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Într-o atmosferã de recunoºtinþã profundã, respect
ºi admiraþie vineri,  27 aprilie, a fost marcatã sãrbãtorirea
ZILEI VETERANILOR DIN ROMÂNIA.
   Alãturi de domnul Nicolae DRÃGHIEA, la manifestare
au participat reprezentanþii veteranilor de rãzboi,
reprezentanþii autoritãþilor publice locale, ºefi de instituþii

Ziua veteranilor de rãzboi din România

ºi servicii descentralizate din judeþul nostru.
   În cadrul ceremonialului militar organizat, prefectul
judeþului a rostit o alocuþiune prin care ºi-a manifestat
profunda recunoºtinþã faþã de sacrificiul soldaþilor români
ºi a veteranilor de rãzboi, promiþându-le celor care mai

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã, în data de 26 aprilie 2018, Adrian
PINTEA, Directorul General APIA, a semnat la Chiºinãu, în

Reînnoirea protocolului de cooperare APIA reconfirmã dinamica
accentuatã a relaþiilor de cooperare româno-moldovene

Republica Moldova, împreunã cu
omologul sãu, Nicolae CIUBUC,
Director Agenþia de Intervenþie ºi
Plãþi pentru Agriculturã (AIPA),
reînnoirea Protocolului de
cooperare interinstituþionalã dintre
cele douã instituþii.
   Cooperarea între cele douã
instituþii a debutat prin semnarea
unui protocol de cooperare în anul
2010 având ca obiect stabilirea
procedurii de cooperare
interinstituþionalã, prin realizarea

unui program de schimburi de informaþie în domeniul
asistenþei financiare ºi al modului de organizare instituþionalã.
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Investiþii pentru crearea de noi
locuri de parcare în Severin
În luna mai vor începe lucrãrile de reabilitare ºi modernizare în mai

multe cartiere din Municipiul Drobeta-Turnu Severin. Deja se lucreazã
în cartierul Aluniº, în zona blocurilor ANL, acolo unde primãria va

amenaja noi locuri de parcare.

“Începem cu aceastã
parcare, cea mai mare din zona
blocurilor ANL. La momentul la
care vorbim deja se lucreazã, în
maxim trei luni de zile, pentru cã
mai avem ºi alte parcãri în lucru,
toate lucrãrile ar trebui sã fie
gata”,  a precizat Marius Screciu,
Primarul Municipiului Drobeta-
Turnu Severin.

Pânã astãzi, zona blocurilor ANL
din cartierul Aluniº, nu a fost
cuprinsã pe nicio listã de investiþii

deºi blocurile au fost date în
folosinþã de ani buni. Noua parcare
va cuprinde peste 200 de locuri. ªi
alte parcãri vor intra în zilele
urmãtoare în reabilitare. Este vorba
despre parcarea Spitalului Judeþean
de Urgenþã, parcarea din spatele
Pieþei Lucian ºi parcarea din spatele
ªcolii Gimnaziale Numãrul 15. Toate
aceste lucrãri vor fi executate cu
fonduri din bugetul local iar
termenul de execuþie este de 3 luni.

“Reforma justiþiei, cum este
clamatã de PSD, este, în continuare,
contestatã de asociaþiile profesionale
ale magistraþilor ºi trezeºte mari
îngrijorãri ale partenerilor externi” –
declara Klaus Johannis, imediat dupã
ce mica vacanþã de 1 mai s-a încheiat.
   În linii mari, preºedintele zice cã nu
putem sã asistãm pasivi la o rescriere
din mers a Constituþiei, cã într-o
democraþie autenticã, aºa cum am
vrea noi sã avem, separaþia puterilor
în stat înseamnã colaborare
constructivã pentru realizarea
interesului public, respectul reciproc
între instituþii, ºi, mai ales, echilibrul
ºi controlul reciproc dintre acestea,
iar legile Justiþiei, despre care e vorba
în propoziþie, au un rol esenþial în
punerea în aplicare a acestor
principii. Corect, nimic de zis. Cel
puþin la nivelul afirmaþiilor, al
formulãrilor,  preºedintelui nu i se
poate reproºa ceva. Toatã atenþia
presei ºi comentatorilor a fost
concentratã pe declaraþiile venite de
la ºeful statului, ºi pe tonul lor ferm:
“Am decis, ca atare, sã trimit întregul
pachet înapoi la CCR ºi, în paralel,
sã sesizez Comisia de la Veneþia. Fac
un apel cãtre CCR de a nu se grãbi ºi
a conlucra cu organismul european
care contribuie de aproape 30 de ani
la dezvoltarea unui patrimoniu
constituþional comun în Europa ºi
care sprijinã statele care doresc sã
punã structurile juridice ºi
instituþionale în acord cu standardele
ºi bunele practici internaþionale în
materie de democraþie, inclusiv prin
acordarea unui sprijin constituþional
de urgenþã. Sunt convins cã
judecãtorii CCR îºi respectã statutul
de garant al supremaþiei legii
fundamentale ºi de apãrãtori ai

Barajul de artilerie
democraþiei prin drept, astfel încât
vor avea toatã deschiderea pentru un
demers care-ºi propune cã asigure
respectarea în România a
principiilor ºi valorilor democraþiei
europene. Dupã ce CCR se va
exprima, voi face o nouã analizã a
legilor ºi voi decide atunci dacã se
impune o reexaminare.”
   Mã rog, dincolo de întreaga
polologhie prezidenþialã, luând în
calcul ºi reacþiile adverse, e din ce în
ce mai limpede faptul cã pachetul
legislativ invocat va fi calul de bãtaie
al alegerilor ce se apropie, ºi cã
strategia electoralã a lui Klaus
Iohannis se va concentra sau va porni
de aici, din acest punct nevralgic
numit legile justiþiei. Cã tot vorbeam
de reacþii, una percutantã, venitã
dinspre PSD: “Klaus Iohannis devine
pe zi ce trece tot mai cinic, tot mai
zelos comunicator al <Statului
Paralel> ºi un tot mai înfãcãrat fan
Monica Macovei. ªi declaraþia de
astãzi (miercuri 2 mai – n.red.), al
cãrei punctaj a fost pregãtit de aceiaºi
<strategi> de campanie electoralã în
laboratoarele Cotroceniului, are un
mesaj foarte clar: <eu ºi aliaþii mei –
PNL, USR, Cioloº, PMP, DNA - vom
sabota cât vom putea ideea de a
democratiza România promovatã de
PSD ºi partenerii din coaliþia de
guvernare, precum ºi ideea lor de a
stopa abuzurile ºi ilegalitãþile comise,
în ultimii ani, de un grup restrâns, în
baza unor protocoale ilegale ºi
neconstituþionale.>
   ªi mai existã un mesaj al acestei
declaraþii ameninþãtoare fãcutã de
Klaus Iohannis: <eu ºi aliaþii mei din
Statul Paralel urâm tot ce înseamnã
PSD, coaliþia de guvernare ºi votul
primit de aceºtia din partea
românilor pentru a schimba
lucrurile. ªi vom depune toate
eforturile pentru a-i pulveriza! Adicã,
o sã fie care pe care.>
   În concluzie, luând act ºi de
apariþia publicã de astãzi a lui Klaus
Iohannis, trebuie fãcutã doar o
singurã menþiune: PSD ºi ALDE
vor continua modificarea <legilor
Macovei> care efectiv au
îngenuncheat România, Guvernul

va aplica programul votat de
români în 2016, iar PSD va
continua sã spunã adevãrul despre
un sistem care se dovedeºte pe orã
ce trece tot mai toxic ºi mai cumplit
pentru România.”
   Este o reacþie marca Codrin
ªtefãnescu, dupã cum probabil v-
aþi dat déjà seama.
   La rândul sãu, politologul Cristian
Pârvulescu gliseazã, în comentariile
sale, pe logica ofensivã a
preºedintelui. Lucru evident e faptul
cã s-a intrat déjà într-o logicã care-

pe-care, cã marii concurenþi politici
(PSD vs tabãra Iohannis) îºi
pregãtesc tranºeele ºi îºi lustruiesc,
cu strãºnicie, armele. Nu mai e
mult ºi ne vor aduce pe toþi, cã
vrem, cã nu vrem, pe imensul câmp
de luptã al alegerilor.
   Cearta din jurul legilor justiþiei (din
care unii înþeleg, alþii nu înþeleg mai
nimic, iar în hãrmãlaia de acuzaþii, de
verbiaje stridente, numai de claritate
nu mai poate fi vorba) e doar barajul
de artilerie, asurzitor, ce pregãteºte
ofensivele electorale din 2019.

 Biroul de presã
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Seria de concerte SoNoRo
Conac, ajunsã anul acesta la cea de-
a VI-a ediþie, a debutat joi, 26 aprilie,
la Palatul Culturii “Teodor
Costescu” din Drobeta-Turnu
Severin, ºi va continua pânã în luna
septembrie, oferind publicului
meloman ocazia sã descopere
minunate conace, castele ºi palate
din România ºi Republica Moldova.
“Mã bucur sã avem un eveniment
deosebit la Palatul Culturii Teodor
Costescu. Este vorba de un concert
de camerã susþinut de o echipã, care
a ales sã þinã astfel de concerte doar
în clãdiri de patrimoniu reabilitate ºi
este o onoare pentru noi, pentru
Turnu Severin, prezenþa dumnealor în
oraºul nostru”, a declarat primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, în deschiderea

evenimentului.
   Ediþia de anul acesta SoNoRo
Conac poartã numele “Rapsodii în
piatrã” ºi este un omagiu adus
varietãþii ºi complexitãþii arhitecturale
din întreg teritoriul þãrii noastre. În
cadrul turneului va avea loc ºi

Concert SoNoRo Conac în Palatul Culturii “Teodor Costescu”
lansarea în România a CD-ului
“Rhapsodie Roumaine”, realizat
pentru celebrarea Centenarului Marii
Uniri. CD-ul cuprinde cele mai
cunoscute compoziþii create de
George Enescu ºi Béla Bartók ºi va fi
prezentat într-un turneu european, ce
a început pe  27 ianuarie 2018, la
Musikverein din Viena. Turneul
“Rhapsodie Roumaine” va mai include
oraºele Amsterdam, München, Izmir,
Antwerpen, Arezzo ºi Paris.
   Iniþiativa SOS Conac, lansatã anul
trecut, prin care SoNoRo îºi propune
sã tragã un semnal de alarmã pentru
clãdiri cu valoare arhitecturalã mare
din þara noastrã, aflate într-o stare
avansatã de degradare, va continua
ºi anul acesta cu un concert la
Cazinoul din Constanþa, pe 9 mai.
Concertul va fi un rãspuns la

#Ode2Joy Challenge lansat de
Plácido Domingo, Preºedintele
Europa Nostra, în toatã Europa, cu
ocazia celebrãrii în 2018 a Anului
Patrimoniului Cultural European.

«Începem o nouã ediþie SoNoRo
Conac plini de entuziasm. Am

descoperit locuri minunate, pe care
le vom dezvãlui ºi publicului nostru,
în cadrul unor concerte de muzicã de
camerã, prin care ne dorim sã le
subliniem frumuseþea ºi sã adãugãm
ºi mai mult farmec întoarcerii în timp
pe care aceste minunate conace,
palate ºi castele o prilejuiesc. Anul
acesta demersul nostru se alãturã unuia
european de celebrare a patrimoniului
cultural european ºi ne bucurãm sã
putem sã ne aducem aportul la
integrarea moºtenirii culturale
româneºti în cea europeanã» declarã
Rãzvan Popovici, iniþiatorul SoNoRo
Conac ºi directorul Festivalului de
Muzicã de Camerã SoNoRo.
   SOS Conac este un proiect derulat
sub Înaltul Patronaj al Preºedenþiei
României ºi în parteneriat cu Ordinul
Arhitecþilor ºi Institutul Naþional al
Patrimoniului, cu scopul de a
intermedia contexte favorabile salvãrii

unor monumente importante din
patrimoniul românesc.
   În 2013, Asociaþia Sonoro a pus
bazele unui nou proiect - SoNoRo
Conac- ce îºi propune, prin
asocierea muzicii cu opere
arhitecturale emblematice din
România, sã sugereze nevoia de
respect, atenþie ºi sprijinire a
patrimoniului ºi a resurselor
culturale extraordinare ale României.
   SoNoRo Conac a pornit de la ideea
de a reda muzicii de camerã spaþiul
originar, de naturã intimã, propice
dialogului cultural ºi ascultãrii active
din partea unui public restrâns. Acest
proiect îºi propune sã sensibilizeze
opinia publicã în ceea ce priveºte
multitudinea clãdirilor de patrimoniu
reabilitate - clãdiri fabuloase,
spectaculoase, elegante, care
trebuie reintroduse în circuitul
cultural.

Domnul Nicolae DRÃGHIEA
a participat la semnarea, de cãtre
domnul Aladin GEORGESCU -
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi ºi reprezentanþii S.C.
Brantner Servicii Ecologice S.R.L.,
a contractului de delegare prin
concesiune a serviciilor de operare,
întreþinere ºi administrare a staþiei
de sortare ºi a staþiei de tratare
mecano-biologicã din comuna
Malovãþ, judeþul Mehedinþi.
    Prin implementarea proiectului
“Sistem de management integrat al
deºeurilor solide în judeþul Mehedinþi”,
se va realiza o colectare ºi o selectare
superioarã a deºeurilor reciclabile,

Mehedinþiul implementeazã managementul integrat al deºeurilor

 Biroul de presã

nu în ultimul rând fiind create ºi
locuri noi de muncã prin punerea
în funcþiune a staþiilor de sortare.
   Dupã semnarea contractului,
prefectul judeþului a fost invitat sã
efectueze o vizitã pe amplasamentul
de la Malovãþ, unde echipamente ºi
utilaje noi aºteaptã sã fie puse în
funcþiune. Pe amplasament prefectul
a cerut detalii despre încadrarea în
parametrii de mediu a procesului
tehnologic dar ºi despre digul care
apãrã staþia de sortare de posibile
inundaþii ce ar putea fi generate de
ieºirea din matcã a pârâului
Pleºuva, aflat în proximitatea
acesteia.

 Biroul de presã
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La Nicosia ºi Limasol a avut loc, în data de 21 aprilie
2018, lansarea cãrþilor „Ziua în care a fugit somnul” ºi „Ela cea
fãrã de cuvinte”, scrise de apreciata scriitoare de literaturã pentru
copii, Victoria Pãtraºcu. La evenimente au participat alãturi de
copii, pãrinþii acestora, dar ºi reprezentanþi ai Alianþei Românilor
în Cipru, în frunte cu doamna Christina Todea Christodoulou,
preºedintele acestei asociaþii. Prezentarea a fost fãcutã de autoare
însãºi, care i-a introdus pe toþi cei prezenþi în minunatul univers
al copilãriei, prezentând povestea cãrþilor sale. La final, Victoria
Pãtraºcu a oferit autografe copiilor pe cãrþile sale. Evenimentul
cultural a fost posibil prin implicarea Ambasadei României ºi a
Alianþei Românilor din Cipru.  Mircea Popescu

Lansare de carte la Nicosia ºi Limasol

     Dupã
memorabilele

„Mozart Rocks”
(concertul de
rock simfonic

din 2013) ºi
„Vivaldi

Colours”
(show-ul de
fuziune între

muzica pop ºi
cea clasicã din
2014), cel mai

aºteptat
eveniment al

primãverii va fi
un

impresionant
omagiu dedicat

doamnei
cântecului românesc, Maria

Tãnase, unde acordurile muzicii
clasice vor rezona cu frumuseþea

melodicã a temelor autentice
româneºti.

   Spectacolul se bucurã de o
distribuþie de excepþie, ce îi va
reuni, pe aceeaºi scenã, pe
Loredana Groza - artistã cunoscutã
pentru prezentarea în manierã
proprie a unor celebre cântece
populare româneºti - ºi pe
interpreþii Dinu Iancu Sãlãjanu ºi
Emilia Dorobanþu.
   „Este o mare onoare ºi o mare
ºansã pentru mine sã cânt în acest
concert. Va fi  un spectacol
extraordinar ºi abia aºtept sã fiu
din nou împreunã cu publicul
din Craiova. Vã aºtept, pe 5 mai,

Spectacol de excepþie la Sala Polivalentã Craiova

Maria Tãnase Symphonic,  un regal muzical

la Sala Polivalentã!”, a declarat
Loredana Groza.
   La reuºita evenimentului îºi aduc
importanta contribuþie Orchestra
Simfonicã ºi Corala Academicã ale
Filarmonicii “Oltenia” Craiova,
dirijor ºi orchestrator fiind Marius
Hristescu. În urma reputaþiei de
compozitor ºi orchestrator
dobândite, artiºti valoroºi ai
momentului din industria muzicalã
româneascã i-au solicitat
colaborarea: Nicu Covaci
(Phoenix), Loredana Groza, Marius
Bodochi, Linda ºi Costel Busuioc.
„Este o iniþiativã culturalã de  suflet,
care se adreseazã publicului larg
din Craiova ºi nu numai, o abordare
modernã a Filarmonicii Oltenia
Craiova, pusã în scenã într-un

cadru neconvenþional. Ne dorim
aducerea fenomenului artistic mai
aproape de comunitate, într-un
cadru cu totul deosebit, cu artiºti
importanþi din România, care vin cu
drag pentru Craiova ºi pentru ceea
ce a însemnat Maria Tãnase. Va fi
un spectacol care impresioneazã
prin energia artiºtilor prezenþi pe
scena Sãlii Polivalente ºi care
transmite emoþia unui eveniment de
asemenea anvergurã”, a declarat
Gabriel Zamfir, managerul
Filarmonicii Oltenia Craiova.
   Biletele pentru spectacolul Maria
Tãnase Symphonic au fost puse în
vânzare la Agenþia de Bilete a
Filarmonicii Oltenia Craiova –
telefon: 0251.414.698 ºi online, pe
site-urile myticket.ro ºi entertix.ro.

Creativitate artisticã, unicitate ºi muzicalitate desãvârºitã. Filarmonica Oltenia Craiova vã invitã
sâmbãtã, 5 mai 2018, de la ora 21.00, la spectacolul extraordinar Maria Tãnase Symphonic.

sunt în viaþã, dar ºi vãduvelor de
rãzboi, implicarea domniei sale
pentru ca aceºtia sã beneficieze
de toate drepturile conferite de
lege ca sã aibã un trai decent,
potrivit cu sacrificiul fãcut ºi
meritele pe care le au.
   Dupã rostirea alocuþiunii,
domnul Nicolae DRÃGHIEA a oferit
din partea Instituþiei Prefectului –
Judeþul Mehedinþi, plachete ºi
diplome veteranilor de rãzboi
mehedinþeni, iar la finalul
ceremonialului militar a depus o
coroanã de flori în memoria
ostaºilor cãzuþi la datorie pentru
eliberarea patriei.

Prezentul protocol, semnat recent,
adaugã trei linii noi de cooperare
interinstituþionalã.
   Astfel, APIA va acorda sprijin în
vederea dezvoltãrii sistemului
privind identificarea ºi prevenirea
fraudei ºi a neregulilor,
soluþionarea sesizãrilor,
reclamaþiilor ºi neregularitãþilor
înregistrate ºi va oferi suport
consultativ privind depunerea on-
line a cererilor de sprijin,
implementarea ºi dezvoltarea
aplicaþiei on-line.
   De asemenea, pãrþile vor
colabora în sensul preluãrii bunelor
practici în crearea, dezvoltarea ºi
gestionarea sistemului integrat de
administrare ºi control, crearea
LPIS, precum ºi în ceea ce priveºte
sistemul de control intern ºi
sistemul de control managerial.
   Reînnoirea protocolului de
cooperare reconfirmã dinamica
accentuatã a relaþiilor de cooperare
româno-moldovene prin continuarea
seriei schimburilor de experienþã ºi
bune practici iniþiate ºi derulate în
cursul anilor precedenþi între Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) ºi Agenþia de
Intervenþie ºi Plãþi pentru Agriculturã
(AIPA) din Republica Moldova.

RESPONSABIL  COMUNICARE

Reînnoirea
protocolului...

Ziua veteranilor...

 Biroul de presã
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„Este foarte important sã ne
respectãm trecutul ºi sã ne iubim
patria, sã nu uitãm cine am fost, cine
suntem ºi ce putem fi”, este crezul
profesorului de istorie Romeo Popa
din Turnu Severin. Conºtient cã istoria
ca disciplinã ºcolarã poate sã
contribuie determinant în formarea
personalitãþii copiilor ca viitori
cetãþeni ai României, profesorul îºi
dedicã timpul liber elevilor sãi,
pasionaþi de cunoaºterea trecutului.
În 2016,  a pus bazele cercului
„Amicii istoriei” ºi în fiecare sâmbãtã
se întâlneºte cu elevii sãi tocmai în
Cetatea Severinului, fosta redutã
împotriva turcilor de la gurile Dunãrii.
O locaþie cât se poate de potrivitã
pentru cei dornici sã cunoascã atât
istoria locului, dar ºi pe cea naþionalã
ºi universalã. Pare greu de crezut, dar
propunerea pentru înfiinþarea acestui
cerc a venit din partea elevilor, care
vor sã cunoascã mult mai multe
lucruri ce nu se gãsesc în manualele
ºcolare, uneori prea rigide ºi prea
stufoase în detalii obositoare.
Cum a apãrut „Amicii istoriei“
   „Cercul s-a nãscut în 2016, la
ºcoala nr. 14 din Drobeta Turnu
Severin. Nu a fost iniþiativa mea, copiii
m-au întrebat dacã ar putea sã afle ºi
un alt fel de istorie decât cea din
manuale, decât o percep la ºcoalã”,
spune profesorul Romeo Popa. A fost
plãcut surprins sã observe cã la
fiecare întâlnire numãrul elevilor

Dascãlul care trezeºte în elevi pasiunea pentru istorie
Romeo Popa, profesor de la o ºcoalã gimnazialã din

Drobeta-Turnu Severin, doctor în istorie, a reuºit sã le
stârneascã interesul elevilor sãi pentru aceastã disciplinã

ºcolarã folosind metode inedite de predare.
participanþi a crescut,
iar temele propuse de
aceºtia sunt extrem de
variate, din diverse
epoci ale istoriei
universale. „M-a miºcat
interesul lor ºi am zis cã
voi face tot ceea ce este
posibil ca acest cerc sã
se menþinã ºi pe mai
departe”, zice prof. dr. Romeo Popa.

Orã de istorie în sanctuarul
dacic de la Costeºti
   Cercul funcþioneazã întrucât elevii
vin din proprie iniþiativã, nu este o
corvoadã, o sarcinã ºcolarã. Dincolo
de acest aspect, vorbim însã de niºte
elevi pasionaþi de istorie ºi de un
dascãl extrem de dedicat profesiei
sale, autor al mai multor lucrãri de
specialitate ºi doctor în istorie. „În
momentul în care m-au solicitat mi-
am dat seama cã au deja niºte
cunoºtinþe acumulate, unii dintre ei
citiserã diverse cãrþi, nu aveau niºte
explicaþii la anumite întrebãri sau
vãzuserã anumite reportaje,
documentare ºi de aici a pornit totul.
Mare mi-a fost surpriza sã constat
cã la fiecare ºedinþã de cerc, în
fiecare sâmbãtã avem câte 15-20 de
copii ºi ei fiecare îºi arãtã dãruirea
faþã de istorie prin temele pe care le
propun”, spune dascãlul severinean.
Cercul ºcolar nu se rezumã doar la
întâlnirile de la sfârºitul sãptãmânii,
ori de câte ori le permite timpul,

elevii merg în excursii, însoþiþi de
profesorul Popa, unde evident sunt
vizitate obiectivele istorice. „Vreau
sã vã spun cã am fost în Cetãþile
dacice din Munþii Orãºtiei ºi am avut
cu mine 25 de copii. Am fãcut o orã
de istorie chiar în sanctuarul dacic
de la Costeºti. Credeþi-mã aºa a fost
de frumos momentul, niciun copil
nu vorbea, toþi au ascultat cuminþi
explicaþiile despre daci ºi rãzboaiele
daco-romane o orã ºi jumãtate. Am
avut invitat un profesor de la Deva,
care m-a felicitat pentru modul cum
s-au purtat aceºti copii ºi despre
faptul cã sunt ca un burete, absorb
pur ºi simplu informaþia”, explicã
profesorul de istorie.
„Manualul nu este ceva tabu”
    Neajunsurile din sistem, elevii
care vor sã asimileze multe
informaþii în timp scurt sunt doar
câteva din provocãrile cu care se
confruntã Romeo Popa. „Manualul
ºcolar este un instrument de lucru,
nu este ceva tabu. Toate manualele
sunt fãcute în acest moment pentru
a da cât mai multã informaþie, ori asta
pe copii uneori îi oboseºte. Le indic
manualul, dar eu le dau informaþia
aceea care trebuie sã le rãmânã lor
în minte, evit tot ceea ce ar putea fi
balast informatic  ºi care ar putea
sã-i suprasolicite“, spune profesorul
severinean. De exemplu, pe baza
manualului de clasa a VIII-a,
profesorul trebuie sã facã o lecþie
despre voievozii români, Iancu de
Hunedoara, Vlad Þepeº, ªtefan cel
Mare, Mircea cel Bãtrân, în numai
douã ore, ceea ce este imposibil:
„Nu pot sã vorbesc despre ªtefan cel
Mare într-o jumãtate de orã, nu am

cum. La Vlad Þepeº, trebuie sã
vorbim despre faptele sale, trebuie
sã lãmurim de unde vine aceastã
denumire de Dracula, copiii trebuie
sã priceapã pentru cã astãzi i se face
o mare nedreptate acestui mare
voievod fiindcã este asociat cu un
personaj malefic, coborât din
strãfundurile Iadului. Apoi, Mircea
cel Bãtrân nu este un voievod de
un sfert de orã“.

Cine este Romeo Popa
   Pe lângã munca de la catedrã ºi
de la cercul „Amicii istoriei”,
profesorul Romeo Popa este  autor
a mai multor cãrþi de specialitate ºi
doctor în istorie. Profesorul provine
dintr-o familie de dascãli ºi crede cã
destinul sãu a fost sã urmeze aceeaºi
carierã ca ºi pãrinþii sãi. „Am crescut
cu praful de cretã ºi planificãrile
sub nas, mi-a plãcut aceastã
meserie. Am urmat-o pe mama
mea în domeniul istoriei, iar tata
mi-a fost învãþãtor ºi pot sã vã spun
cã îmi place foarte mult sã lucrez
cu elevii, sã le aud întrebãrile“,
spune dascãlul. Povesteºte clipele
petrecute pe bãncile ºcolii cu atâta
pasiune ºi vorbeºte cu mult respect
despre tatãl lui care i-a fost ºi
învãþãtor. „Tata a avut un talent
aparte de a inocula elevilor
dragostea pentru istorie. În clasa a
patra ne aducea veterani de rãzboi
sã ne vorbeascã, am fãcut clasele
primare la þarã. Mi-a creat
imaginea bãtãliei de la Posada ºi
nu pot sã mi-o scot din cap nici
acum dupã studii universitare, e
tot imaginea din clasa a patra”, a
mãrturisit profesorul.

 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Înainte de quasi- maxi-
vacanþa, despre care chiar cred cã
nu s-a terminat, postam pe
Facebook cîteva gânduri. Pot sã le
reproduc aici? Pot!: „Aglomeraþie
mare la spãlãtoriile auto! Vecinii,
mam’mare, mamiþica, tanti Miþa,
colegii invidioºi trebuie, musai, sã
te vadã cã pleci, n’aºa, ca orice snob
care se respectã, în minivacanþã cu
caroseria de sã-þi faci mustaþa-n ea,
nu alta! Nu conteazã cum te-ntorci
cu ea peste câteva zile... Tricicletã,
trotinetã... Doamne fereºte, nu
cobim! Distracþie plãcutã tuturor,
cãci doar ãsta-i veacul!”
   * Aceasta a fost postarea. Bilanþul
celor patru sau, dupã caz, cinci zile
de... vacanþã parcã vine sã ne
confirme anticipãrile, ba chiar sã le
depãºeascã. Pentru cã una e nevoia
omului de a se relaxa, departe de
locurile unde-ºi duce existenþa zi
de zi, cu servici cu tot, ºi cu totul
alta este lipsa de mãsurã ºi
iresponsabilitatea unora dintre
semenii noºtri. E suficient sã
urmãreºti, fie ºi-n diagonalã, orice
jurnal de ºtiri, pe orice televiziune,
pentru a constata cã realitatea este
cu mult mai gravã Accidente în lanþ
(inclusiv pe cele câteva sute de
kilometri de autostradã pe care-i
avem), morþi ºi rãniþi care au
îndoliat ºi îndurerat sute de familii,
cu alte cuvinte, sute de destine
frânte. La toate astea, se adaugã
tradiþionala mizerie ecologicã
lãsatã în urmã de hoardele de
dezmãþaþi, de huligani notorii sau

Coºmaruri de 1 mai
de nesimþiþi de, vorba aceea, drept
comun. Dimensiunile acestei
mizerii sunt, de fapt, uriaºe, iar între
cei care se numãrã printre indignaþii
de serviciu în faþa dezastrelor
ecologice se regãsesc, cu
siguranþã, mulþi dintre fãptuitorii de
astãzi ai acestor dezastre. Un astfel
de dezastru ecologico-moral este,
în întregul ei, aºa-zisa staþiune
Vama Veche (foto), pe care atâþia
neisprãviþi , mulþi cu minþile
înceþoºate de alcool ºi de droguri,
o saltã în slãvi ca pe un soi de
teritoriu al libertãþii absolute. Vai de
mama ei de libertate, dacã aºa ºtim
sã ne folosim de ea! Ei, ºi ce faci
cu libertatea asta? – s-ar fi întrebat
Moromete. Un tânãr prieten,
întrebat de mine ce face, cum îºi
petrece aceste... pachete, mult prea
dese, de zile libere, mi-a rãspuns
simplu cã îºi rezolvã treburile,
problemele rãmase în suspans,
pentru cã doar atunci este lãsat în
pace de toatã lumea ºi se poate
ocupa în pace de lucruri pe care,
în mod normal, nu le poate face în
zilele obiºnuite de lucru. E un punct
de vedere, e un mod de viaþã. Dã,
însã, libertatea unor duzine de
demenþi, scãpaþi de acasã în lumea
largã precum vitele în lucernã ºi
vedeþi ce se întâmplã! Televiziunile
au început sã prezinte, fãrã jenã de
CNA, cazuri de cetãþeni ºi cetãþence
care trag pe nas substanþe interzise,
de faþã cu sute de martori, pe plajã.
Treaba asta mai este interzisã de
lege, sau?... Iar, dacã da, organele

în drept au ceva de zis?
   * Persoanele mai... subþiri, mai
cu pretenþii, au cãutat ambianþa
cluburilor aºa-zis de fiþe, nu-i aºa,
selecte. „Dar, mi se confesa o
astfel de persoanã, de ce s-ar duce
omul, la urma urmei, într-un club
pierdut în cine ºtie ce pustietate
sau capãt de lume? Teoretic,
pentru a ieºi din rutina cotidianã,
ca sã folosesc o expresie de largã
generalitate. De ce are el parte
acolo? El, acolo, are parte de o
adevãratã uzinã de golit forþat
creierul cu ajutorul boxelor de
putere uriaºã, care stricã somnul
oamenilor pe o razã de câþiva
kilometri buni, de imposibilitatea
de a lega fie ºi cea mai banalã
conversaþie cu însoþi toarea/
însoþitorul tãu, de bãuturi de o
cali tate suspectã la preþuri
cosmice, de atingeri indecente,
sub „acoperirea” dansului, din
partea vreunui interlop de-ai casei,
în mod sigur, de golirea bugetului
personal  pe cel  puþin douã
sãptãmâni,  dupã tot  acest
tratament...hard ºi de trei- patru
zile, în care zaci bolnav sau nãuc
de-a binelea...”. Cum spuneam,

este opinia unui om pãþit, aºa cã
luaþi-o stimaþi prieteni, ca atare. Eu
nu-mi permit sã vã dau sfaturi sau
sugestii. Pur ºi simplu cã n-o fac
de obicei, dar eu nu am mai cãlcat
în asemenea localuri de, vorba aia,
perdiþie cam de aproape patru
decenii. Ultima datã cînd am fãcut-
o a fost în vara lui 1980, la celebrul
Bar Melody din Mamaia, unde
cântau Gil Dobricã, Pãuniþa
Ionescu ºi alþi exponenþi de mare
calitate ai genului. O, tempora!
   * S-a vorbit în neºtire, în toate
aceste zile, de „marea sãrbãtoare
comunistã 1 mai” asortând-o
sonor cu frumosul cântec al lui
Ciprian Porumbescu „Râde iarãºi
primãvara” ca ºi cum Porumbescu
ar fi fost un soi de protocomunist
ºi nu aºii propagandei de-atunci,
ºmecheri nevoie mare, nu ar fi
adaptat piesa noilor, nu-i aºa,
condiþii... social-politice. S-a mai
vorbit ºi cã semnul distinctiv al
acelei sãrbãtori ar fi fost micii ºi
berea. Ei, bine cã acum aceeaºi
sãrbãtoare, e marcatã prin droguri
ºi  whisky! Iatã avantajele
progresului, vorba unui personaj
caragialean!”...
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Sãptãmâna ªcoala Altfel
2018 este un program dedicat
activitãþilor extracurriculare ºi
extraºcolare. În aceastã sãptãmânã

“Sã ºtii mai multe,
sã fii mai bun”

 Biroul de presã

Pentru fiecare kilogram de
lânã vândutã, oierii primesc, în
baza HG 500/2017, un ajutor de
minimis în valoare de un leu.
Pentru a le intra bani i  în
buzunare, crescãtorii de ovine
trebuie sã dovedeascã, cu acte,
vânzarea lânii.
   Astfel, persoanele fizice vor
prezenta o copie dupã carnetul de
comercializare, iar persoanele
juridice, întreprinderile individuale
ºi întreprinderile familiale – factura
fiscalã. Spre deosebire de anul
trecut, când oierii îºi puteau vinde
lâna oricui, în acest an lucrurile
stau diferit.  Altfel spus, vor
beneficia de ajutorul de minimis
numai oierii care îºi duc lâna la
centrele de colectare.
   Ieri, (n.a.- miercuri 2 mai a.c.)
am mers împreunã cu conducerea
Direcþiei Agricole Mehedinþi în
satul Bucura, la nea Ion Bobia
crescãtor de ovine pentru a vedea
la faþa locului cum stã treaba cu
lâna. Nea Bobia se apucase dis de
dimineaþã sã tundã, împreunã cu
alþi câþiva tineri, cele aproximativ
200 de oi pe care le pãstoreºte
zilnic pe Dealul Ciorii sau pe malul
Blahniþei. La tunsul oilor a asistat
ºi colectorul de lânã din Rogova,
Vasile Robu, de altfel singurul din
judeþ care a declarat:
   „Colectãm lânã din tot judeþul
Mehedinþi, din toate comunele.
Mergem la proprietari acasã,
colectãm lânã direct  de la

 Daniel Velescu

Programul “LÂNA 2018”
producãtori, o selectãm, calitatea
a I-a  ºi calitatea a II-a, se
colecteazã funcþie de calitate.
Cantitatea de lânã diferã, cam 1 kg
ºi 5 kg, depinde de cum este
animalul întreþinut ºi de rasã.
Preþul de colectare este 1 leu la
calitatea a I-a ºi 50 de bani la
calitatea a II-a. Toatã lâna trebuie
sã fie albã, nu se colecteazã lânã
neagrã, udã ºi surã. Amintesc aici
faptul cã rasa Þurcanã are lânã de
calitatea a I-a”.
   Nea Bobia ne spunea printre
altele cã “nu sunt foarte mulþi
bani, dar dacã adunãm bãnuþii

aceºt ia ,  leul  pe ki logramul
vândut, cu leul primit de la
centrul de colectare, credem noi
cã se amortizeazã o parte din

cheltuielile prilejuite de tunsul
ovinelor, deºi eu plãtesc bãieþi
care tund cu 5 lei per cap de
oaie”.

specialã, ºcolile ºi grãdiniþele,
alãturi de profesori, învãþãtori ºi
educatori se strãduiesc sã le ofere
tinerilor cele mai interesante

experienþe de învãþare
neconvenþionalã.
   Biblioteca Judeþeanã
Mehedinþi a luat parte din
nou la desfãºurarea
evenimentelor din cadrul
Sãptãmânii Altfel. De data
aceasta elevii ªcolii
Gimnaziale cu clasele I –
VIII Nr. 6 ºi ªcoala cu

clasele I – VIII “Alice Voinescu” au
întreprins diferite activitãþi ce au
implicat biblioteca. La secþiile
noastre au avut loc, diferite acþiuni:

vizite, proiecþii de film, susþinerea de
mici spectacole, organizarea de
expoziþii, lecturi din marii autori
români ºi strãini, ateliere de creaþie
dar ºi evenimente dedicate Anului
Centenar cu lecþii de istorie ºi
ateliere creative în care elevii
descoperã lucruri interesante ºi
discutã despre ele cu bibliotecarii.
Elevii îºi vor dezvolta astfel abilitãþile,
creativitatea, precum ºi memoria
vizualã, putând astfel sã-ºi exploreze
imaginaþia, comunicarea cu sine ºi
cu ceilalþi.
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Ne þiuiau urechile de prea
multã liniºte dacã nu-i aveam pe
Luluþa, Bolovanul de la Cotroceni ºi
mafia de serviciu din servicii. Faptele
Luluþei i-au zburlit pînã ºi ei pãrul din
cap, dar Bolovanul o coafeazã ori de
cîte ori e nevoie ºi-o spalã de ruºine
pe studenta mediocrã, procuror
mediocru, adusã de Bãsescu la
capitalã, manipulatã de acesta cît a
fost preºedinte. Totul a început în ziua
în care am acceptat barbarizarea
sufletelor noastre. Crimele politice ºi
economice au devenit deja banale în
þara paralelã a împieliþaþilor Bolovanul
ºi Luluþa! Cînd un nebun vede alt
nebun îºi ascunde ciomagul!, nu-i
aºa? Ce ºi-a spus marinarul în sinea
lui cînd a zãrit-o pe tînãra Luluþa:
„gãina bunã din ou începe sã
cotcodãceascã”. Aºa am ajuns de la
comicãria „sã trãiþi bine” la drama „sã
trãiþi cum puteþi” a Bolovanului, a
cãrui credibilitate semãnã mai mult
cu casele obþinute fraudulos, cu
excursiile întrerupte de concedii de
odihnã, decît cu diplomaþia ºi grija
pentru þarã! Despre asta vorbea cînd
pronunþa sloganul mincinos
„România lucrului bine fãcut”. Restul
vrãjelilor sale, o adunãturã de texte,
pentru a motiva corupþia care a
îngrozit ºi ofensat naþiunea românã,
pentru a salva ideea de stat în stat,
unde fiecare e cu parcela lui de
corupþie, ºantaj, putere ºi avere. Asta-
i România anului 2018!
   Bolovanul mai are un an de
fierbinþeli, delir ºi transpirat pe
bicicletã ºi navetã! Dacã Luluþa
viseazã cã chestiunea mutãrii
ambasadei va face sã pãleascã,
pentru un timp, neruºinarea ºi
neruºinatele-i fapte, se înºealã. O
mare parte a mass-media mioriticã
susþine cã ºefa nedemisionabilã a

Luluþa ºi Bolovanul au roluri de „Oscar”
D.N.A. face parte dintr-un grup
infracþional mafiot, cã a folosit
mijloace tipice mafiei sau chiar mult
mai periculos de sofisticate: ºantaj,
falsificarea probelor, inventarea
prejudiciilor, terorizarea familiilor
celor vizaþi pentru obþinerea unor
denunþuri false, vînãtoarea unor
politicieni incomozi, intimidarea
judecãtorilor pentru obþinerea
condamnãrilor dorite ºi, sã nu uitãm,
chefurile cu infractorii, ca metode de
lucru 100% mafiote, iar noi stãm
cuminþi în bãnci, ca niºte slugi
fricoase, cu mîinile la spate ºi nu ºtiu
cum reuºim performanþa asta de
aproape 3 decenii! Aºadar, meritã sã
sacrifici o gãinã ca sã obþii o gîscã,
nu-i aºa tovarãºa Luluþa? Fiecare
manipulare care îi þin la adãpost pe
Luluþa ºi pe Bolovan e transmisã
precum o reflectare naturalã a propriei
noastre voinþe. Noi ne supunem,
mereu ne supunem.
   Mutarea ambasadei de la Tel Aviv la
Ierusalim este o problemã spinoasã,
dat fiind faptul cã vom atrage oprobriul
statelor arabe, aflate în conflict cu
Israelul. Însã, dacã miliþia planetei vrea
ca ambasada noastrã sã fie la
Ierusalim, n-avem cum s-o menþinem
noi la Tel Aviv! Scandalagiul de
Teleorman a aruncat-o pe coana cu
telefonu’ din Simfonia lalelelor în
turnirul Ierusalimului, mai bine zis, a
direcþionat România spre o grãdinã în
care n-avea ce cãuta. Adicã a fost
plasatã între turta americanã, plãcinta
bruxellezã, schawarma „kosher” ºi
intifada. Gestul scandalagiului nu-i
deloc „kosher”, dimpotrivã, este
100% „treyf”. Palestinienii viseazã un
stat al lor cu capitala la Ierusalim,
precum a stabilit O.N.U., cu cincizeci
de ani în urmã, însã, istoriceºte
vorbind ºi religios, Israelul este
implacabil legat de Ierusalim. Cei doi
bat cîmpii! Un mãscãrici face jocul
pentru a se menþine în graþiile
Washingtonului, altul, în graþiile celor
de la Bruxelles, fiind prieten de
vorbãrie ºi limbã cu Merkel. Bolovanul
este ºlefuit de „Matrioºkile” U.E. De
acolo primeºte directive de
boicotare a referendumului pentru
Familia Tradiþionalã.
   În cãdere liberã pe plan intern ºi

extern, Bolovanului i s-a cam închis
în nas robinetul încrederii populare.
Bãtaia lui Trump pe umãr n-a folosit
decît în avantajul americanilor, care
ºi-au mãrit efectivele ºi arsenalul de
luptã pe teritoriul Þãrii. În plus, gura
tîrgului de “elitã” susþine cã
Bolovanul nu va mai putea ieºi basma
curatã din coºmarul Luluþa-D.N.A. ºi
se îndreaptã cu valize, cãþel ºi purcel
spre a slugãri U.E. Lucrurile-s mult
mai simpliste decît vor sã parã
Mustãciaorã ºi Bolovanul! Rãzboiul
între palate nu existã decît în locul
unde ar trebui sã fie creierul
Bolovanului, aflat, ca de obicei, în
afara chestiunii, fiind nul ca
preºedinte. Ambii bat cuie în tãlpile
României, fiecare pe limba lui urmînd
sã piarã! Ne vom obiºnui ºi noi,
treptat, cu teroriºtii, cu atacurile ºi
rãpirile, cãci asta însemneazã ca cei
doi sã umble unde nu le fierbe oala.
   Revenind la Luluþa, sãrindu-l pe
Gauleiterul Hans Klemm, cred cã ea
este preºedintele României. Voi ce
spuneþi? Cam de multiºor pluteºte în
aer demisia/demiterea zeiþei maculate
a dreptãþii, incompatibilã total cu o
persoanã numitã sã apere legea.
Profesional, a devenit o nulitate ºi
cum spune aproape toatã presa, o
impostoare-model faþã de Constituþia
României. Numai un punct din cele
douãzeci enumerate de ministrul
justiþiei o poate desfiinþa: încãlcarea
repetatã a Constituþiei! Constatatã nu
doar de Tudorel Toader, ci ºi de
Curtea Constituþionalã! Demascatã de
un ministru profesionist, totuºi n-a
reuºit nimeni, de atîta timp, sã-i punã
brãþãri la încheieturi! Luluþa nu va
pleca cu nicio tinichea de coadã, deºi
a plagiat ºi s-a dovedit plagiatul, deºi
a minþit ºi s-a dovedit, deºi s-a întîlnit
cu infractorii ºi s-a vãzut, deºi a dat
ordine sã fie prinºi peºtii ºi s-a
dovedit. E salvatã de ambasada
americanã, de alte foruri strãine þãrii
noastre, care o dirijeazã prin sfori, e
apãratã ºi susþinutã de urmaºii
Securitãþii, de alte forþe sau ambasade
ºi de Bolovanul de la Cotroceni, asul
ei din mînecã care, pînã la urmã, se
va rostogoli zgomotos din dealul
Cotrocenilor. Luluþa, Bolovanul,
cercurile mafiote din Justiþie ºi

servicii sînt cancerul care roade
România ºi o þine în moarte clinicã.
   As în falsificarea actelor, în protejarea
mafiei din D.N.A., în încãlcarea
repetatã a Constituþiei, încã din 2017,
cînd a ieºit în stradã alãturi de soroºiºti,
cioloºiºti, Bolovanul trebuia dat de-a
rostogolul, adicã suspendat! Luluþa ºi
bolovanul: doi complici cu preocupãri
necurate în formã continuatã, doi
complici uniþi prin jocuri interlope,
care se ºantajeazã reciproc, în funcþie
de context: „Dacã semnezi demiterea,
eu, Luluþa îþi scot scheleþii din dulap!”.
Aºa cã, Luluþa va simþi plãceri de
masochist, continuîndu-ºi scamato-
riile cu probe false ºi scandalurile cu
circarii de la curtea D.N.A. Chiar dacã
viseazã sã-i creascã aripi ºi sã zboare
spre Curtea Europeanã, Bolovanul va
sfîrºi rãu de tot, pasibil chiar sã fie
acuzat, pe lîngã capetele de acuzare
þinute la secret, ºi de complicitate cu
un grup infracþional organizat, creat
în jurul impostoarei ºi a cãþeluºului
august. E posibil sã tînjeascã,
începînd cu 2020, chiar ºi la
meditaþiile prin care ºi-a cumpãrat
casele, pentru cã va veni vremea cînd
ºi americanii ºi guºaþii de la Bruxelles
îl vor scãpa din braþe.
   De zeci de ori a demonstrat
Bolovanul cã este incapabil sã poarte
pãlãria preºedinþiei ºi tot de atîtea ori,
cã nu reprezintã interesele românilor.
În vreme de pace, cînd nu avem
duºmani de rãzboi, a permis cheltuirea
a 2% din P.I.B. pentru înarmare, în
condiþiile în care nici þãrile bogate nu
au alocat un procent aºa de mare. La
o reuniune a U.E. a declarat cu ton de
superioritate, în numele meu, al tãu,
române, cã este pentru mãrirea
contribuþiei la fondurile U.E.
   Oricît de cinicã ar fi ea, chiar
dacã este þinutã în funcþie, Luluþa
nu mai are credibilitate. Cum pot
Luluþa ºi Bolovanul sã afirme cã
ei luptã pentru apãrarea statului
de drept, pentru apãrarea legii ºi
împotriva corupþiei, cînd chiar ei
doi au încãlcat, repetat,
Constituþia? În statul paralel,
Bolovanul ºi Luluþa au roluri de
Oscar: marionete interne ºi externe,
complici ºi protectori ai mafiei.

 continuare în pagina 16
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Klaus Iohannis cautã soluþii
pentru a bloca legile justiþiei în
varianta PSD-ALDE. Va sesiza
Curtea Constituþionalã. Legile
justiþiei poate cã vor sã îndrepte
anumite derapaje ale instituþiilor de
anchetã, dar este ºi mai clar cã
politicienii care le concep vor sã îºi
salveze ºi fundul de puºcãrie.
Interesul a fost prea mare în ultimii
ani ºi au fost prea multe sacrificate
pentru a nu se naºte anumite semne
de întrebare cu privire la demersul
politicienilor care conduc în acest
moment þara. Liviu Dragnea, liderul
PSD ºi al þãrii  are deja o
condamnare penalã la activ ºi ar
putea sã mai aparã una, dacã nu
vor fi modificate rapid legile
justiþiei, astfel încât sã opereze
legea cea mai blândã.
   Adicã este nevoie de o reformã a
legislaþiei pe domeniu justiþiei, dar
nu ca sã scape hoþii, ci sã înlãture
nedreptatea ºi sã elimine anumite
tergiversãri din anumite dosare.

Cine câºtigã ºi cine pierde din rãzboiul pe legile justiþiei -
Dragnea, stãpânul þãrii, sau Iohannis, prizonierul de la Cotroceni?

 ªtefan Bãeºiu

Pânã la urmã, cã vor sau cã nu vor
politicienii, nimeni nu este mai
presus de lege ºi acesta este
principiul suprem la care ar trebui
sã se raporteze orice demers de
modificare a legislaþiei în domeniul
funcþionãrii justiþiei.
   Este clar cã orice politician aflat
la guvernare are tentaþia puterii
absolute, de a controla destinele
altora ºi ale inamicilor sãi în special,
folosind orice pârghii, chiar ºi pe
cele din domeniul justiþiei. ªi Liviu
Dragnea face la fel  ºi Tãriceanu, de
asemenea. ªi Adrian Nãstase a
semnat pentru înfiinþarea PNA,
devenit ulterior DNA. ªi Bãsescu a
favorizat apariþia binomului SRI-
DNA ºi apoi a început sã îi atace pe
cei care au început sã îi ridice
echipa. Este însã surprinzãtor cum
a scãpat pânã acum de braþul lung
al justiþiei, mai ales cã zi de zi
pesediºtii îi cântau prohodul ºi îl
vedeau dupã gratii. Este adevãrat cã
mai mult PSD în varianta Ponta ºi

mai puþin PSD în varianta
Dragnea. Este ºi mai adevãrat cã
Liviu Dragnea nu are de ce sã
poarte un rãzboi cu fostul sãu
coleg de partid de la PD, mai ales
cã Bãsescu nu mai reprezintã o
mizã politicã în momentul de faþã,
iar Liviu Dragnea este prea
preocupat de consolidarea puterii
sale în România ºi sã scape de
dosarele sale penale prin legi ale
justiþiei mai blânde.
   Sã nu ne surprindã cã
preºedintele Klaus Iohannis o sã
devinã un prizonier al Puterii la
Cotroceni, o marionetã fãrã putere
ºi chiar fãrã de pãpuºar. Adicã o
instituþie care nu mai are niciun fel
de putere în plan intern ºi extern.
Deja în problema mutãrii
ambasadei României la Ierusalim
s-a vãzut cã preºedintele a fost
ocolit, deºi politica externã ar
intra în apanajul Administraþiei
Prezidenþiale.
   Este de urmãrit rãspunsul Curþii
Constituþionale pe tema legilor
justiþiei ºi dacã balanþa de putere
în interiorul acestui organism se
înclinã în favoarea PSD sau în
favoarea legii. Pânã la urmã, nu ar
surprinde pe nimeni ca PSD sã
cucereascã bucatã cu bucatã toate
domeniile vieþii sociale din

România ºi sã controleze la sânge
absolut orice ºi sã decidã orice
pentru cã atunci când vine vorba
de interpretarea legilor din
România este posibil orice, pentru
cã aproape toate sunt laconice. Sã
poatã fi interpretate ºi adaptate la
context sau la erã.
   Liviu Dragnea este clar în acest
moment peste Klaus Iohannis ca
putere ºi ca influenþã în þarã ºi acest
lucru îl ºtie ºi preºedintele. Klaus
mizeazã totul pe cartea alegerilor
ºi pe voinþa alegãtorului, dar cu
bani se pot face multe în aceastã
þarã, iar PSD a reuºit sã mãreascã
destule salarii în zona bugetarilor.
Acum nu poate fi mãrit chiar totul
ºi în domeniul privat, dar este
destul cât sã-i capacitezi financiar
pe cei care ar trebui sã vinã sã te
voteze sã îþi menþi puterea pentru a
putea conduce ºi controla. Liviu
Dragnea este clar stãpânul þãrii ºi
pânã la proba contrarie va rãmâne
astfel. Nimeni nu îl va putea
detrona decât justiþia sau
alegãtorii cu votul lor. Pânã acum
toþi care au fost foarte mare în
România au cãzut de foarte de
sus. Poate cu excepþia lui
Bãsescu. Îi va veni ºi lui Dragnea
rândul sau îl vor scãpa legile
justiþiei?
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Au început înscrierile pentru examenul
de admitere la cele peste 230 de locuri de la
Academia de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza” din
Bucureºti ºi la cele peste 1.500 de locuri de la
ºcolile de agenþi de poliþie din Câmpina ºi Cluj.
Cererile de înscriere a candidaþilor pentru
concursul de admitere la instituþiile de
învãþãmânt superior se pot depune pânã la data
de 25 mai, iar pentru ºcolile de poliþie se pot

ªI TU POÞI DEVENI POLIÞIST - ADMITERE 2018
depune pânã la data de 15 iunie 2018.
   Înscrierile se fac în zilele de marþi ºi joi, în
intervalul orar 09.00–13.00, la Serviciul Resurse
Umane din cadrul I.P.J. Mehedinþi, unde se pot
obþine ºi relaþii suplimentare.
   Pentru a participa la concursul de admitere,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:
a) sã aibã cetãþenia românã ºi domiciliul în România;

b) sã cunoascã limba românã, scris ºi vorbit;
c) sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
d) sã fie apþi din punct de vedere medical, fizic ºi
psihologic; aptitudinea se constatã de structurile
de specialitate ale M.A.I., potrivit reglementãrilor
în vigoare;
e) sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniþi sau sã
îi împlineascã în cursul anului în care participã la
concursul de admitere;
f) sã fie absolvenþi de liceu cu diplomã de bacalaureat;

dovada absolvirii se face cu
diploma sau cu adeverinþã care
îndeplineºte condiþiile de
valabilitate, din care sã rezulte
faptul cã au susþinut ºi promovat
examenul de bacalaureat;
g) sã aibã un comportament
corespunzãtor principiilor care
guverneazã profesia de poliþist;
h) sã nu aibã antecedente penale,
cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea;
i) sã nu fie în curs de urmãrire
penalã ori de judecatã pentru
sãvârºirea de infracþiuni;
j) sã nu fi fost destituiþi dintr-o
funcþie publicã sau sã nu le fi
încetat contractul individual de
muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
k) sã nu fi desfãºurat activitãþi
de poliþie politicã, astfel cum
sunt definite prin lege;
l) sã nu aibã semne particulare
evidente sau tatuaje neacoperite de
vestimentaþie, în þinuta de varã;
verificarea îndeplinirii criteriului se
realizeazã cu ocazia examinãrii
medicale;
m) sã fi obþinut la purtare, în
perioada studiilor liceale,
media de cel puþin 9,00, cu
excepþia candidaþilor care au
absolvit instituþii de
învãþãmânt de nivel liceal în
state membre ale Uniunii
Europene în care nu se
evalueazã prin notã/punctaj/
calificativ purtarea elevului;
n) sã nu fi fost exmatriculaþi
pentru abateri disciplinare dintr-
o instituþie de învãþãmânt.

 Cei interesaþi pot accesa
pagina web a

Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Mehedinþi,

www.mh.politiaromana.ro,
secþiunea “CARIERÃ!

ADMITERE 2018”.
Mult succes tuturor

candidaþilor!
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Cel mai aºteptat spectacol de Stand Up Comedy este în turneu în 18 oraºe ºi
ajunge la Drobeta-Turnu Severin pe 29 mai 2018, începând cu ora 19:00, în sala de
spectacole a Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
   Cei patru “magnifici” ai stand up – ului se întorc ºi în acest an în þarã, într-un turneu
extraordinar care cuprinde 18 oraºe.
   Mihai Bobonete, Costi Diþã, Mihai Raiþ ºi Adrian Vãncicã ne dezvãluie cã: “Spectacolul din
acest an nu este cu nimic diferit faþã de anii trecuþi, este la fel de bun. Se va râde cu lacrimi ca
de obicei, vã veþi regãsi cu toþii în glumele noastre pentru cã în acest an glumele sunt despre noi,
despre viaþã, despre soþie, despre copii. Va fi un spectacol extraordinar, o selecþie a celor mai
bune glume ale noastre din 2017. Vã aºteptãm cu drag, cu mic cu mare, micul musai sã fie
peste 18 ani sã “ne râdem” ca de obicei, pentru cã am auzit cã un spectacol de stand up comedy
nu face rãu nimãnui”.
   Începând din data de 16 aprilie 2018, biletele au fost puse în vânzare ºi pot fi
achiziþionate de la Agenþia Teatralã, care s-a mutat în Foaierul sãlii de spectacole a
Palatului Culturii “Teodor Costescu”. 

Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI - JOI: orele 08:30 - 11:00 ºi 12:00 - 16:00

VINERI: orele 08:30 - 13:00
Preþul unui bilet este de 80 lei, indiferent de locul pe care îl alegeþi în salã.

Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 08:00-17:00, la tel. 0733/033071

Turneul Naþional SUPER
STAND UP COMEDY!

Am data drumul înscrierilor pentru Corcova Trail Race, cel mai
mare eveniment sportiv din judeþul Mehedinþi, ce va avea loc în
perioada 3-5 august 2018. S-au înscris pânã în acest moment 260
de persoane, toate informaþiile pe site-ul oficial corcova.trailrace.ro.

OFERTA ªCOLARÃ A LICEULUI
TEORETIC “ªERBAN CIOCULESCU”

Vã rugãm sã vã orientaþi cãtre Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
pentru anul ºcolar 2018-2019 pentru cã aceastã ºcoalã vã oferã:
- ªcolarizare fãrã taxã;
- Pregãtire în specializãrile matematicã-informaticã, tehnician în activitãþi
economice ºi sportiv-fotbal;
- Învãþãmânt profesional dual cu specializãrile sudor, strungar, frezor-rabotor-
mortezor cu durate de 3 ani cu posibilitatea de angajare (se încheie contract
de muncã cu societatea MEVA SA);
- Pregãtirea sub îndrumarea unui colectiv de profesori foarte buni, cu grade
didactice, dornici de afirmare prin rezultate;
- O bibliotecã cu peste 10.000 de volume care asigurã acoperirea întregului
plan de învãþãmânt;
- Laboratoare de informaticã, finanþe-contabilitate, biologie, fizicã-chimie,
amfiteatru, sãli de clasã ergonomice;
- Bazã sportivã - teren sintetic de fotbal;
- Burse sociale, burse de învãþãturã, burse speciale pentru ºcoala profesionalã
în cuantum de 400 lei lunar;
- Colaborare cu toate cluburile sportive pentru toate specializãrile;
- Pregãtire suplimentarã gratuitã pentru olimpiade, bacalaureat ºi învãþãmânt
superior;
- Siguranþa elevului în ºcoalã ºi în perimetrul ei;
- Colaborare foarte bunã cu familia;
- Învãþãmânt gimnazial cu program de fotbal intensiv;
   În anul ºcolar 2017/2018 liceul a ocupat locul 5 în ierarhia celor 20 de licee
din Mehedinþi în urma examenului de bacalaureat.
   Considerãm cã sunt suficiente argumente pentru a alege înscrierea la  liceul
nostru în anul ºcolar 2018/2019.

DIRECTOR GENERAL, Prof. Ion Nãnuþi
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

La începutul sãptãmânii eºti nevoit sã achiþi
diverse facturi, datorii sau sã te ocupi de relaþiile
cu instituþii financiare. Se pare cã a sosit
momentul sã te ocupi de acte necesare fie
dobândirii unor bunuri, fie pentru contractarea
unui credit. Deocamdatã ar fi bine doar sã te
informezi, sã-þi regândeºti planurile financiare
ºi sã laºi în sãptãmânile urmãtoare acþiunea
propriu-zisã. La serviciu este multã forfotã,
pentru cã eºti solicitat de ºefi ºi colegi în treburi
stringente. Prudenþã, întrucât este posibil sã-þi
pierzi credibilitate ºi apoi poziþia dintr-un grup
de lucru.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se contureazã modificãri în relaþiile
parteneriale, de aceea ar fi bine sã observi
încotro bate vântul schimbãrii. Perioada este
favorabilã numai unei analize privitoare la
colaborãrile în care eºti implicat sau doreºti sã
te implici, dar ºi pentru a studia pe îndelete relaþia
cu partenerul de viaþã. Pregãteºte-te de acþiuni
mãreþe în comun cu alþii! Joi apar cheltuieli pe
taxe, facturi, însã pot intra în discuþie ºi partajele
sau moºtenirile. Finalul sãptãmânii este potrivit
activitãþilor culturale, dar ºi dialogului cu
persoane aflate în strãinãtate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Ai multe de fãcut la serviciu, dar persistã
senzaþia de mers în gol. Se întrezãresc noutãþi
în plan profesional, de aceea nu pune bazã pe
ce a fost sau pe ce este încã. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, pentru cã se pot evidenþia afecþiuni
ale sistemului renal, ale coloanei vertebrale ºi
ale segmentelor gâtului. Þi-ar prinde bine
trasarea unui plan de consultaþii, analize
medicale sau intervenþii chirurgicale dupã caz.
Relaþiile parteneriale sunt amestecate, astfel cã
sunt posibile rãsturnãri de situaþie bulversante.
La sfârºitul sãptãmânii intervin cheltuieli
importante.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

   Este multã forfotã în plan sentimental, astfel
cã sunt ºanse sã te avânþi în prima idilã
posibilã. Controleazã-þi stãrile ºi ai rãbdare ca
evenimentele sã-þi urmeze cursul firesc.
Atmosfera de la locul de muncã este bunã,
însã în fundal domneºte discordia, mai ales
din partea femeilor. Fii prudent în ziua de 3
Mai, pentru cã fluctuaþiile emoþionale sunt mari
ºi poþi lua decizii pripite. Sãnãtatea este
vulnerabilã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã
vei depãºi totul cu bine. În weekend se
întrezãresc activitãþi comune cu alþii.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Atenþia ºi eforturile îþi sunt îndreptate mai
mult spre casã ºi familie. Vin vremuri domestice
noi, însã deocamdatã se simt la nivel subtil.
Rezolvã cu atenþie ºi rãbdare sarcinile cotidiene
ºi îndatoririle profesionale, pentru cã îþi vor veni
satisfacþii ºi din aceste direcþii. Joi se vor ivi
situaþii disonante atât într-o relaþie sentimentalã,
cât ºi în relaþia cu copiii. Prudenþã ºi
discernãmânt! Tentaþiile sunt mari ºi pãguboase
pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii aduce
multã muncã la serviciu ºi relaþii colegiale
provocatoare.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Este multã agitaþie în preajma ta în prima parte
a sãptãmânii. Prieteni, rude, simple cunoºtinþe
te vor cãuta fie pentru a le oferi un sfat, un sprijin
moral sau material, fie pur ºi simplu doresc sã
mai schimbe o vorbã cu tine despre subiectele
cotidiene, de larg interes. Niscai probleme pot
apãrea dinspre segmentul familial. Fii înþelegãtor
cu membrii familiei, chiar dacã ei te provoacã
în diverse moduri. Este vorba mai mult de
rezolvarea unor conflicte vechi, iar felul lor de
a-þi atrage atenþia este, deocamdatã, unul
neplãcut. Rezervã momente pentru odihnã!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Preocupãrile financiare sunt o temã
importantã. La prima vedere eºti nemulþumit de
veniturile obþinute din activitatea profesionalã,
dar în umbrã se traseazã alte variante de câºtig.
Totul este sã ai încredere ºi rãbdare.
Deocamdatã, descurcã-te cu ce ai ºi foloseºte
strictul necesar. Pe 4 Mai sunt posibile discuþii
ºi întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat.
Nu lua de bun chiar tot ce þi se spune ºi mai
ales vorbeºte numai la obiect, fãrã a povesti
despre tine ºi intenþiile tale. Cãlãtoriile pe
distanþe scurte vor fi frecvente, atât în scop
personal, cât ºi profesional.
.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti pus pe fapte mari în primele zile ale
sãptãmânii. Însã este bine sã-þi temperezi
elanul ºi sã te ocupi numai de activitãþi uºoare
ºi bine cunoscute. Þi se rotunjesc veniturile,
însã nemulþumirile persistã în segmentul
financiar. Eºti tentat sã cheltuieºti mai mult decât
câºtigi deocamdatã, aspect neplãcut ºi
neindicat. Rezumã-te la a cheltui ºi folosi atât
cât ai nevoie. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce
în preajmã persoane din anturajul apropiat.
Întâlniri, discuþii, vizite, excursii împreunã cu
cei dragi în locuri minunate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Indiferent ce ai face, în sufletul tãu existã o
mare dorinþã de interiorizare ºi de visare cu
ochii deschiºi. De asemenea se pot evidenþia
afecþiuni mai vechi sau mai noi. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, planificã-þi riguros activitãþile ºi
acceptã sprijinul celor dragi ºi de încredere. Este
o perioadã de mari transformãri interioare, astfel
cã este dificil sã fii foarte prezent ºi implicat în
activitãþi comune cu alþii. Joi ºi vineri sunt ºanse
sã primeºti bani, cadouri sau favoruri dinspre
locul de muncã. Însã totodatã vor veni ºi
informaþii preþioase vizavi de regimul muncii ºi
al salarizãrii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Foarte animate sunt relaþiile cu prietenii, însã
mai mult prin prisma ta, decât a lor. Evitã sã te
apropii prea mult de aceste persoane, inclusiv
de persoanele care te-au susþinut pânã acum la
locul de muncã. Acum eºti numai pe forþele tale
ºi nimeni nu te mai poate ajuta aºa cum doreºti.
Ai nevoie de momente de odihnã ºi regândirea
unor planuri de viaþã, iar ziua bunã în acest sens
este Joi. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci fii
prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. La
sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar
nu forþa nota.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

O sãptãmânã foarte dinamicã în plan
profesional. Chiar dacã lucrurile par amestecate,
nedesluºite ar fi bine sã observi atent ce se
petrece, sã notezi eventual într-un jurnal ºi sã
vorbeºti cât mai puþin cu alþii. Pe 4 Mai apar în
preajma ta prieteni, dar ºi variante deosebite de
a te implica în proiecte ºi acþiuni de anvergurã.
Fii prudent ºi, deocamdatã, doar gândeºte-te la
noi trasee profesionale. Acum este mai bine sã
fii doar spectator. Evitã provocãrile celorlalþi ºi
escaladarea conflictelor! La finalul sãptãmânii
odihneºte-te ºi detaºazã-te de cotidian.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Foarte interesante sunt relaþiile de muncã! Unii
colegi sau ºefi îºi vor retrage susþinerea de pânã
acum, iar alþii vor face demersuri sã se apropie
mai mult de tine ºi sã te antreneze în activitãþi
noi. Însã, deocamdatã evitã luarea deciziilor
importante! Sãptãmâna este bunã numai pentru
reevaluãri ºi regândirea unor planuri personale
sau profesionale. Se recomandã prudenþã în
relaþiile cu prietenii, deoarece nu sunt ceea ce
par. În weekend, relaxeazã-te ºi stai la poveºti
împreunã cu cei dragi. Surprize pe toate planurile!
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Dolarul a plusat cu
7 bani în aprilie

 Radu Georgescu

Comparativ cu finalul lui martie, modificãrile
cursului euro au fost minore. În schimb, dolarul s-a apreciat
cu 7 bani iar francul elveþian a pierdut 7,15 bani.
   Raportul euro/leu a scãzut în 25 aprilie la 4,6474 lei, cel
mai redus nivel începând 6 februarie, cotaþiile din piaþã
coborând pânã la 4,638 lei.
   „Transformarea guvernului într-o vulnerabilitate pentru
þarã”, afirmaþie care aparþine preºedintelui Iohannis, dupã
decizia de a începe demersurile pentru mutarea ambasadei
României de la Tel Aviv în Ierusalim, care a produs reacþii
negative din partea oficialilor UE, a fãcut ca media euro sã
urce 4,6618 lei, cotaþiile crescând pânã la 4,667 lei.
   La sfârºitul intervalului, cursul a coborât 4,6589 lei,
într-un context regional, iar transferurile s-au realizat în
culoarul 4,657 – 4,663 lei.
   Eventualitatea declanºãrii de cãtre PSD-ALDE a
procedurilor de suspendare a preºedintelui Iohannis va
avea un efect major asupra cursului euro care ar putea
atinge cu rapiditate valoarea de 4,7 lei.
   Cursul dolarului american a crescut de la 3,8065 la
3,8596 lei, ca o consecinþã a întâlnirii istorice dintre
preºedinþii celor douã Coreei, care a calmat spiritele la
nivel geopolitic. Cotaþiile de la finalul perioadei erau de
3,838 – 3,853 iar media a coborât la 3,8479 lei.
   Moneda elveþianã s-a menþinut în apropierea
nivelului de 1,20 franci/euro, astfel cã media a fluctuat
între 3,8777 ºi 3,8983 lei, cursul stabilit la finalul
intervalului fiind de 3,8917 lei, valori care se mai
înregistrau la începutul lui 2015.
   Indicele ROBOR la trei luni a atins un nou maxim de
2,28%, cel mai mare nivel începând cu 24 octombrie 2014
iar cel la ºase luni a sãrit la 2,58%, valoarea care nu a mai
fost atinsã tot din octombrie 2014. La rândul lor, indicii la
nouã ºi 12 luni au crescut la 2,63%, respectiv la 2,68%.
   Creºterea indicilor a fost stimulatã de decizia BNR de a
atrage la începutul sãptãmânii din piaþã 18 miliarde de lei,
la o dobândã de 2,25%, egalã cu cea de politicã monetarã,
cu scopul de 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.
   Încetinirea în primul trimestru a ritmului de creºtere a
economiei UE, cele mai afectate fiind Franþa ºi Marea Britanie,
în contrast cu creºterea celei a SUA, în aceeaºi perioadã, cu
2,3%, a produs aprecierea monedei americane.
   Perechea euro/dolar a scãzut de la 1,2290 la 1,2056
dolari, cel mai redus nivel de la sfârºitul lui ianuarie.
   La sfârºitul intervalului, investitorii au preferat sã ia
poziþii de protecþie înainte de întâlnirea Comitetului de
politicã monetarã al Rezervei Federale americane în
condiþiile în care urmãtoare majorare a dobânzii-cheie
din SUA este aºteptatã luna viitoare.
   Indicele compozit al bitcoin calculat de Bloomberg a
închis perioada la 9.177,52 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 24 – 30 aprilie.

În perioada 27-28.04.2018 la Nis,
în Serbia, s-a desfãºurat un Turneu
Internaþional care a strâns la start 170 de
sportive de la 21 de cluburi din 5 þãri: ROU,
SRB, BIH, GRE, MAK.
   “Gaºca Mea de Pici  Atomici”  a
participat la aceastã competiþie pentru a
aduna experienþã ºi s-au clasat dupã cum
urmeazã:

Loc I
- BULAI DARIUS -22 kg -U11
- MITAR REBEKA -52kg -U15 (sportivã
aflatã în teste la CSM Drobeta)

“Gaºca Mea de Pici Atomici” a participat
la Turneul Internaþional de la Nis

Loc III
- CHIRICA DAVID -28 kg -U11
- SUCIGAN ALBERT -25 kg -U13
- PREDUÞ CÃTÃLINA -38 kg -U13
- OPREA MARIO -46 kg -U15

Loc V
-BADEA BOGDAN -38 kg -U13
-FERARU FABIAN +50 kg -U13
   A fost o competiþie care conteazã în bagajul
fiecãruia dintre “Picii Atomici” care sunt la
început de drum în sportul frumos Judo.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt al
CSM Drobeta Turnu Severin

Campionatul Naþional ªcolar de
Judo, unde participã sportivii judoka din
LPS-URI, SS ºi Palatele ºi Cluburile Copiilor
cu sportivi legitimaþi, s-a desfãºurat la
Ploieºti sub egida MEN.
   Un numãr de 150 de judoka de la 26 de
cluburi selecþionaþi în urma desfãºurãrii
etapelor zonale au luptat cu dãruire pentru a
urca pe podium. IªJ Mehedinþi a fost
reprezentat de trei judoka de la Palatul

Judoka Anne-Marie Brebinaru
Campioana Nationala ªcolarã 

Copiilor - filiala Strehaia care, prin
rezultatele lor, au reuºit clasarea PC pe
locul 9. Dar iatã ºi protagoniºtii acestui
rezultat: Brebinau Anne-Marie medalie de
aur (cat.44kg), Cojocaru Daniel locul V
(cat.46kg), Enescu Nicole Bianca loc lV (cat.
52kg). Anne-Marie a reuºit sã-ºi pãstreze
titlul de campioanã naþionalã câºtigat ºi
anul trecut.  Le urãm în continuare noi
succese ºi recompense.  I.G.M.
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AS Recolta Dãnceu a intrat de
pe primul loc în play-off-ul Ligii a IV-
a Mehedinþi, dupã ce a învins CSM
Dierna Orºova în ultima etapã a
sezonului regular. Pe propriul teren,
liderul a dispus cu scorul de 4-2 de
ocupanta locului 4 Dierna Orºova,

prin golurile izbutite de Mihai Pavel
(‘6), Adelin Fãiniºi (’60, ’65) ºi
Cristian Boboescu (‘86), respectiv

În Liga a V-a Mehedinþi,
favoritele la titlu au bifat
noi victorii, la limitã.
Dacã liderul ªtiinþa
Broºteni s-a impus cu
3-2 la Vânãtori, prin
golurile izbutite de Ion
Drãghici (5) ºi Marius
ªtirbu (55, 60),
respectiv Marian Marcu
(24) ºi Nicu Balaºi (89),
ocupanta locului secund
Inter Crãguieºti a
câºtigat cu 1-0 la
Cãzãneºti. Singurul gol
al partidei a fost marcat
de Gabriel Iosu, în
minutul 87. Dupã aceste
rezultate, distanþa dintre
primele 2 clasate a
rãmas de 3 puncte.

Recolta, prima în play-off

CSS Drobeta Turnu Severin s-
a impus cu 3-2 la Simeria ºi, profitând
de eºecul contracandidatei CSS
Lugoj, a revenit pe primul loc în seria
a VII-a a Campionatului Naþional de
fotbal rezervat juniorilor U19. Învinºi,
în urmã cu 2 etape, cu 5-2 de CSS
Lugoj, elevii antrenaþi de Marian Brihac
pierduserã fotoliul de lideri ºi pãreau
sã nu mai spere la primul loc.
   Severinenii ºi-au recuperat prima
poziþie la sfârºitul sãptãmânii trecute,
când s-au impus cu 3-2 în deplasarea
la CFR Simeria, iar CSS Lugoj a pierdut,
surprinzãtor, cu 3-0, meciul de la
Ripensia Timiºoara. Astãzi, CSS
Drobeta Turnu
Severin va disputa,
în deplasare,
restanþa cu ASU
P o l i t e h n i c a
Timiºoara, iar
sâmbãtã, de la ora
12:00, pe
M u n i c i p a l u l
severinean, va juca
derby-ul local cu
ACS Luceafãrul
Drobeta, în ultima

Liga a Iv-a
Etapa a XVIII-a (ultima a sezonului regular)
Recolta Dãnceu - Dierna Orºova   4-2
Real Vânju Mare - Dunãrea Pristol   2-2
CS Strehaia - Inter Salcia  10-0
Viitorul Cujmir - Decebal Eºelniþa   8-2
Viitorul ªimian - AS Corcova   3-0
Clasament
1. Dãnceu 18   16 1   1 81-21 49 (25)
2. ªimian 18   16 0   2 72-14 48 (24)
3. Strehaia 18   14 2   2 63-18 44 (22)
4. Orºova 18   10 1   7 48-35 31 (16)
5. Cujmir 18   9 1   8 45-39 25 (13)
6. Pristol 18   6 3   9 31-44 21 (11)
7. Vânju Mare 18   5 1   12 23-52 16 (8)
8. Salcia 18   3 2   13 20-74 11 (6)
9. Eºelniþa 18   2 4   12 26-73 10 (5)
10. Corcova* 18   1 1   16 12-51 4
* A fost exclusã din campionat în etapa X-a ºi pierde
toate jocurile din retur cu 3-0
Play-off - Etapa I
CS Strehaia - Recolta Dãnceu
Viitorul ªimian - Dierna Orºova
Play-out - Etapa I
Decebal Eºelniþa - Real Vânju Mare
Dunãrea Pristol - Inter Salcia
Viitorul Cujmir - stã

Tiberiu Pãtãºanu (’57) ºi Claudiu
Fulga (’78).
   Dupã acest rezultat, Recolta a
intrat în play-off de primul loc,
cu 25 de puncte, cu unul mai
mult decât urmãritoarea Viitorul
ªimian, care a câºtigat la masa

verde jocul din aceastã
rundã, deoarece
adversara AS Corcova
s-a desfiinþat. De pe
locul 3, cu 22 de
puncte, a pãtruns în
play-off CS Strehaia, care
a dispus cu 10-0 de Inter
Salcia. Patru goluri a
înscris Costel Pontu, câte
o dublã au izbutit Elvis
Roman ºi Andrei
Mãtuºoiu, iar Alexandru
Jianu ºi Mihai Gomoi au
completat lista
marcatorilor.
   În prima etapã a play-off-
ului, echipa din Strehaia va
întâlni Recolta Dãnceu, iar
Viitorul ªimian va juca, pe
teren propriu, cu Dierna
Orºova. Va fi, practic, o
luptã în 3 pentru primul

loc, echipa din Orºova, care are doar
16 puncte, fiind ieºitã din cursa
pentru promovare.

Juniori U19
Seria a VII-a, etapa a XIII-a
CFR Simeria - CSS Drobeta Turnu Severin 2-3
LPS Banatul Timiºoara - Luceafãrul Drobeta 4-1
Ripensia Timiºoara - CSS Lugoj 3-0
CSS Caransebeº - ASU Politehnica Timiºoara 3-6
Clasament
1. CSS Drobeta Turnu Severin 12   8 1   3   42-26   25
2. CSS Lugoj 12   8 0   4   28-24   24
3. ACS Luceafãrul Drobeta 12   6 2   4   13-15   20
4. CFR Simeria 12   6 1   5   19-20   19
5. Ripensia Timiºoara 12   4 2   6   18-19   14
6. CSS Caransebeº 12   4 2   6   24-26   14
7. LPS Banatul Timiºoara 12   4 1   7   25-27   13
8. ASU Politehnica Timiºoara 12   3 1   8   16-28   10

Au redevenit lideri

etapã din seria a VII-a a Campionatului
Naþional U19.
   Pentru a fi sigurã de primul loc,
echipa lui Brihac este obligatã sã
câºtige ambele jocuri.
   La CFR Simeria, CSS Drobeta
Turnu Severin a jucat în formula:
Sebastian Badea - Ionuþ Mitroi,
Andrei Sãrãcin, Eugen Bohoru,
Cãtãlin Rupa,  Mari Florea, Roberto
Albuºel, Daniel Mangu, Ionuþ Rupa
(90 Adrian Ciudoiu), Vasile Talpã ºi
Mãdãlin Rãducãniþa (55 Adrian
Burcu). Golurile severinenilor au fost
marcate de Sãrãcin (’20), Florea
(’56) ºi Burcu (’75).

 M. O.

 M. O.

Victorii la limitã
Liga a V-a - Etapa a XVI-a
Real Vânãtori - ªtiinþa Broºteni 2-3
Coºuºtea Cãzãneºti - Inter Crãguieºti 0-1
Voinþa Vrata - Dunãrea Hinova 1-2
Voinþa Opriºor - Viitorul Floreºti 1-0
ASG Hinova - Unirea Gârla Mare 3-2
AS Corlãþel - AS Obârºia de Câmp 4-4
Clasament
1. Broºteni 16   13 1   2   68-16   40
2. Crãguieºti 16   12 1   3   50-28   37
3. D. Hinova 16   10 1   5   45-31   31
4. Cãzãneºti 16   7 3   6   47-38   24
5. Gârla Mare 16   7 2   7   33-30   23
6. Obârºia de Câmp 16   6 5   5   35-34   23
7. Floreºti 16   5 2   8   35-42   20
8. Corlãþel 16   5 4   7   38-46   19
9. Vrata 16   5 3   8   36-38   18
10. Opriºor 16   5 3   8   36-38   18
11. ASG Hinova 16   4 3   9   36-61   15
12. Vânãtori 16   2     0  14   25-79   6
Etapa viitoare
ªtiinþa Broºteni - ASG Hinova
Inter Crãguieºti - Real Vânãtori
Dunãrea Hinova - Voinþa Opriºor
Viitorul Floreºti - Coºuºtea Cãzãneºti
Unirea Gârla Mare - AS Corlãþel
AS Obârºia de Câmp - Voinþa Vrata  M. O.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 03 - 09.05.2018pag. 16

pa
m
fle
t

Mã fraþilor, cu zilele
astea libere, trece anu ca ºi când n-
ar fi fost. Pã nu mai simþi cã
munceºti, cã sã întâmplã niºte
lucruri, cã dãm înainte, cã se miºcã
Dunãrea mai repede ºi cã facem ºi
noi niºte valuri. Nu sã stãm cu orele
ca sã trecem de baraju’ de la PF 1.
   Bine, acuma dacã ne facem treaba,
în zilele nelibere, tot sã mai cunoaºte
câte ceva, numai sã sã munceascã. Cã
ete, dacã sã vrea, se poate, uºor, uºor.
Pã da, cã tocmai sã mai deterã vreo
douã suprafeþe de teren pentru douã
societãþi care vor sã creeze locuri de
muncã, în judeþu’ nostru. ªi aºa, cu
un exemplu, douã, trebuie sã mai
vinã ºi alþii. Numai sã ne facem ºi
noi treaba, sã nu stãm pe loc.
   ªi ete cã se poate ºi altfel. Adicã sã
nu mai aºteptãm toamna ºi sã ne
gândim cã vine iar iarna ºi datoriile la
întreþinere sunt neachitate. Pã da, sã
luãm mãsuri, adicã aºa cum vrea sã

 nea Mãrin

Sucã ºi sezonul reclamaþiilor, cãruþele spre Cireºu ºi
strada blocatã pentru þiglele de patrimoniu

facã serviciul de termoficare,
sã treacã la încasarea
individualã, adicã ai cãldurã
dacã plãteºti ºi stai în frig dacã
nu plãteºti. Acuma, mãsurile
astea trebuie sã vinã însoþite
ºi de alea de protecþie a
persoanelor defavorizate, adicã
trebuie fãcutã ºi o verificare
atentã a cazurilor sociale. Nu
sã-i considerãm defavorizaþi ºi
pe ãia care vin în limuzine sã
încaseze protecþia socialã sau
sã-ºi vizeze carnetele de ºomaj
ºi apoi valea la produs pin alte
þãri. A, da, vin de câte ori sunt mobilizaþi
sã voteze, pentru toate partidelecare-i
considerã... defavorizaþi.
   Mã nepoate, scriserã oamenii lui
Sucã, veni ºi al lu’ Zbanghiu cu neºte
petiþii, cã cicã abia se mai circulã pe
drumul Bunoaica-Cireºu. Iarã drumul
cicã mai ia o pauzã di la asfaltare,
probabel nu o fi vreo prioritate, ceva.

Acuma, oamenii din zonã sunt cam
nemulþumiþi, ce-i drept, cã ºi-au fãcut
maºinile praf, cã dacã ºtiau rãmâneau
la cãruþe. Cã ar fi fost ºi mai ecologice
ºi deplasarea mai ieftinã. Da acuma
trebuiau daþi ºi neºte bani pi la primãrii,
cã cicã nu s-au mai dat de nu sã mai
ºtie de câþi ani ºi primarii cer. Cã dacã
nu au, cer ºi ‘mnealor, ce sã facã. Sã
sã apuce sã scrie proiecte, sã caute ºi
alte soluþii de finanþare?! Numa sã nu
patã ca nea Ticuþ di la Vînjuleþ, de a
fost ejectat din PSD cã aºa a fost
pohta lu’ nea Aladin. Pã di ce?!
   Bine cã sã asfaltã, chiar ºi parþial,
bulevardu’ Porþile de Schier, cã acuma
o sã aibã pe unde sã facã bãieþii liniuþe,
de nu o sã sã mai vadã marcajele albe.
Da o sã fie ºi o mândreþe de stradã,
spre bucuria lu’ Tanþa lu’ Pecingine,
care stã pi la Gura Vãii ºi mereu sã
plângea cã s-a stricat drumu. Ete cã
acuma s-a reparat, sã vedem dacã sã
mai plânge, vorba lu’ naºu Pantelicã.
Numa cã musai va ocoli pe malu’
Dunãrii, ca sã facã ºi turism.
    Da apropo de Tanþa, mai veni sã

 Urmare din pag. 8
Penalitatea Bolovanului este
ºantajatã de impostoare, el fiind
constrîns sã-i pãzeascã Luluþei
fundul generos sub care-i stau
dosarele! Sã ne amintim formulele
magice cu care Bolovanul îi
adoarme pe naivi: „România
lucrului bine fãcut, sunt preocupat,
urmãresc cu interes, voi studia cu
atenþie ºi penalii”... cam acesta e
trusoul sãu intelectual.
   Bolovanul este aºezat pieziº în
calea independenþei ºi progresului
României de comenzile de la
Bruxelles, Washington ºi de
poliþia politicã practicatã de

Luluþa ºi Bolovanul...
pacienta D.N.A. Bolovanul este un
preºedinte la fel de slab precum
„Þapul” ºi va rãmîne în istorie ca
preºedintele care ºi-a aruncat
paltonul pe maºinã, ºi-a plimbat
consoarta ca pe o val izã în
numeroasele excursi i pe
meridiane, a fãcut naveta privatã
Bucureºti-Sibiu ºi retur pe banii
statului, s-a plimbat cu bicicleta
ca sã-i treacã plictiseala, a fãcut o
uriaºã avere din meditaþii ºi a avut
cele mai penibile ºi eronate
discursuri publice!

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

reclame cã nu putu sã ajungã nu ºtiu
unde, cã era strada blocatã. Pã da, cicã
blocaserã pompierii strada, ca sã
scoboare þigla de pe o casã de
patrimoniu, casã al cãrui proprietar nu
e oriºicine. Pã da, nu e oriºicine ºi nici
nu a fost oriºice, cã aºa cum era pe
vremea guvernãrii PDL, aºa a rãmas ºi
pe a guvernãrii PSD-ALDE- udmr. Pã
dacã poate, poate, nu?! Nu dãm nume,
deocamdatã, cã sã supãrã ãi di la ISU,
de au ajuns un fel de moaºe comunalã.
   Acuma, mã fraþilor, mai sunt unii
care sã bagã în seamã chiar dacã nu-
i bagã nimenea niciunde. Pã acuma,
ce treabã mai are nea Popescu ºi
compania la Casa de Pensii Mehedinþi
nu sã prea ºtie, da unii ar putea sã-ºi
dea seama. Cã de la o vreme, instituþia
asta zici cã e unsã cu lapte ºi miere,
aºa sã lipesc unii ºi alþii de ea. Pãi
dacã-s bani publici ºi mulþi.
Prefectura ºi alte organe abilitate
când sã... autosesizeazã? Sau nu-i
lasã ALDE di la ºomaj?
   Da, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


