ nea Aladin
                  ºi bursa locurilor la mici ºi bere

legiunile romane sã-l
sprijine la zilele oraºului ºi
zisã cã e momentul sã fure
proiectele anunþate de alþii
ºi sã le aducã în consiliu,
da nici chiar aºa.
   În primul rând cã nu aºa
se fac lucrurile, asumându-
þi ceea ce în campanie nu ai
avut curaj sã-þi asumi.
   În al doilea rând, iniþiativa
fusese deja anunþatã de
primar, în toate materialele
de campanie ºi asumatã
încã de la începutul
mandatului. Mai mult, discuþiile la
nivel central demaraserã, cã aºa se
fac lucrurile, pregãteºti terenul ºi apoi
rezolvi problema, nu pui carul
înaintea boilor.
   În al treilea rând, trebuie mãcar
sã ºtii ce vrei de la proiectul ãsta,
nu sã vii ºi sã spui poveºti la
televizor. Turismul, singurul
obiectiv anunþat de nea Cârjan în

ce priveºte preluarea portului ºi
care în opinia ‘mnealui ar rezolva
toate problemele oraºului, ar fi pe
ultimul loc în situaþia actualã a
infrastructurii existente. ªi asta
pentru cã mai întâi trebuie fãcute
demersurile oficiale de preluare,
apoi aprobate, apoi infrastructura
preluatã, scrierea de proiecte ºi
gãsirea unor soluþii de finanþare ºi
abia atunci vor începe rezultatele.
Odatã rezolvate aceste etape se pot
crea câteva mii de locuri de muncã
în port, se modernizeazã
infrastructura portuarã cu un
terminal intermodal, se fac investiþii
colaterale pentru turism ºi abia
apoi pot sã vinã ºi turiºtii sã ne
invadeze oraºul. Adicã mai întâi
muncã ºi apoi rezultate. Pã sã vã
mai spui cã la Galaþi au proiecte de
vreo 80 de milioane de euro pentru
port ºi cã îºi propun 50.000 de noi
locuri de muncã în urmãtorii 10 ani?
Apãi asta înseamnã muncã ºi nu
vorbe. Pã acuma ce sã mai zicã actualu’
primar, cã nu susþine iniþiativa preluatã
de nea Cârjan? Unii cu mapa, alþii cu
sapa, ce mai. Da s-au mai vãzut
starturi furate de campanie
electoralã, aºa cã Sucã e pe recepþie.

Având în vedere ultimele modificãri legislative în domeniul realizãrii
lucrãrilor de cadastru la nivel naþional, domnul Nicolae DRÃGHIEA a
convocat o întâlnire între reprezentanþii Oficiului Judeþean de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã Mehedinþi, reprezentanþii unitãþilor administrativ
teritoriale din judeþ ºi persoanele fizice ºi juridice autorizate pentru
efectuarea lucrãrilor de cadastru. Scopul întâlnirii a fost realizarea unui
dialog între pãrþile convocate pentru   a gãsi soluþiile cele mai rapide ºi
bune în vederea realizãrii lucrãrilor de cadastru la nivelul judeþului nostru.
   Prefectul Nicolae DRÃGHIEA a subliniat cã îndeplinirea Programului Naþional
de Cadastru ºi Carte Funciarã este o prioritate guvernamentalã ºi cã fondurile
sunt alocate pentru realizarea acestor lucrãri pe banii statului, cetãþenii beneficiind
de gratuitate. În acest sens, a încheiat prefectul,  se impune o mobilizare mai
bunã a primarilor ºi funcþionarilor de la oficiul judeþean de cadastru  pentru
derularea unei campanii de informare ºi conºtientizare a cetãþenilor.

Guvernul acordã fonduri
pentru lucrãrile de cadastru

   Pãnã atuncea, nea Aladin sã supãrã
rãu de tot pe primarele di la Vânjuleþ,
pe nea Costaiche Nistor, ºi-l aruncã
peste bordul partidului. Ce dacã avu
nu ºtiu ce mare prezenþã la vot, ce dacã
ar conta ºi la alegerile urmãtoare, cã
dacã suntem pe val merge ºi fãrã un
primar. Lasã, cã sã reinventeazã nea
Ticuº, între timp ºi atunci sã vezi
succesuri pentru PSD Mehedinþi.
   Bine, între timp mai apãrurã ceva
probleme, cã cicã ar fi ºcoli fãrã
bani de salarii, aºa cã ar cam
trebui sã existe un plan de urgenþã
pentru rezolvarea situaþiei. Nu de
al ta, da la ce rezul tate
dezastruoase se înregistreazã în
ºcoli, doar asta mai lipsea.
   În rest, mã fraþilor, mai multã lume
la plimbare la zilele oraºului decât la
Bursa locurilor de muncã, de s-a
cãtrãnit de supãrare nea Suru,
directoru’. Au muncit unii la mici ºi
bere de zicei cã sã terminã în trei zile,
zãu aºa. Da poate s-or mai schimba
obiceiurile, s-or mai schimba ºi
evenimentele de la zilele oraºului,
poate ºi locaþiile, om vedea.

Pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin
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