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ROMÂNII DE LÂNGÃ NOI – CENTENARUL ÎN IMAGINI

Expoziþie ineditã la Palatul Culturii “Teodor Costescu”! Fotografii vechi, unelte ºi costume
populare ale fraþilor români de peste Dunãre au fost expuse în foaierul sãlii Virgil Ogãºanu.
Expoziþia a fost organizatã de Romeo Crîºmaru, bun cunoscãtor al mediului românesc din Valea
Timocului, fiind susþinutã de Palatul Culturii “Teodor Costescu” ºi Primãria Drobeta Turnu-
Severin. Vezi ce au declarat participanþii la eveniment!

Vizita Ambasadorului Poloniei,
Marcin Wilczek, în Mehedinþi
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Editorial  de Sorin Vidan

Vineri,11 mai, a avut loc
Colegiul Director Judeþean al PNL
Mehedinþi, având ca invitaþi din
conducerea partidului pe preºedintele
PNL, Ludovic Orban, vicepreºedintele
Gigel ªtirbu, europarlamentarii
Cristian Busoi, Marian-Jean
Marinescu, Siegfried Mureºan ºi
deputatul Nicolae Giugea care au
criticat actuala coaliþie de guvernare,
care “a demonstrat clar cã este
incapabilã sã-ºi atingã promisiunile
cu care i-au minþit pe oameni pentru
a câºtiga voturile”.

Lucrãrile ºedinþei au fost precedate
de o întâlnire informalã cu
eurodeputatul Marian-Jean
Marinescu, întâlnire la care acesta a
discutat despre bugetul Uniunii
Europene, în calitatea sa de
vicepreºedinte al Grupului PPE.

Începând cu ora 17:00, liberalii s-
au întâlnit în cadrul unei ºedinþe în
care au discutat strategia pentru
trimestrul mai-august 2018.
Discursul preºedintelui a fost cel
care a ridicat sala în picioare:
   „Dacã ne uitãm la promisiunile
electorale vedem milioane de români
care au fost pãcãliþi, au fost minþiþi,
cã aproape nimic din ceea ce au
promis cei care au câºtigat alegerile
nu se îndeplineºte. Au promis
mediului de afaceri, acþionarilor la
firmele private zero impozit pe
dividende. Toþi cei care aveþi acþiuni
puteþi ºti cã nu numai cã a rãmas 5 la
sutã impozitul pe dividende, dar s-a
mai adãugat ºi contribuþia de asigurãri
de sãnãtate, adicã fiscalitatea a

crescut. Tot actuala coaliþie de
guvernare a promis în campanie zero
impozit pe terenurile agricole. Mulþi
fermieri probabil ºi-au fãcut speranþa
cã aceºti mincinoºi vor face zero
impozitele pe terenurile agricole, dar
dacã au avut naivitatea sã-ºi facã
planul de afaceri pe baza acestei
promisiuni nu cred cã le merge foarte
bine pentru cã în continuare toþi
proprietarii de terenuri agricole
plãtesc impozitul pe teren. Aceeaºi
indivizi lipsiþi de scrupule au promis
zero impozit pe veniturile sub 2.000
de RON. Sigur cã ºi aceasta este o
minciunã gogonatã, care nu fost pusã
în practicã”, a declarat Victor Orban.

Liderul liberal a amintit ºi despre
promisiunile celor aflaþi la guvernare
legate de anularea supraccizei la
combustibil ºi despre creºterile
salariale în sectorul bugetar:

„În campanie au promis anularea
supraccizei la combustibil ºi au
fãcut-o, numai cã în august-
septembrie au reintrodus acciza pe
combustibil dupã ce s-au vãzut cu
sacii în cãruþã la putere.  Aproape în
orice domeniu de activitate în care
te uiþi au fãcut numai nenorociri. ªi
dacã ne uitãm în sectorul bugetar ne
aducem aminte cã au promis
creºterea salariilor în sectorul public
cu 25 la sutã de la ianuarie 2018.
Ca urmare a transferurilor
contribuþiilor, aceastã creºtere de 25
la sutã a dus numai la creºterea
salariului brut, salariul net în
realitate a crescut cu maxim 4 la sutã.

Mulþi, grupuri de prieteni ºi
chiar familii întregi, obiºnuiesc sã meargã
la sârbi, peste Dunãre, în Kladovo, sã
mãnânce ºi sã se simtã bine. Trecem
vama ºi, la scurtã distanþã, în micul oraº
cu care ne „încuscrim” de multã vreme,
încã de pe vremea lui Tito, gãsim o
sumedenie de terase ºi restaurante unde
ne aºteaptã niºte bucate pe cinste ºi o
servire ireproºabilã. Nu e în joc, cum ar
putea unii crede, la o judecatã rapidã,
doar magia traversãrii graniþei ºi situãrii
într-o altã þarã (spaþiul sârbesc ne este
foarte familiar nouã, severinenilor) ci
chiar realitatea aceasta a bucãtãriei
sârbeºti, foarte bunã. Se mãnâncã bine,
mult ºi la preþuri foarte rezonabile.
   Kladovo e deja celebrã pentru
aceste lucruri. Bravo lor, sârbilor, cã
au reuºit sã impunã aºa ceva, într-o
situaþie generalã destul de precarã cu
care se confruntã ºi ei. Ei mai abitir ca
noi, acesta e adevãrul. Rãzboiul,
blocada economicã, izolarea politicã,
faptul cã nu au intrat în UE – toate
acestea au lãsat urme vizibile în Serbia.
Mai ales în Serbia. Alte republici
exiugoslave stau mult mai bine.
   Croaþia de exemplu, e la o sutã de ani
distanþã, în faþã, economic vorbind.
   Îmi amintesc cu nostalgie perioada
în care Serbia (Iugoslavia, pe atunci)
era pentru noi toþi un reper, un model
spre care ne-am fi dorit sã ne
îndreptãm. Bogaþi, liberi, moderni
sârbii erei post titoiste ne aduceau, la
Severin, aerul unei lumi de neatins
pentru mulþi dintre noi, o lume
occidentalã, sonorã ºi... gustoasã.

Dragoste ºi
bucãtãrie
   Istoria, ingratã cum o ºtim, i-a adus pe
sârbi, azi, într-o situaþie geopoliticã destul
de ingratã. Noroc cã, având deopotrivã
îndãrãtnicie ºi un dezvoltat gust pentru
viaþã, sârbii au reuºit, iatã, sã rãmânã
atractivi. Nu încape comparaþie între ce
se poate mânca în restaurantele din
Kladovo ºi ce se poate mânca la noi.
   Am fost acum vreo douã luni la un local
proaspãt deschis ºi când m-am uitat în
meniu nu mi-a venit sã cred ce sortimente
aº fi putut alege (fructe de mare, de
exemplu – evident congelate, cã doar
nu eram pe malul mãrii Egee) ºi la ce
preþuri astronomice. Bucãtãria noastrã,
de care suntem mândri, pe bunã
dreptate, e excelentã doar acasã la noi,
în familie ºi în cadrul chefurilor cu
prietenii. Când ajungem la un restaurant,
oferta e sãracã, lipsitã aproape de orice
ºarm, ºi scumpã. Te gândeºti cã fie nu
mai avem bucãtari, fie ei, cei care ne
servesc, pornesc de la ideea cã mâncãm
orice, doar cu cartofi pai (vãrsaþi din punga
din supermarket) sã fie. Rareori mai gãseºti
ceva cu adevãrat bine gãtit, ºi acceptabil
ca preþ. De aceea ne ducem la sârbi.
   Am stat cu un prieten, la o cârciumã în
Kladovo, vreo jumãtate de orã pentru a
savura o ciorbã de peºte. Cred cã mulþi
dintre dumneavoastrã ºtiu deja despre
ce e vorba: absolut delicioasã.
Cârciumile din Kladovo sunt pline ochi,
mai tot timpul, ceea ce spune de la sine
despre calitatea servirii ºi a mâncãrii. La
noi, nu prea, bate vântul. Dar am putea
învãþa ceva din acest exemplu foarte bun
pe care ni-l dau sârbii pe linie
gastronomicã. Am putea învãþa multe.
Poate cã într-o bunã zi ºi malul nostru
va fi plin de consumatori, în numãr mare.
Trebuie „doar” o bucãtãrie bine pusã la
punct, cu elemente autohtone, constante,
ca ºi produse, o servire de bun simþ,
coerenþã ºi... dragoste. Sã nu pãþim ce
am vãzut ºi auzit eu la o tarabã de fripturi,
asaltatã de clienþi, unde bucãtarul era iritat
de asaltul clienþilor ºi le reproºa cã „îi
bagã stres”. Auziþi ºi dumneavoastrã hal
de expresie: a bãga stres.
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Ambasadorul Poloniei,
domnul Marcin WILCZEK a vizitat
luni, 14 mai a.c., judeþul Mehedinþi.
   La sediul Prefecturii Mehedinþi
excelenþa sa a avut o întâlnire cu
prefectul judeþului, domnul Nicolae
DRÃGHIEA, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, domnul Aladin
GEORGESCU, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, domnul
Marius SCRECIU ºi preºedintele
Camerei de Comerþ ºi Industrie
Mehedinþi, domnul Nicolae
TUDORESCU.
   Pe parcursul întâlnirii au fost

Ambasadorul Poloniei la Prefectura Mehedinþi
abordate subiecte referitoare la
cooperarea bilateralã româno-
polonã fiind vizate în mod special
domeniile economic ºi cultural.
   Domnul Nicolae DRÃGHIEA a
fãcut o scurtã prezentare a
judeþului, a arãtat care sunt
oportunitãþile economice, cu
accent pe potenþialul Fluviului
Dunãrea, dar ºi oportunitãþile de
cooperare culturalã, Mehe-
dinþiul fiind un judeþ cu bogate
tradiþii ºi obiceiuri.
   La finalul întâlnirii,
ambasadorul a scris în cartea de

onoare a Instituþiei Prefectului –
Judeþul Mehedinþi, dupã care agenda
a continuat cu vizitarea unor edificii
culturale, istorice ºi economice din
municipiul Drobeta Turnu Severin.
   Un moment deosebit al vizitei l-a
constituit depunerea, de cãtre
excelenþa sa Marcin WILCZEK, din
partea Ambasadei Poloniei,  domnul
Nicolae DRÃGHIEA, din partea
Instituþiei Prefectului ºi domnul Aladin  Biroul de presã

GEORGESCU, din partea Consiliului
Judeþean Mehedinþi, a unor coroane
de flori la mormintele polonezilor
refugiaþi, în timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, în judeþul nostru.
   Ambasadorul a fost plãcut
impresionat de gazde ºi obiectivele
vizitate, promiþând cã va promova
judeþul în Polonia ºi va reveni cu
plãcere ori de câte ori va avea ocazia.

În deschiderea vizitãrii expoziþiilor au luat
cuvântul: Managerul instituþiei, prof. drd. Doiniþa
Mariana Chircu, cercetãtor secþia Istorie - Arheologie,
Neagoe Marian ºi ºef secþie Etnografie ºi Artã Popularã,
Florentina Pleniceanu.
   La eveniment au participat ºi reprezentanþi ai
autoritãþii publice locale: Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Nicolae
Draghiea, prefectul Judeþului Mehedinþi, Ionicã Negru,
vicepreºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi.

Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier s-a bucurat de
vizita Ambasadorului

Poloniei, Marcin Wilczek

La invitaþia Academiei Navale
“Mircea cel Bãtrân”, prefectul Nicolae
DRÃGHIEA, împreunã cu preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
GEORGESCU ºi senatorul Liviu MAZILU au
vizitat, în Portul Drobeta Turnu Severin, douã
nave aparþinând flotei militare a României,
scopul fiind acela al promovãrii acestei
arme în rândul tinerilor.
   Comandanþii celor douã nave au prezentat
caracteristicile tehnico-tactice ale acestora,
clasificate ca având cea mai mare putere de
foc din flota fluvialã româneascã ºi o dotare

În vizitã “acasã”
modernã cu
echipamente
ºi tehnicã de
comunicaþii,
orientare ºi
camuflaj.
   Domnul
N i c o l a e
DRÃGHIEA a
declarat cã
viziteazã navele
cu o plãcere ºi
n o s t a l g i e
d e o s e b i t e ,
având în

vedere faptul cã acestea au fost construite în
ªantierul Naval Drobeta Turnu Severin ºi cã
domnia sa chiar a putut da o mânã de ajutor
la realizarea acestui proiect, prin funcþia ºi
calitatea pe care o deþinea la acea vreme.
   Navele ºi echipajele acestora s-au bucurat
de o atenþie deosebitã ºi din partea
publicului, dar mai ales a tinerilor care,
vizitându-le, deja se gândesc cum sã devinã
marinari în marina militarã.
   Navele au pãrãsit “portul natal” ºi au
continuat cãlãtoria spre alte porturi dunãrene.

 Biroul de presã
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Expoziþie cu lucrãrile de atestat ale elevilor Liceului de Arte „I.ªt. Paulian”
19 elevi de la prestigiosul liceu de artã „I. ªt. Paulian” din Drobeta-Turnu
Severin ºi-au expus lucrãrile de atestat în cadrul unei expoziþii colective la

Palatul Culturii „Teodor Costescu”.

Luni, 14 mai a.c., ora 10.00,
în foaierul sãlii „ªtefan Popa Popa’s”
a Palatului Culturii „Teodor
Costescu”, a avut loc vernisajul
lucrãrilor de atestat ale elevilor clasei
a XII-a, secþiile graficã ºi picturã de
la Liceul de Arte „I.ªt. Paulian” din
Drobeta Turnu Severin, având ca
profesori îndrumãtori pe Minodora
Ianãºi ºi Dan Cepeºi.
   “Aceastã expoziþie este expresia
deopotrivã a unei strãdanii
pedagogice admirabile, dar este ºi
expresia talentului vostru extraordinar
ºi a sensibilitãþii voastre. Este semnul
pe care acum îl lãsaþi unei
comunitãþi, care va avea ºansa ca timp
de o lunã sã vinã sã vã admire
lucrãrile. Am fost impresionat de

diversitatea, curajul, sensibilitatea
expresiilor artistice, personalitãþii atât
de diferite, contrastante. E un
spectacol extrem de interesant, dar
unul foarte instructiv pentru cã vãd o
tânãrã generaþie cu o expresivitate atât
de puternicã. Vã felicit pentru acest
curaj de a expune lucrãrile aici, sper
ºi sunt convins cã ele vor avea
publicul cunoscãtor ºi iubitor de artã
pe care ºi-l meritã”, a declarat Sorin
Vidan, managerul Palatului Culturii
„Teodor Costescu”.
   Atestatul pentru calificarea
profesionalã artisticã este
obligatoriu, la încheierea liceului de
arte. Testul cuprinde probele practicã
ºi scrisã, în care fiecare elev îºi
prezintã lucrarea realizatã, în funcþie

de specialitate.
   „Avem în faþã pe ºevalete lucrãrile
de atestat ale promoþiei 2018. Am ales
împreunã cu elevii dintr-o tematicã mai
largã câteva teme de care ei au fost
interesaþi prin faptul cã mai departe ºi-
au ales un anumit traseu educaþional.
Se vor îndrepta cãtre instituþii de artã,
bineînþeles cu specializãri diferite
fiecare, unii merg cãtre graficã, picturã,
design ambietal, design vestimentar,
arhitecturã. Aceste lucrãri reprezintã
efortul lor nu doar de acum, de la finele
clasei a XII-a, ci reprezintã de fapt
munca lor de-a lungul tuturor anilor
de ºcoalã. Vreau sã-i felicit, sunt niºte
lucrãri foarte frumoase, au fost
susþinute ºi teoretic în cadrul
examenului de atestat”, a spus

profesorul Dan Cepeºi.
   Expun: Gãlãþeanu Alexandra,
Cãpraru Ana, Niþu Gabriela, Bãloi
Diana, Fleancu Ioana, Maftei Izabela,
Ureja Michaela, Tãnasie Victorian,
Popescu Diana, Popescu Nicolae,
Popescu Valentin, Moraru Miruna,
Enescu Tifany, Dragavei Ioana,
Constantinescu Andrei, Diaconescu
Corina, Alexandru Mihai, Lungu
Clara, Pufan Andreea.
   Lucrãrile vor rãmâne expuse în
cadrul expoziþiei din foaierul sãlii
„ªtefan Popa Popa’s”, pânã în data
de 14 iunie. Programul de vizitã al
expoziþiei este urmãtorul: de luni pânã
joi în intervalul orar 10.00 – 18.00
ºi vineri de la 10.00-16.00.

   Aceastã expoziþie reprezintã o premierã deoarece este prima datã
când lucrãrile de atestat ale elevilor liceului severinean sunt expuse

într-un spaþiu public.

Marþi, 15 mai 2018, când
Biserica Ortodoxã îl prãznuieºte pe
Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare,
mãnãstirea mehedinþeanã Coºuºtea
– Crivelnic ºi-a serbat hramul.
   Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã de
cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
înconjurat de un sobor de preoþi ºi
diaconi, rãspunsurile liturgice fiind
date de protopsalþii Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu Severin.
   În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a acordat titulatura de
arhimandrit pãrintelui protosinghel
Calinic Drãghici, exarhul mãnãstirilor din
episcopia noastrã ºi duhovnicul
mãnãstirii Coºuºtea-Crivelnic ºi a fost

Hramul mãnãstirii
Coºuºtea Crivelnic

instalatã noua stareþã a acestei
mãnãstiri, în persoana maicii
Valentina Pintilie, vieþuitoare la
mãnãstirea Sfânta Ana-Orºova,
timp de aproape ºaisprezece ani.
   Vechea mãnãstire Coºuºtea –
Crivelnic ºi-a început activitatea
în timpul Sfântului Nicodim de
la Tismana, care a stat o
perioadã în zona Ilovãþului.
Prima atestare documentarã dateazã din
anul 1493. A funcþionat pânã în secolul
al XVIII-lea, când apare consemnatã în
Catagrafiile Mânãstirilor Oltene în
rândul „capelelor” cu denumirea de
“Sfânta Mânãstire Crivelnicul”.
   În temeiul prevederilor statutare,
Consiliul Eparhial al Episcopiei

Severinului ºi Strehaiei, în ºedinþa de
lucru din data de 22 aprilie 2005, a
dezbãtut ºi aprobat reînfiinþarea mãnãstirii
Coºuºtea Crivelnic, iar Sinodul
Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, în
ºedinþa din data de 5 iulie 2005, a aprobat
reînfiinþarea acestei mãnãstiri cu hramul
“Cuviosul Pahomie cel Mare” (15 mai),

în cadrul Protoieriei Baia de Aramã.
   Prin redeschiderea acestei vetre
monahale în locurile pitoreºti pe unde
a trecut Sfântul Nicodim de la Tismana
se va construi un centru de spiritualitate
ºi de întãrire a activitãþii misionare.
Reporter: Aurel-Marian-Augustin

Gherghinescu

 Biroul de presã
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         Muncã ºi investiþii
   Tradiþia producerii legumelor în solar
s-a transmis de la generaþie la generaþie
ºi a devenit ocupaþia de bazã a multora
dintre localnicii din Cioroboreni. Este
ºi cazul familiei Pompilia ºi Ion Bãdâi,
care se ocupã de 18 ani cu agricultura.
În zonã nu aveau unde sã gãseascã un
loc de muncã, aºa cã s-au gândit sã
facã ceea ce ºtiau cel mai bine de la
pãrinþi, legumiculturã. ªi nu au greºit
pentru cã acum rãsadurile ºi legumele
pe care le cultivã sunt foarte apreciate
ºi cãutate în piaþa din Drobeta-Turnu
Severin ºi nu numai. Au grijã ca de
ochii din cap de cinci solarii, care
se întind pe o suprafaþã de 1.000 de
mp. Este o muncã istovitoare, dar

Roºiile de Cioroboreni
ajung mai târziu pe piaþã

Anul acesta, iarna grea le-a dat de furcã producãtorilor de legume de solar din
Mehedinþi. Dacã în anii trecuþi, la mijlocul lui martie se vindeau primele tomate,

acum trufandalele vor ajunge pe tarabe dupã 10 iunie.
Odinioarã celebrã în Mehedinþi pentru legumiculturã, localitatea Cioroboreni mai numãrã

puþini fermieri, cei mai mulþi preferând
sã ia calea strãinãtãþii. Cei care se

încãpãþâneazã sã ducã tradiþia mai
departe ºi sã trãiascã din aceastã

activitate spun cã producþia de anul
acesta le-a fost grav afectatã de
vremea capricioasã din martie.
Aºa se face cã dacã într-un an

obiºnuit primele tomate produse în
serele de la Cioroboreni ajungeau în
pieþele din Drobeta Turnu Severin la

mijlocul lunii mai, anul acesta
severinenii vor mai aºtepta cel puþin o

lunã sã mãnânce roºii româneºti.
sunt sunt bucuroºi când oamenii le
apreciazã produsele.
  „Munca începe la 6.00 dimineaþa ºi
pânã la 21.00-22.00 nu mai ieºim din
solarii, abia facem faþã fiindcã sunt
70.000 de fire de care trebuie sã avem
grijã. În afarã de noi, membrii familiei,
nu avem alt ajutor fiindcã în sat nu
gãseºti oameni care sã se priceapã la
aºa ceva”, spune Pompilia (37 de ani).
   Într-o ordine perfectã, nemþeascã,
poþi sã vezi în solariile familiei Bãdâi
rãsadurile de tomate, ardei gras, ardei
iute, gogoºar, capia, lubeniþã, vinete,
castraveþi, leuºtean, busuioc º.a. Sunt
crescute natural, fãrã chimicale, cu
bãlegar putred de animale amestecat
cu turbã de pãdure.

Cheltuieli imense
   Numai grija ºi experienþa soþilor
Bãdâi au fãcut ca aceste rãsaduri sã
fie salvate de la îngheþ în condiþiile în
care sfârºitul acestei ierni au creat mari
probleme legumicultorilor din
Cioroboreni. Anul acesta abia îºi vor
scoate cheltuielile. Numai cu lemnele
ºi brichetele de paie necesare încãlzirii
au cheltuit aproape 10.000 lei.
   „Greu am trecut peste iarnã. Iniþial a
fost o iarnã blândã, dar a venit frigul
când nu ne aºteptam, aºa cã am

consumat combustibil prea mult. Lângã
solarii era zãpada de un metru ºi pe
solarii, era cât pe aici sã ni le rupã. Roºii
ne-am hotãrât sã punem pentru cultura
a doua, deci în iulie. Dacã ne-a întârziat
vremea, nu ne-am mai încadrat, nu am
avut timp sã ne ocupãm ºi de roºii”,
spune Ion Bãdâi (46 de ani).
 Alþi legumicultori din Cioroboreni au
avut pierderi mult mai mari fiindcã
zãpada le-a distrus solariile, iar
culturile au fost compromise.

 Alexia M.

În aceastã Campanie 2018 la nivelul
judeþului Mehedinþi au depus Cereri Unice
de Platã un numãr de 21.980 fermieri dintr-
un total de 22.603 fermieri programaþi, pentru
o suprafaþã totaþã de 134.353,71 ha faþã de
suprafaþa estimatã de 126.900 ha, având un
procent de realizare a suprafeþei  pentru care
s-a depus Cerere Unicã de Platã, de 105,87%.

APIA a încheiat etapa depunerii
cererilor unice de platã

pentru anul 2018
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã anunþã cã marti, 15 mai 2018, ora
24:00, a încheiat Campania de primire a cererilor unice de platã pentru anul 2018.

Precizãm cã sprijinul financiar aferent
Campaniei 2018 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
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* “Dintre toþi proºtii – spunea
Corneliu Vadim Tudor, într-un
aforism, altminteri foarte cunoscut –
cel care nu are nicio ºansã sã-ºi revinã
e prostul solemn”. Eu, unul, pe
vremuri, încercând sã detectez
niscaiva prototipuri pentru aceastã
interesantã tipologie, mã oprisem,
niþel nesigur, la un cunoscut
politician – azi, ºef al unui important
partid politic. Dacã am avut ezitãri la
început, a fost doar pentru cã omul
mai lãsa sã se vadã câteva ticuri de
jolie - jocker  (cântãtor din balalaikã,
trâmbiþaº pe la mitingurile electorale,
degustãtor fruntaº etc.). Ei bine, dupã
ce l-am vãzut, recent, în urbea
noastrã, cuvântând la nu’º ce sindrofie

Solemnitãþi în aforisme...
politicã, dar mai ales, dupã ce a apãrut
într-o fotografie alãturi de coana
Angelika Merkantila, toate ezitãrile
iniþiale mi-au dispãrut ca prin farmec:
EL ESTE, prieteni! Priviþi-l din toate
unghiurile ºi spuneþi ºi domniile-
voastre dacã n-am dreptate! Drept
e cã nu puþini ºi-ar disputa, la o
adicã, titlul, nu-i aºa, suprem, la
categoria “prostul solemn”. Vã
propunem câteva iniþiale? Voila:
A.L., M.J.M., K.I.W., R.T.,R.B., C. G.,
ºi enumerarea ar putea continua. Cu
E.C., de pildã. Sau cu G.L. Dar sã
ne oprim aici, pentru cã riscãm sã
dãm prea mult de lucru celor cu
pasiuni rebusistice…
   * Ca ºi cum nu erau, ºi pânã

acum, suficiente
motive de discordie
între români, în
general, ºi politicienii
români, în special, a
mai intervenit, de ceva
vreme, problema
mutãrii sediului
ambasadei române
din Israel, de la Tel
Aviv, la Ierusalim.
Dacã o mutãm,
suntem consideraþi
proamericani ºi
antieuropeni, dacã nu
o mutãm suntem
c o n s i d e r a þ i
antiamericani ºi
proeuropeni! Ne-am
procopsit! Ei, asta ne
mai lipsea! S-a
declarat  Guvernul în
favoarea mutãrii
ambasadei la

Ierusalim? Imediat, locatarul de la
Cotroceaua Mov s-a poziþionat la
polul opus, ameninþând-o pe biata
V.V. Dãncilã cu demisia. Într-un
târziu, mai exact acum douã zile,
cei doi s-au întâlnit, mã rog, spre a
ajunge la un acord. În ce limbã s-
or fi înþeles? Fiindcã, din comuni-
catele pe care ºi unul ºi celãlalt le-
au dat publicitãþii, nu înþelege
nimeni nimic.    * O figurã nu atât
ciudatã, cât penibilã face, în toatã
aceastã… încurcãturã, ministrul de
Externe român, nimeni altul decât
mult cântatul ºi lãudatul diplomat

de carierã, Teodor Meleºcanu. Care
nu a fost  în stare sã emitã o pãrere,
nu-i aºa, avizatã în aceastã
chestiune, dând-o, cum se spune,
din colþ în colþ. Sau din gard în gard.
Sã-i fi dispãrut, peste noapte ºtiinþa de
carte ºi experienþa diplomaticeascã?
Sau îl  (con)strâng de momiþe anumite
servicii ºi omul preferã sã îndure
suferinþa fizicã decât pe cea moral-
profesionalã?! Cine mai ºtie?!
Interesant de ºtiut este ºi pe unde va
scoate cãmaºa actualul locatar
cotrocean în faþa partenerului
strategic, câtã vreme ºi el este, nu-i
aºa, (con)strâns de superioara lui
berlinezã sã joace într-un anumit fel.
ªi ritm…
   * Ciudãþenii ceva mai aparte se
petrec ºi pe ogorul Justiþiei, nu-i
aºa, independente. În timp ce fosta
soþie a lui Liviu Dragnea este
absolvitã de orice vinã, el, liderul
absolut al PSD a avut ultimul
termen de judecatã la începutul
acestei sãptãmâni. Procurorii DNA
au cerut o pedeapsã de ºapte ani ºi
ceva cu executare. Pentru ce
vinovãþii? Ei, asta nimeni nu-ºi
aminteºte prea bine. Important e ca
omul sã fie bãgat dupã “the brele”,
mãcar pânã trec prezidenþialele de
anul viitor. Dupã aia, nu prea mai
conteazã. Cum s-a vãzut, recent, ºi
în cazul lui Victor Viorel Ponta. Sau,
cu ceva mai mult timp înainte, în cel
al lui Adrian Nãstase. Aºa se (mai)
scrie, pe la noi, istoria...
   * A trecut la cele veºnice ºi
Cristian Þopescu…  Avea 81 de
ani ºi o boalã cu care s-a luptat

din greu în ultimii ani. Indiscutabil
– cel mai mare, mai valoros, mai
charismatic comentator sportiv pe
care România l-a avut în ultimii
50- 60 de ani. Ca orice om de
valoare, a avut ºi el destule de tras,
de-a lungul vieþii. ªi-a purtat
crucea cu mare demnitate, cu un
absolut admirabil caracter. A fost
un stelist nedezminþit, dar nu un
taliban, cum sunt destui astãzi, ºi
nu doar în tabãra stelistã. E inutil
sã-i evoc marile lui calitãþi: ele

sunt cunoscute de toatã lumea.
Þopescu îþi lãsa senzaþia cã joacã
pe teren, pe aparate, alãturi de ai
noºtri. În plus, avea marele har de
a ne face ºi înfrîngerile mai
suportabile. Patriotismul cald ºi
sincer, care emana din glasul sãu
atât de familiar, de învãluitor, cu
greu poate fi uitat. Cu atât mai mult
cu cât el este legat de toate marile
succese ale sportului românesc
din cea de-a doua jumãtate a
secolului trecut. Odihneºte-te în
pace, domn’ Crist i!  Bunul
Dumnezeu sã te aibã de-a pururi
în paza Sa!
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Iulia Mitrache, elevã în clasa a XII-a la
Colegiul Naþional „Gheorghe Þiþeica” din

municipiul Drobeta Turnu Severin, va participa
în perioada 23-27 mai 2018 la Olimpiada

Internaþionalã de Filosofie, care în acest an se
desfãºoarã la Bar, în Muntenegru.

La Bar, în Muntenegru, eleva Iulia Mitrache va
reprezenta România la cea de-a 26-a ediþie a
Olimpiadei Internaþionale de Filosofie, alãturi de
încã un elev, cel care a obþinut Premiul II la
Olimpiada Naþionalã de Filosofie. La astfel de
competiþii internaþionale, elevii români participanþi
se deplaseazã împreunã cu reprezentanþi ai
Ministerului Educaþiei Naþionale.
   Iulia Mitrache a obþinut în perioada 2-6 aprilie la
Iaºi Premiul I la Olimpiada Naþionalã de Filosofie,
unde a participat alãturi de cunoscutul ºi apreciatul
dascãl, Sergiu Anastasescu, profesor la Colegiul
Naþional „Gheorghe Þiþeica” din municipiul Drobeta
Turnu Severin, cel care a pregãtit-o pentru aceastã
competiþie ºcolarã. Olimpiada Internaþionalã de
Filosofie este o competiþie extrem de dificilã, unde
participa elevi de pe toate continentele. Pe site-ul
http://www.philosophy-olympiad.org/ sunt publicaþi
câºtigãtorii ediþiilor anterioare ºi lucrãrile premiate.
   Olimpiada Internaþionalã de Filosofie a fost înfiinþatã

O elevã din Mehedinþi va reprezenta România la
o competiþie internaþionalã importantã

Deputata PSD de Mehedinþi, Alina Teiº,
a participat duminicã, 13 mai 2018, la
“Sãrbãtoarea Liliacului” din satul Nadanova,
comuna Isverna, judeþul Mehedinþi, o
sãrbãtoare câmpeneascã de tradiþie care se
organizeazã în fiecare an la jumãtatea lunii mai
în nordul judeþului. Alina Teiº spune cã a
rãspuns invitaþiei de a participa la acest
eveniment, unde a discutat atât cu oamenii din
aceastã localitate, cât ºi cu reprezentanþi ai
administraþiei publice locale, pe care i-a
asigurat cã le va acorda tot sprijinul. “Am
rãspuns cu drag invitaþiei de a participa la
Sãrbãtoarea liliacului de la Nadanova ºi astfel
am revenit, dupã o sãptãmânã, printre oamenii
din zona de nord a judeþului. A fost o întâlnire
cu oameni minunaþi la Nadanova, oameni care
au împrumutat din frumuseþea unor locuri
inegalabile. Am discutat cu mai mulþi cetãþeni,
de la care am înþeles ce ºi-ar dori pentru aceastã
zonã. De asemenea, am discutat ºi cu primarul
comunei Isverna, domnul Ionuþ Stoican, pe care
l-am asigurat de tot sprijinul meu ca
parlamentar în derularea unor proiecte care
privesc dezvoltarea acestei comunitãþi”, a
declarat Alina Teiº.

Deputata Alina Teiº:
“O întâlnire cu oameni
minunaþi la Nadanova”

 Mircea Popescu

în anul 1993, la iniþiativa
unui grup de profesori din
Bulgaria, Germania,
Polonia, România, Turcia
ºi Ungaria, ºi este oficial
recunoscutã de UNESCO.
România a participat la
toate ediþiile organizate
pânã acum ºi a gãzduit de
douã ori olimpiada: în
1998, la Braºov, ºi în 2008, la Iaºi. Competiþia este
organizatã pentru elevii de liceu. Fiecare þara poate
participa cu unul sau doi elevi, cu excepþia statului
gazdã, care îºi poate înscrie maximum 10 liceeni. Se
calificã la Internaþionalã elevii care au obþinut primele
locuri la olimpiadele organizate de fiecare þarã, la nivel
naþional. Regulamentul prevede cã în cazuri
excepþionale se acceptã ºi alte moduri de calificare,
dar acestea trebuie aprobate de comitetul director al
competiþiei internaþionale. Olimpicii trebuie sã scrie
un eseu pe tema datã, în englezã, germanã, francezã
sau spaniolã. Regulamentul precizeazã cã
lucrarea nu trebuie scrisã în limba oficialã a
statului din care provine elevul.
Mult SUCCES, Iulia! Sã te întorci cu o medalie!

 Mircea Popescu

Grupul de Acþiune
Localã “Câmpia Blahniþei”
a selectat 11 proiecte în
valoare totalã de
aproximativ 1 milion de
euro pentru a fi realizate în
perioada imediat
urmãtoare. Este vorba
despre opt primãrii din
judeþul Mehedinþi care
au depus cereri de

finanþare. Contractele de
subvenþie au fost semnate
luni, 14 mai a.c., la sediul
Oficiului Judeþean pentru
Finanþarea Investiþiilor
Rurale (O.F.I.R. Mehedinþi),
în prezenþa domnului Dorel
Stãicuþ, director general
adjunct al Centrului
Regional pentru
Finanþarea Investiþiilor
Rurale 4 Sud - Vest
Oltenia (C.R.F.I.R. Craiova).
   Finanþarea este de
aproximativ 70.000 euro

AFIR, sprijin pentru comunitãþile rurale

per proiect, iar contribuþia primãriilor în vederea
implementãrii acestor proiecte este de zero la sutã.
   În total au fost semnate 11 proiecte de finanþare,
iar sumele atrase sunt dupã cum urmeazã:
Comuna Corlãþel - dotarea SVSU cu un tractor,
tocãtor de resturi vegetale, lamã pentru zãpadã
ºi o vidanjã; Comuna Livezile - achiziþie tractor
ºi accesorii pentru dotarea SVSU, ºi Renovare
clãdire primãrie; Comuna Vînãtori - modernizare
sediu primãrie; Oraºul Vînju Mare - dotarea
SVSU cu un tractor ºi accesorii, miniexcavator;
Comuna Vînjuleþ - achiziþie buldorexcavator ºi
modernizare spaþiu expunere obiecte de artã;
Comuna Vlãdaia - achiziþie utilaj multifuncþional;
Comuna Pãdina

 Continuare în pag. 10
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Industria secretã a lui Ceauºescu,
adusã în paraginã
     Rachete care ajung în spaþiu,
avioane supersonice, reactoare
nucleare sau baterii pentru telefoanele
mobile. Pe scurt, tot ce înseamnã
tehnologie de ultimã generaþie se
fabricã, în prezent, cu metale rare. Asta
pentru cã titanul, zirconiul, telurul,
germaniul, litiul ºi molibdenul sunt
mai rezistente decât metalele clasice
ºi transportã mai rapid cãldurã ºi
electricitate. România este una dintre
puþinele þãri din Europa care deþine
resurse naturale de titan ºi de zirconiu.
Nivelul rezervelor a fost ºi este secret
de stat. Reporterii emisiunii „Din
interior” au aflat cã numai în judeþul
Argeº rezervele de aluviuni care conþin
titan ºi zirconiu însumeazã 370 de
milioane de metri cubi.
   România a avut, în timpul regimului
comunist, o industrie secretã, am
extras ºi am prelucrat titan ºi zirconiu
în scop militar ºi nuclear. Minereul a
fost scos din nisipul litoral de la Grindu
Chituc ºi din carierele Merisani ºi
Glogova. Titanul era folosit în industria
aviaticã. Din zirconiu s-au fabricat
capsulele în care se depoziteazã
uraniu radioactiv, adicã combustibilul
nuclear pentru centrala de la
Cernavodã. România era a ºasea þarã
din lume, dupã S.U.A, U.R.S.S., China,
Japonia ºi Franþa, capabilã sã producã
zirconiu pentru centralele nucleare.
  Se lucra greu, era o muncã titanicã,
se fãcea cu mari sacrificii. Se
întâmplau accidente. Dupã ‘90, din
cauza dezinteresului autoritãþilor,
industria metalelor grele a decãzut.
Guvernanþii care s-au perindat pe la
Palatul Victoria au oprit producþia

A fost odatã... Pânã în 1990 am fost o Þarã suveranã. Acum suntem o colonie sub ocupaþie militarã strãinã, o
tarabã unde multinaþionalele vând „mãrgele” românilor ºi îºi însuºesc bogãþiile Neamului Românesc.

România de astãzi este plinã de ruinele industriei ceauºiste, pustiitã ºi cu bãtrâni însinguraþi,
abandonaþi de statul român în locuri unde altãdatã erau localitãþi. Reportajul pe care vi-l prezentãm

meritã toatã atenþia, concluziile fiind lãsate la alegerea Mãriei Sale cititorul. (Ion Mãldãrescu)

de avioane ºi au amânat construcþia
reactoarelor de la Cernavodã. Aceste
decizii au îngropat mineritul ºi
metalurgia în domeniul titanului ºi
zirconiului. Aºa se face cã, în
prezent, România importã titan ºi
zirconiu în valoare de milioane de
euro, iar Guvernul, paradoxal, alocã
sute de mii de euro ca sã închidã
carierele bogate în minereu. Am
rãmas doar cu ruinele fostelor
exploatãri ºi cu destule probleme de
mediu despre care autoritãþile refuzã
sã vorbeascã.
Programul  Nuclear Naþ ional .
Ceauºescu îºi dorea o þarã înarmatã
   În anii ’60, comuniºtii au elaborat
cel mai ambiþios proiect al lor,
Programul Nuclear Naþional.
Proiectul a prevãzut, în prima fazã,
construcþia unei centrale nuclear-
electrice la Cernavodã, cu tehnologie
importatã din Canada. Florea
Dumitrescu a fost ministru de Finanþe
în anii ’70 ºi a negociat atunci cu
guvernul canadian. Ambiþiile þinteau
departe. România trebuia sã devinã
o mare putere nuclearã. Dupã ce au
intrat în posesia licenþei de
construcþie a centralei nucleare,
autoritãþile au decis sã fabrice
reactoare în þarã. Planul era ca
inginerii români sã câºtige destulã
experienþã ca sã poatã construi
centrale nucleare în þãrile din lumea
arabã bogate în petrol. Obiectivul final
al Programului Nuclear era, de fapt,
unul militar. În plin rãzboi rece, deºi
aparent milita pentru pace ºi prietenie
între popoare Ceauºescu îºi dorea o

þarã înarmatã. Programului Nuclear
avea însã nevoie de resurse uriaºe.
Ca sã funcþioneze, reactoarele de la
Cernavodã necesitã combustibil, adicã
uraniu, ºi zirconiu. Din zirconiu se
fabricã capsulele în care este introdus
uraniul radioactiv. În ’73 comuniºtii au
înfiinþat Întreprinderea de Metale Rare,
o structurã condusã direct de
Securitate. Scopul era sã descopere
zãcãmintele de metale rare.
Uzina de la Vadu. Nisipurile din
Delta Dunãrii, bogate în minereu de
titan ºi zirconiu
   Satul Vadu, judeþul Constanþa. În
apropierea plajei, un colos de beton
dominã peisajul. Este tot ce-a mai
rãmas din uzina de metale rare. În anul
1984 însã aici se extrãgea titan ºi
zirconiu din nisipurile din Grindu
Chituc, o limbã de pãmânt de la malul
mãrii. Uzina a fost construitã la Vadu
dupã ce geologii au descoperit cã
nisipurile din Delta Dunãrii sunt
bogate în minereu de titan ºi zirconiu.
Mineralele au fost aduse, de-a lungul
vremii, de curenþii litorali, ºi cu timpul
au format grinduri. Descoperirea a
fost pur întâmplãtoare. Geologii
cãutau apã potabilã pentru oamenii
Deltei. Nicolae Panin este consilier în
cadrul Institutului de Cercetare
pentru Geologie Marinã. În anii ’70 a
lucrat, ca geolog, la proiectele de
foraj din Deltã. „S-a fãcut un program
întreg de foraje ºi s-a constatat, în
anumite locuri, cã existã aceste
minerale grele. Primul loc descoperit
a fost Sãrãturile ºi al doilea loc a fost
Chitucul”, povesteºte acesta.
   Întreprinderea a fost dotatã cu
tehnologie unicat, din Australia, ºi
putea sã prelucreze pânã la 2,5
milioane de tone de nisip. Nisipul din
Grindul Chituc a fost extras de o dragã,
adusã la faþã locului pe mare. ªanþul
sãpat, lung de 8 kilometri, este vizibil
ºi astãzi. Nicolae Tomuº, directorul
tehnic al Institutului de Cercetare
pentru Metale Rare, a fost implicat în
proiect. Proiectul de la Vadu a rãmas
secret. Nicolae Galbinasu, primarul
comunei Corbu de care aparþine satul
Vadu, îºi aminteºte cum satul sãu a
devenit, peste noapte, un obiectiv de
interes naþional. Zona era împânzitã de

ofiþeri de Securitate.
  Reporterii emisiunii „Din Interior” i-au
gãsit pe foºtii angajaþi ai uzinei.
Surprinzãtor, aceºtia nu ºtiu la ce au
lucrat de fapt nici în ziua de azi. Dupã
1990, de uzinã s-a ales praful.
Întreprinderea de Metale Rare a fost
reorganizatã de trei ori. Mai întâi a
deveni Centralã Industrialã, apoi Regie
Autonomã, iar în anul 1997 s-a
tranformat în actuala Companie
Naþionalã a Uraniului. În acelaºi an,
Guvernul a tãiat subvenþiile pentru
minerit, iar uzina de la Vadu a fost
separatã ºi trecutã pe linie moartã.
Consecinþele abandonului se vãd la tot
pasul. Conductele care transportau
nisipul de la malul mãrii, spre uzinã, au
fost demontate bucatã cu bucatã pentru
fier. Hoþii au furat pânã ºi firele din cupru
de pe stâlpii de înaltã tensiune.
   În anul 2000, o firmã din Constanþa
a cumpãrat uzina cu aproape douã
milioane de euro. Prosidex Rom Srl
a preluat clãdirile ºi o parte din utilaje.
Acum, fabricã materiale pentru
construcþii. În anul 2012, firma a dat
faliment dar, în mod ciudat, în planul
de reorganizare, susþine cã are
contracte pentru minereu titanifer.
Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale, instituþia de stat
responsabilã cu gestiunea resurselor
naturale, crede cã acest lucru nu este
posibil. Administratorul firmei, ªtefan
Crãciunescu este de negãsit.
   În urma exploatãrii miniere au
rãmas patru lacuri de steril, iar
autoritãþile au dispus ca Grindul
Chituc sã intre în reconstrucþie
ecologicã. Grindu aparþine de judeþul
Constanþa, dar este administrat de
Rezervaþia Biosferei Delta Dunãrii.
Reporterii emisiunii Din Interior au
întrebat Agenþia pentru Protecþia
Mediului Constanþa, Garda de Mediu
Constanþa ºi Administraþia Rezervaþiei
Biosferei Delta Dunãrii dacã au
verificat nivelul radioactivitãþii în
zonã. În timpul sezonului estival, la
Vadu se face plajã chiar lângã lacurile
de steril. Pânã acum, autoritãþile nu
au fãcut niciun control ºi îºi paseazã
rãspunderea de la una la alta.

Redacþia Art-emis -  www.art-emis.ro
 continuare în numãrul urmãtor
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     Soarta României fuse crudã pentru
ca într-o epocã de pace ºi fãrã rãsboiu
sã aibã parte de o aºa clasã politicã
slabã, cum ar zice Conu Iancu. Pare
cã tot ce a fost mai de prisos în PSD a
fost scos în faþã. Tot ce e mai fãrã de
coloanã vertebralã sau cu spinarea mai
flexibilã sau aplecatã a ajuns în funcþii,
pe bazã de obedienþã în faþa ºefului de
partid ºi în funcþie de ce executã pentru
ºef sau pentru partid. Adicã, aºa-zisul
program de guvernare. A fost atât de
abramburit programul de guvernare,
încât nici pesediºtii nu mai ºtiu ce ºi-
au propus. Singurul lucru cert care se
prezintã ca un leit motiv al guvernãrii
este majorarea salariilor ºi legile
justiþiei.Nu existã una fãrã alta ºi este
clar cã au o legãturã intrinsecã.
Legile justiþiei trebuie sã fie mai
blânde pentru clasa politicã. Aceasta
le socoate mult prea dure ºi prea
limiteazã libertate de „acþiune” a
politicianului în funcþia publicã.
   Mai este ºi povestea cu DNA ºi cu
statul paralel care este plimbatã între
partide în funcþie de interese. Aproape
cã nu existã politician de vazã care sã
nu fi intrat mãcar o datã în statul paralel,
sã vadã cum funcþioneazã. Adicã este
statul care ar fi fost fundat de
politicieni, de unii, dacã nu cumva de
toþi ºi în care ar mai intra binomul DNA
ºi SRI. Problema este cã instituþiile
respective sunt controlate de puterile
statului ºi nimeni nu este mai presus

Niºte þãrani de Teleorman, faþã cu diplomaþia
de lege. Adicã politicul a numit-o ºi pe
ºefa DNA în funcþie, pe vremea lui
Bãsescu, iar apoi Victor Ponta a pus ºi
el ºtampila. Chiar ºi Liviu Dragnea a
tãiat porcul pentru statul paralel, iar
gura care urlã în pustie - Sebi Ghiþã a
fost la butoane în statul paralel la un
moment dat, dupã care s-a ales praful
de lanþul de iubire.
   Politicienii aveau posibilitatea de a
controla DNA ºi SRI pe cale legalã prin
instrumentul puterii legislative. Pânã la
urmã puterile se controleazã ºi se
echilibreazã ºi se tempereazã reciproc.
Nimeni nu ºtie acum sau se face cã nu
ºtie cum a scãpat DNA în pãpuºoi sau
SRI în plantaþia cu orez. ªi politicienii
þipã cã sunt prigoniþi de statul paralel,
dar unii dintre aceºtia au pus umãrul
sã îl clãdescã, gândul fiind acela de
a-i þine la respect sau la zdup pe
duºmanii politici.
   Mai este ºi varianta în care statul paralel
nu mai este condus de români, ci este
la ordinul unor puteri sau servicii din
afara þãrii ºi s-a ajuns la controlul
politicienilor ºi al instituþiilor statului prin
intermediul celor douã organe de forþã.
Cam asta este teoria duºmanilor statului
paralel. Politicienii devin mironisiþe ºi
chiar mimoze, fãcând scandal acum cã
nu ºtiu ce se întâmplã, deºi au pus
umãrul ºi au profitat ani de zile de
existenþa statului paralel.
   Pânã la urmã, SRI ar avea sau nu
voie sã îºi deschidã firme, sã se

racordeze la bugetele unor instituþii
de stat, din sãnãtate sau din alte
sectoare de activitate!? Pânã la urmã,
DNA nu ºi-ar pune în ramã toate
capetele de boºi din þarã, mai ales
dacã are ºi dovezi sã îi salte.
Problema este cã nu mai zice niciun
DNA nimic în momentul în care dupã
ani de zile politicienii inculpaþi sunt
achitaþi. Atunci este nasoalã treaba.
   ªi chiar nu mai bagã nimeni mâna
în foc pentru toate dosarele de
politicieni de la DNA. Sigur cã unii
ar spune cã lucreazã cu materialul
clientului, dar depinde ºi când ºi dupã
câþi ani ºi cine rãspunde dacã dosarul

e fãcut praf în instanþã ºi politicienii
sau funcþionarii sunt achitaþi definitiv.
   Cam încurcate statele între ele în þara
noastrã. Acum se vede foarte clar
rãsboiul româno-român. Probabil cã
este ºi asta o strategie a vreunor grupuri
de interese din afara þãrii sau e doar
prostie autohtonã. În loc sã fim
preocupaþi sã construim drumuri ºi
autostrãzi din greu ne legãm la cap cu
statul paralel sau cu mutarea Ambasadei
la Ierusalim. Dacã te legi la cap atunci
când nu te doare, ori eºti prost ori eºti
nebun. Ori eºti un actor foarte prost.
Oricum nu ai cu cine. Niºte þãrani de
Teleorman, fac diplomaþie ºi economie.

 ªtefan Bãeºiu

 urmare din pagina 2

 Biroul de presã

  Au aruncat în aer spitalele, au fost pe punctul
de a genera o grevã generalã în sistemul de sãnãtate pentru cã nu au avut atâta
minte sã-ºi dea seama cã un spital nu funcþioneazã numai cu medici”.
   În opinia lui Ludovic Orban Deci ºi „pensionarii au fost þepuiþi, care au
avut cele mai multe aºteptãri faþã de actualul partid de guvernãmânt ºi care
au primit praful de pe tobã, dupã ce li s-a promis luna de cer”.
   „Au promis ca legea pensiilor sã fie adoptatã pânã la 1 octombrie 2017. Suntem
în mai 2018 ºi încã nu existã nicio formã care sã fie lansatã în dezbatere publicã.
Mai mult decât atât. Au anulat dreptul fiecãrui pensionar de a beneficia de creºterea
de pensie care era prevãzutã în legea aflatã în vigoare. De la 1 ianuarie punctul
de pensie ar fi trebuit sã creascã cu 8 procente, fiecare pensionar ar fi trebuit sã
beneficieze de o majorare de pensie, de care nu a beneficiat pentru cã Guvernul
ºi majoritatea parlamentarã guvernamentalã, prin legea bugetului de stat, a anulat
acel articol de creºtere, promiþând cã o sã le creascã de la 1 iulie cu 10 la sutã
punctul de pensie, adicã o creºtere mult mai micã decât creºterea la care ar fi
avut dreptul prin legea în vigoare. Deci au fost þepuiþi ºi pensionarii,
care au avut cele mai multe aºteptãri faþã de actualul partid de
guvernãmânt ºi care au primit praful de pe tobã, dupã ce li s-a promis
luna de cer”, a mai spus Ludovic Orban.

Lideri liberali - prezenþi la ...
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Poeta, excelenta traducãtoare
ºi eseista Emanuela Buºoi ºi-a
îmbogãþit deja apreciabila bibliografie,
cu un nou volum de versuri bilingv,
„Caii Roz”/„Les Chevaux Roses”,
apãrut recent, la prestigioasa editurã
timiºoreanã „Brumar”.
   În bunã mãsurã, discursul liric din
acest volum evolueazã marcat de
autentice trãiri, convingãtor, sub semnul
timpului în inexorabilã trecere: „Ce va
fi va fi, glob de cristal curat,/ Soarele
sus va fi ºi fãrã tine,/ Luna intrã-n nori
ºi fãrã mine,/ Nu te mira în van: ce e dat
e dat.”(„Ce va fi va fi”, p.4)
   De remarcat atitudinea mioriticã a
eroului liric, de liniºte ºi superioarã,
impresionantã înþelegere a rosturilor
ºi legilor nescrise ale firii, ale vieþii ºi
morþii, de acceptare cu deplin
echilibru lãuntric a destinului.
   O foarte originalã reprezentare a
trecerii anilor tineri („ora de foc”) se
constitue în elementul imagistic

Un galop liric cu „Caii Roz” ai Emanuelei Buºoi
dominant, în jurul cãruia este
construitã întrega poezie „Te duci”
(titlu explicit în legãturã cu conþinutul
ideatic al poeziei), ale cãrei versuri
se îmbinã, în final, într-o singurã
imagine amplã, sugestivã, a unei
„eºarfe nesfârºite”, à la Isadora/ În
jurul unui uriaº gât unic, invizibil”,
(„gâtul” lumii întregi n.n.), eºarfã ce
este alcãtuitã din „batistele înnodate,
pe care le fluturã/ Cele o mie de feþe/
Ale tinereþii”: „Cele o mie de feþe/
Ale tinereþii/ Îºi fluturã una câte una
batistele/ Înnodând regrete acolo în
tãrie./ Fascinatã urmãresc/ Zborul de
acum spre unde?/ Al panglicilor
multicolore,/Transparente persistente./
Vãd cum se adunã una lângã alta, / Vãd
cum se desfãºoarã acolo sus/ ªi apoi
cum se înfãºoarã/ Eºarfa nesfârºitã à la
Isadora/ În jurul unui uriaº gât unic,
invizibil./ Te duci tinereþe cu o mie de
feþe.../Adio, orã de foc !”
   Sensibil, substanþial epicizat,

demersul liric poate fi citit ºi ca o
remarcabilã alegorie despre curgerea
implacabilã a timpului, ca o „Eºarfã
nesfârºitã”, ce „înfãºoarã” a ºtrangulare
„gâtul unic, uriaº, invizibil” al lumii
întregi ºi al fiecãrui muritor, în parte.
   O viziune a timpului ºi a destinului
omenesc, în raport cu el, la fel de
originalã ºi revelatoare, transcrisã ºi
pusã în paginã tot prin apel la virtuþile
expresive ale unei alegorii de un
apreciabil rafinament stilistic, face ca
poezia „Poduri” sã se înscrie,
indubitabil, printre reuºitele volumului:
„Între prezentul prim ºi prezentul ultim/
Avem atâtea poduri de strãbãtut:/ Poduri
de piatrã,/ Romane, vechi, solide;/
Poduri de lemn,/ Rare, tot mai rare,/ Cã
vine apa ºi le ia/ ªi iar vom construi.../
Unul mai mare ºi mai frumos/ Pe râu,
în jos;/ Poduri de fier,/ Dantelãrii
întunecate, semeþe;/ Poduri moderne/
De fibrã de sticlã... ”

Dupã câte se poate lesne înþelege,
podurile sunt metafora-
cheie, metafora gene-
ratoare a întregului
discurs liric, podul
fiind metafora unei
anume etape, sau a
unui moment aparte
din viaþa omului,
succesiunea podurilor
pe care le avem „de
strãbãtut”, simbolizând
meandrele ºi întregul
parcurs al unei vieþi.
   „...Poduri peste ape,
când leneºe, când
chihlimbarii, /Când
tumultoase, nãvalnice,/
Când întunecate,
absconse”, scrie mai
departe poeta

conferindu-le versurilor acestea, uºor
detectabile, implicaþii de ordin simbolic
ºi parabolic, cu trimiteri clare la starea de
spirit, la atmosfera unor diferite momente
ale unei vieþi, care curge ca „râurile ºi
fluviile “, „între izvor ºi vãrsare”, „când
leneºe/Când tumultoase, nãvalnice /
Când întunecate, absconse...”
    Versurile acestea pot avea valoarea
unei mici alegorii în alegoria
integratoare a întregului poem. Sau,
poate, valoarea unui subtil paralelism
tematic? Dar metafora cea mai
percutantã, cu cel mai puternic impact
emoþional, este cea finalã, a „râurilor
ºi fluviilor” care „sunt/  Tot un fel de
pod lichid, curgãtor, (ca viaþa n.n.)/ Un
pod umblãtor/ Între izvor ºi vãrsare”.
   Finalul poeziei „Poduri” poate fi citit,
din nou, ca o micã alegorie a vieþii
omului, ca „Un pod umblãtor/ Între
izvor ºi vãrsare”, adicã între naºtere ºi
inevitabilul, firescul sfârºit.
   Celelalte motive tematice
abordate de poeta Emanuela Buºoi,
în volumul recenzat, vor fi
identificate ºi evidenþiate analitic în
urmãtoarele secvenþe ale
comentariilor noastre critice.

Victor RUSU

 urmare din pag. 7
AFIR, sprijin pentru...

- dotarea SVSU cu un
buldoexcavator cu anexe; Comuna Rogova - dotarea
SVSU cu un buldoexcavator multifunþional ºi amenajare
trotuare ºi spaþii verzi limitrofe trotuarului în zona
centralã a localitãþii Rogova.
   Alãturi de programul naþional de dezvolatre localã, etapa
a doua, agenþia pentru finanþare investiþiilor rurale este
principala instituþie care finanþeazã investiþiile în mediul
rural. În Mehedinþi, aproape cã nu este primãrie care sã
nu fi implementat cel puþin un program finanþat prin
Programul Naþional pentru Dezvoltare Ruralã (P.N.D.R.).
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   Concursul - Simpozion regional de creaþie „DIN
SUFLET DE COPIL... PENTRU PACE!” a debutat în
amfiteatrul Colegiului Naþional “Traian” cu simpozionul
“Centenarul Marii Uniri”. Simpozionul s-a desfãºurat în
data de 10 mai 2018, ora 1310.
   Profesori ºi elevi din judeþul Mehedinþi ºi alte judeþe au
prezentat comunicãri ce au avut ca temã Marea Unire. Au
fost prezentate personalitãþi ce s-au implicat în Marea
Unire: Lucian Blaga, Elena Cãpâlneanu etc.
   Liceul “Traian” s-a implicat în realizarea unirii cu
românii din Banat ºi Transilvania anterior rãzboiului
mondial. “Profesorii traianiºti au cultivat naþionalismul
prin activitãþi culturale precum corul “Doina” condus de
I. ªt. Paulian, cor ce a fost invitat în mod repetat în Banat,
sau prin construcþia palatului cultural. Uniforma ºcolarã
avea model uniforma militarã, elevii erau instruiþi de
ofiþeri militari, exista ºi orchestra ce avea în repertoriu
marºuri militare sau naþionaliste. Drapelul liceului a fost
folosit în campania militarã
din rãzboiul împotriva
Bulgariei (1913)”. (Prunã
Nicolae, Traianiºtii în primul
rãzboi mondial). Un rol
important a revenit
traianiºtilor ºi în timpul
rãzboiului, astfel, în anul
1919, unele strãzi au primit
numele acestor eroi: Eroii de
la Cerna, Nicu Cernãianu,
Matei Vasilescu etc.
   Simpozionul s-a
desfãºurat de ziua
Independenþei României ºi
este o continuare a
activitãþilor ce se desfãºoarã
la Colegiul Naþional “Traian”
cu ocazia Centenarului
Mari i Uniri .  Acest
simpozion este o primã
etapã a proiectului, etapa
a doua f iind dedicatã
elevilor cu tema “Pentru
Pace din Prietenie”, în
perioada 18-25 mai 2018.

Centenarul Marii Uniri
   „ROMÂNII DE LÂNGÃ NOI – CENTENARUL
ÎN IMAGINI” este o expoziþie ineditã dedicatã
Anului Centenarului ºi deschisã oficial într-o
zi cu semnificaþii deosebite, Ziua Europei.
Expoziþia a fost organizatã cu sprijinul
Palatului Culturii „Teodor Costescu” ºi
inauguratã în foaierul Sãlii „Virgil Ogãºanu”.
   Expoziþia conþine 40 de fotografii
reprezentative, culese din satele româneºti din
zona Kladovo ºi Negotin, la care se adaugã
costume populare româneºti aduse de la
românii din Valea Dunãrii, precum ºi unelte
tradiþionale folosite de români, unelte care
astãzi nu mai existã. Exponatele au fost culese
din zona Kladovo – Negotin de cãtre
preºedintele Asociaþiei pentru Tradiþia ºi
Cultura Românilor „Dunãrea” din Kladovo,
Tihan Matasarevici. Organizatorii sunt:
ASOCIAÞIA FORUMM PENTRU CULTURÃ ªI
IDENTITATE; ASOCIAÞIA PENTRU TRADIÞIA
ªI CULTURA ROMÂNILOR „DUNÃREA” DIN
KLADOVO, PALATUL CULTURII „TEODOR
COSTESCU” ºi portalul jurnalromanesc.ro.
   Deschiderea oficialã a expoziþiei a avut loc
începând cu ora 12.00 ºi a reunit un public
larg ce s-a arãrat impresionat de aceste
adevãrate mãrturii ale tradiþiilor comune
româneºti de pe cele douã maluri ale Dunãrii.
Centenarul Marii Uniri reuneºte astfel românii
care ºi-au pãstrat tradiþiile ºi identitatea ºi care

ºi-au iubit
deopotrivã þara
m a m ã ,

ROMÂNII DE LÂNGÃ NOI – CENTENARUL ÎN IMAGINI
URMARE DIN PAGINA 1 indiferent cã s-au aflat între graniþele României

mari sau în afara lor.
   Obiectivele principale urmãrite de organizatori
au fost punerea în valoare a potenþialului nesecat
al românilor din comunitãþile istorice,
rememorarea istoriei centenare a poporului
român de dincolo de graniþe ºi aducerea aminte
a vieþii românilor din Valea Dunãrii, din Serbia
de Rãsãrit. Realizarea unei expoziþii inedite de
fotografie veche de aproape o sutã de ani, a
dezvãluit publicului larg crâmpeie din viaþa
românilor din Valea Timocului ºi modul în care
credinþa, iubirea de þarã ºi conºtiinþa româneascã
au însoþit fiecare generaþie de români din dreapta
Dunãrii, din Republica Serbia.
   Prezenþa la eveniment a primarului ºi
viceprimarului municipiului a demonstrat încã
o datã faptul cã în Anul Centenarului, instituþiile
de culturã aflate în subordinea municipalitãþii
sunt preocupate de punerea în valoare a
elementelor fundamentale ale identitãþii
româneºti ºi de pãstrarea lor cu sfinþenie, de
respectarea istoriei noastre naþionale.
   „Este foarte important sã aducem în atenþia
severinenilor situaþia fraþilor noºtri din Serbia,
sunt lucruri importante, pe care trebuie lã le
aducem în conºtiinþa oamenilor. Sunt oameni
care au suferit de-a lungul secolelor pentru
a-ºi pãstra tradiþiile ºi identitatea. Poate
gãsim resurse pe viitor pentru un proiect mai
mare, poate chiar un muzeu al tradiþiilor
româneºti de dincolo de Dunãre”, a declarat
primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu.  O. M.
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Zilele oraºului Strehaia, ediþia a XV-a - eveniment desfãºurat în zilele de 20-21 Mai
Invitaþi:
Duminicã 20 Mai:

Ora 19:00 Ansamblul Folcloric
“Danubius” ºi invitaþii:
GEORGE VULCÃNESCU
DELIA BARBU

EMILIA DOROBANÞU
ANICA GANÞU
OLGUÞA BERBEC
SANDA ARGINT

ORA 22:00 Delia

Luni 21 Mai:
ora 19:00 Ansamblul Folcloric
“Danubius” ºi invitaþii:
NICULINA STOICAN
ANGELICA STOICAN
MARCELA FOTA
IONELA BÃDÃLAN

ANGELA MAGHERU
CLAUDIA CATANÃ
PETRICÃ MÎÞU STOIAN
CONSTANTIN ENCEANU

Ora 23:00 Dj Project
Ora 23:45 Lidia Buble



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna aduce un amalgam de situaþii ºi
discuþii controversate greu de înþeles ºi
controlat. Cheltuielile se pot înteþi, de aceea fii
prudent ºi evitã excesele. Sunt ºanse sã þi se
mãreascã veniturile, dar nu atât cât ai dori.
Totuºi te poþi descurca foarte bine cu ceea ce
ai. Persoanele din anturajul apropiat îþi sunt
alãturi, dar unele au interese ascunse ºi
defavorabile þie. Foarte importantã este ziua de
17 mai, deoarece anunþã schimbãri parteneriale
majore. Stabileºte un plan de acþiuni comune
cu partenerul de viaþã, dar ºi cu cei de afaceri.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii este favorabil alcãtuirii
planurilor personale ºi profesionale pe termen
lung. Atenþia ºi eforturile îþi sunt atrase în mod
special de cãtre segmentul muncii, pentru cã
aici bate vântul schimbãrii. Reþine ce se petrece
pe 18 mai, atât la locul de muncã, cât ºi în
segmentul sãnãtãþii. Unele persoane din
anturajul apropiat îþi sunt alãturi ºi ai putea
discuta pe îndelete cu cineva, ales bine, despre
intenþiile tale profesionale de viitor. Evitã
exagerãrile ºi ai încredere cã totul se desfãºoarã
în favoarea ta.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sunt zile bune pentru a te ocupa de sufletul
ºi trupul tãu. Ai nevoie de odihnã, retragere din
forfota cotidianã ºi dialog interior. Se pot
evidenþia unele afecþiuni legate de segmentele
sistemului renal, sistemul respirator ºi gât, însã
îþi vin ajutoare deosebite, dacã eºti atent ºi
deschis mental. De evitat analizele, consultaþiile
medicale ºi intervenþiile chirurgicale în intervalul
17 – 18 mai. Odihna, alimentaþia corectã,
plimbãrile uºoare în aer liber, te însãnãtoºesc
ºi-þi limpezesc gândurile. Vin bani, dar ºi
cheltuieli!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Dialogurile cu prietenii sau cu cineva din
segmentul profesional te vor pune pe gânduri.
Totuºi, informaþiile primite sunt de bun augur
ºi, cu siguranþã, le vei folosi, undeva, cândva.
În zilele de 17 ºi 18 mai ai nevoie de interiorizare,
detaºare de cotidian ºi alcãtuirea unor planuri
de viitor, atât în plan personal, cât ºi profesional.
Primeazã planul personal, în special segmentul
domestic ºi relaþiile parteneriale. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, care este destul de vulnerabilã
întreaga sãptãmânã.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Se contureazã multe evenimente sociale, la
care trebuie sã joci rolul principal. ªefii, figurile
autoritare din plan personal ºi familial te vor
provoca la discuþii sau îþi vor propune sarcini
profesionale noi. Analizeazã bine dacã accepþi,
pentru cã va fi dificil sã duci la bun sfârºit,
indiferent despre ce este vorba. În preajma datei
de 17 mai te vei gândi sã-þi reevaluezi relaþiile
cu prietenii ºi cele profesionale. Relaþii
parteneriale dinamice, dialoguri cu lume diversã
ºi contradicþii sufleteºti. Odihneºte-te, pentru cã
sãnãtatea este vulnerabilã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Dacã începutul sãptmânii îþi aduce gânduri ºi
preocupãri spirituale, influxurile energetice din
a doua parte a sãptãmânii te ancoreazã puternic
în planul material, prin situaþii deosebite. Se
pare cã eºti susþinut de cãtre ºefi sau de
persoane cu autoritate. Însã depinde de tine cum
gestionezi relaþiile ºi situaþiile în care eºti
implicat. Evitã discuþiile aprinse ºi criticile la
adresa altora. Prietenii îþi sunt alãturi ºi te
sfãtuiesc de bine. Dar, analizeazã pe îndelete tot
ce vine dinspre alþii ºi decide în consecinþã.
Schimbãri relaþionale la locul de muncã!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmânã importantã în plan profesional,
deoarece apar modificãri salariale. Vei fi nevoit
sã achiþi facturi, taxe sau sã te implici în relaþii
cu instituþii financiare. Recomandabil este sã
verifici toate documentele cu care ai de-a face
ºi sã te informezi corect ºi la timp cu privire la
tot ce þine de bani ºi bunuri comune cu alþii.
La serviciu eºti în vizorul ºefilor, fiind posibil
sã participi la reuniuni socio-profesional
importante. Prudenþã ºi mãsurã pentru cã existã
riscul sã-þi pierzi reputaþia sau locul din cadrul
unui colectiv de lucru.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Colaborãrile ºi relaþia cu partenerul de viaþã
se vor evidenþia încã din primele zile ale
sãptãmânii. Este nevoie sã asculþi ºi sã þii cont
de sugestiile ºi doleanþele celorlalþi, altfel existã
riscul sã izbucneascã conflicte. Cumva la tine
este hiba, în sensul cã eºti nerãbdãtor ºi cu greu
îþi intrã cineva sau ceva în voie. Controleazã-þi
reacþiile ºi ai încredere cã lucrurile se desfãºoarã
în favoarea ta. Îndreaptã-þi atenþia ºi spre
cheltuielile comune cu alþii, în speþã achitarea
datoriilor de orice fel. Finalul sãptãmânii îþi
aduce veºti din ºi despre strãinãtate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Mult de lucru la serviciu, însã este vorba
despre activitãþi de rutinã destul de plictisitoare.
Dozeazã-þi eforturile, întrucât sãnãtatea este
vulnerabilã ºi se pot evidenþia afecþiuni mai
vechi sau mai noi. Relaþiile parteneriale sunt
conflictuale în zilele de joi ºi vineri, deci fii
prudent, evitã discuþiile contradictorii ºi
angrenarea în activitãþi care nu te privesc.
Colegii te susþin prea puþin, iar cu ºefii nu se
recomandã un contact. În paralel apar câºtiguri
din activitãþi suplimentare sau cei dragi îþi oferã
bani, bunuri sau favoruri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Interesante zile pentru relaþiile sentimentale ºi
cele cu copiii. Se întrezãresc activitãþi sociale,
recreative cu cei dragi, chiar ºi implicarea în
hobby-uri comune. Totuºi ai grijã sã þii cont ºi
de nevoile sau doleanþele celorlalþi. Þi se poate
reproºa faptul cã faci totul numai pentru
îmbunãtãþirea imaginii tale publice sau pentru
a obþine favoruri din partea unor persoane
oficiale importante. Sãnãtatea este vulnerabilã,
dar nu se recomandã consultaþii, analize
medicale ºi intervenþii chirurgicale, decât în
cazuri ce nu suportã amânare.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
segmentului domestic, astfel cã ar fi bine sã-þi
programezi activitãþi necesare casei, împreunã
cu membrii familiei. Sunt momente bune pentru
înfrumuseþarea spaþiului de locuit ºi pentru
dialoguri pe teme patrimoniale. Persoana iubitã
sau copiii te vor solicita sã le fii alãturi, fie într-
o chestiune personalã delicatã, fie în activitãþi
distractive. Dozeazã-þi eforturile, astfel încât sã
rezolvi totul corect, la timp ºi împãcând pe toatã
lumea. Sãnãtatea este vulnerabilã în a doua parte
a sãptãmânii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Ai multe drumuri de fãcut, pentru a rezolva
diverse chestiuni personale sau profesionale.
De asemenea se vor evidenþia întâlniri ºi
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.
Mulþi te vor provoca la discuþii indiscrete,
dorind, sub o mascã binevoitoare, sã afle cât
mai multe din viaþa ta personalã ºi din
planurile profesionale. Fii prudent ºi nu te lãsa
ademenit de vorbe ºi gesturi mieroase. Ai
putea avea senzaþia cã participi la un dialog al
surzilor. Eºti destul de solicitat ºi acasã de cãtre
membrii familiei.
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În perioada 11-13.05.2018
în Austria la ZELTWEG a avut loc
un puternic Turneu Internaþional
care a adunat la start în douã zile
de concurs 800 de sportivi de la
98 de cluburi din 18 þãri.
   C.S.M. Drobeta ºi-a verificat
câþiva dintre sportivii sãi care s-
au clasat dupã cum urmeazã:

Loc I
-VLADU ANA MARIA -40 kg -U18
-ARGINT DIANA  -52 kg -U18

Loc II

800 de sportivi au concurat la
ZELTWEG, în Austria

- ARGINT DIANA -52 kg -U16
Loc III

-MITAR REBEKA -48 kg -U18
-OPREA MARIO -46 kg -U18
-VLADU ANA MARIA -40 kg -U16
   A fost o competiþie care a completat
pregãtirea pentru Campionatul
Balcanic de cadeþi U18 ºi U15, unde
sportivele Vladu Ana Maria ºi Argint
Diana vor reprezenta România.

                        Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare
Bãrbulescu Constantin Î.F., titular al proiectului “Spãlãtorie

auto” anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
menþionat, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Corcova, sat
Corcova, judeþul Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi
din str. Bãile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni -
vineri, între orele 8.00 – 14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http://apmmh.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.

Perioada analizatã a fost
marcatã de decizia BNR de a
majora dobânda sa de politicã
monetarã de la 2,25 la 2,50%, care
a avut darul de a aprecia leul dar a
împins indicii ROBOR la noi
maxime ale ultimilor patru ani.
   Cursul euro a început perioada
la 4,6454 ºi a încheiat-o la 4,6283
lei, minim al ultimelor patru luni,
într-o ºedinþã în care cotaþiile au
scãzut de la 4,636 lei, la deschidere,
la 4,622 lei. În partea a doua a zilei,
aprecierea semnificativã a dolarului
pe pieþele internaþionale a
determinat ieºiri de pe activele
considerate riscante, cum sunt ºi
monedele de la marginea zonei euro
iar cotaþiile au crescut la 4,64 lei.
   Media dolarului american a
crescut la începutul intervalului la
3,9170 lei, maxim care nu a mai fost
atins din decembrie trecut. A urmat
o scãdere la 3,8640 lei, finalul
perioadei aducând un curs de
3,8797 lei, când cotaþiile din piaþã
au fluctuat între 3,874 ºi 3,921 lei.
   Moneda elveþianã s-a miºcat pe
pieþele internaþionale între 1,187 ºi
1,198 franci/euro, iar media a scãzut
de la 3,9057 la 3,8643 lei, cel mai
mic nivel din 14 ianuarie 2015, atunci
când Banca Naþionalã a Elveþiei a
decis sã renunþe la plafonul de minim
1,20 franci/euro. La sfârºitul
perioadei. Cursul a urcat la 3,88 lei.
   Aprecierea monedei naþionale faþã
de euro este consecinþa majorãrii

 Radu Georgescu

Euro a scãzut la minimul
ultimelor patru luni

dobânzii-cheie, care a atras fondurile
speculative interesate de randamente
cât mai mari, ce pot fi obþinute prin
plasamente în depozite bancare în lei,
ceea ce a majorat oferta de valutã.
   Un grup de analiºti chestionaþi de
agenþia Reuters considerã cã
instabilitatea provocatã de creºterea
dobânzilor de cãtre Fed, evoluþie
însoþitã de aprecierea dolarului vor
provoca deprecierea leului ºi a
dinarului sârbesc, care vor pierde în
urmãtoarele 12 luni din valoarea lor
0,9%, respectiv 1,3%. În schimb, în
cazul celorlalte monede din regiune
efectul nu va fi de lungã duratã.
   Majorarea dobânzii-cheie a fost
însoþitã de creºterea rapidã a
indicilor ROBOR, care au atins noi
maxime ale ultimilor patru ani.
   La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea ratelor la creditele de
consum în lei cu dobânda variabilã,
se situa la 2,74%. Cel la ºase luni
a urcat la 2,88%, iar indicii la nouã
ºi 12 luni au crescut la 2,91%,
respectiv la 2,97%.
   Dupã o apreciere la 1,1823,
perechea euro/dolar a crescut aproape
de 1,20, dar la finalul intervalului, a
coborât la 1,20 dolari, valoare care a
mai fost atinsã în decembrie.
   Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat
perioada la 8.811 dolari.
Analiza cuprinde perioada 9 – 15 mai.

În perioada 27 aprilie –25 mai 2018, în Secþia de Împrumut Carte
pentru Copii a Bibliotecii Judeþene Mehedinþi, se desfãºoarã cea de-a V-a
ediþie a Concursului de lecturã“Dacã citeºti, câºtigi!’’. Concursul se adreseazã
copiilor din clasele a V-a ºi a VI-a. Premierea câºtigãtorilor acestei ediþii a
concursului va avea loc, ca în fiecare an, în cadrul evenimentelor desfãºurate cu
ocazia zilei de1 iunie - Ziua Internaþionalã a Copilului (31 mai 2018).

Regulament de organizare ºi desfãºurare a concursului
   Înscrierea la concurs se face la  Secþia – „Împrumut Carte pentru Copii” a
Bibliotecii Judeþene Mehedinþi- Sediul Pogany, str. ªtefan Odobleja nr. 59.
Perioada de înscriere: pe toatã perioada concursului
Condiþii de participare. Poþi participa la concursul de lecturã dacã:
- eºti cititor al Secþiei - “Împrumut Carte pentru Copii” (sau te înscri pe
perioada desfãºurãrii concursului);
- citeºti cel puþin o carte din cele propuse în concurs;
- completezi fiºa de lecturã pentru cartea cititã.
   Fiºele de lecturã completate vor fi depuse la Secþia - “Împrumut Carte
pentru Copii” pânã la data de 25 mai 2018, urmând a fi anunþatã data
când va fi desemnat câºtigãtorul.
   Lista cãrþilor propuse pentru lectura participanþilor la concursul  “DACÃ
CITEªTI, CÂªTIGI!”:
1. Lewis, C.S.- Cronicile din Narnia; 2. London, Jack - Colþ Alb; 3. Renard,
Jules - Morcoveaþã; 4. Saint-Exupery, Antoine de - Micul prinþ; 5.
Sântimbreanu, Mircea - Recreaþia micã; 6. Stevenson, R.L. - Comoara
din insulã; 7. Swift, Jonathan - Cãlãtoriile lui Gulliver; 8. Teodoreanu,
Ionel - Uliþa copilãriei; 9. Twain, Mark - Prinþ ºi cerºetor; 10.Verne, Jules
- Ocolul Pãmântului în 80 de zile.

“Dacã citeºti, câºtigi!” ediþia a V-a

 Biroul de presã
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Repartizate în Seria B a turneului
final, de la Sfântu Gheorghe, fetele
pregãtite de Petronela Naum au remizat
cu, în primul meci, cu CSS Bacãu (29-
29), dupã care au fost învinse cu 28-21
de Corona Braºov, iar în ultimul joc,
decisiv pentru locul secund, au încheiat
la egalitate cu Grupul ªcolar Energetic
Râmnicu Vâlcea, scor 27-27.
   Cu 2 puncte, severinencele s-au
clasat pe locul al III-lea în grupã ºi au
jucat, pentru locurile 5-6, cu ACS
Pegas Târgu Mureº, de care au dispus
cu 31-28. Finala a fost câºtigatã de
ACS Corova Braºov, care a trecut de
CSM Bucureºti cu 29-28. Medaliile de
bronz au fost adjudecate de CS Chimia
Râmnicu Vâlcea,  care a trecut, la pas,

Fetele Petronelei Naum
au ratat podiumul

Lupta pentru câºtigarea Ligii a
IV-a Mehedinþi devine tot mai

strânsã. În etapa a II-a din play-
off, ocupanta primului loc

Viitorul ªimian a remizat, scor
1-1, la Dãnceu, ºi a fost egalatã

la puncte de CS Strehaia.
   Liderul Viitorul ªimian ºi-a
pãstrat avansul de 2 puncte faþã

 M. O.

Handbalistele de la CSS Drobeta Turnu Severin au încheiat pe locul al V-a
sezonul 2017-2018 al Campionatului Naþional, rezervat juniorilor III.

de Energetic Râmnicu
Vâlcea, scor 29-15. “Cu
puþin noroc, puteam lupta
pentru o medalie. Dacã, în
loc de 2 remize, obþineam o
victorie în faze grupelor, ne
calificam în semifinale.
   A fost un turneu cu emoþii,
cu stres, dar fetele au avut o
evoluþie foarte bunã. Vreau sã
le felicit pentru ceea ce au
demonstrat în acest sezon.
Pot avea un viitor strãlucit în handbal,
fiindcã dispun de talentul necesar
pentru a face performanþã. De
exemplu, Amalia Butaliu a fost
desemnatã cea mai bunã extremã
stânga a competiþiei”, a precizat

antrenoarea Petronela Naum.
   CSS Drobeta a mizat la Sfântu
Gheorghe pe Cristina  Sipoteanu,
Amelia Cotoroianu - Ani Baroga,
Gabriela Istratie, Amalia Butaliu, Raluca

Baghina, Alexandra Adam, Adelina
Mitroi, Mãdãlina Perju, Alexia Pîrjan,
Denisa Iordache, Alexandra Chilom,
Alexandra Sfiea, Roxana  Gheorghi-
ceanu ºi Andreea  Puica.

Liga a IV-a - Play-off - Etapa a II-a
Recolta Dãnceu - Viitorul ªimian 1-1
Dierna Orºova - CS Strehaia 0-1
Clasament
1. ªimian 2   1 1   0 9-2 28
2. Strehaia 2   2 0   0 3-1 28
3. Dãnceu 2   0 1   1 2-3 26
4. Orºova 2   0 0   2 1-9 16
Etapa viitoare
Viitorul ªimian - CS Strehaia
Dierna Orºova - Recolta Dãnceu
Play-out - Etapa a II-a
Real Vânju Mare - Dunãrea Pristol 3-3
Inter Salcia - Viitorul Cujmir 1-2
Decebal Eºelniþa a stat
Clasament
1. Cujmir 1   1 0   0 2-1 17
2. Pristol 2   2 1   0 9-5 16
3. Vînju Mare 2   0 1   1 7-9 9
4. Eºelniþa 1   1 0   0 6-4 8
5. Salcia 2   0 0   2 3-8 6
Etapa viitoare
Dunãrea Pristol - Decebal Eºelniþa
Viitorul Cujmir - Real Vânju Mare
Inter Salcia - stã

Remizã în
derby-ul de la

Dãnceu

de Recolta Dãnceu, dupã egalul
consemnat în meciul direct.
Recolta a condus cu 1-0 la pauzã,
prin golul marcat, în finalul primei
reprize, de Constantin Negrescu,
iar Robert Vãcuþã a egalat în
minutul 84. De rezultatul de la
Dãnceu a profitat CS Strehaia,
care s-a impus cu 1-0 la Orºova
ºi a egalat ªimianul la puncte.
Golul victoriei a fost marcat de
Costel Pontu, în minutul 59. Etapa
viitoare, Strehaia joacã, sâmbãtã,
de la ora 18:00, pe terenul echipei
din ªimian. Meciul Dierna Orºova
- Recolta Dãnceu a fost
reprogramat ºi se va disputa
miercurea viitoare, cu începere
de la ora 18:00.

În play-out, Dunãrea Pristol a
remizat, scor 3-3 la Vânju Mare,
ºi a pierdut prima poziþie, pe care
a urcat Viitorul Cujmir, care s-a
impus cu 2-1 la Salcia.

Liderul ia avans

Dupã etapa a XVIII-a din Liga a V-a Mehedinþi, liderul ªtiinþa Broºteni
s-a distanþat la 5
puncte de
urmãritoarea Inter
Crãguieºti. Dacã
ocupanta primul
loc s-a impus cu
4-3 la Corlãþel,
deºi în minutul 30
era condusã cu 3-
0, echipa din
Crãguieºti a
remizat, pe teren
propriu, scor 3-3,
cu Viitorul
Floreºti. Învinsã
cu 2-1 la
C ã z ã n e º t i ,
Dunãrea Hinova a
rãmas pe locul al
III-lea, dar a ieºit
definitiv din lupta
pentru apãrarea
titlului cucerit
sezonul trecut.

Liga a V-a - Etapa a XVIII-a
AS Corlãþel - ªtiinþa Broºteni    3-4
Inter Crãguieºti - Viitorul Floreºti    3-3
Coºuºtea Cãzãneºti - Dunãrea Hinova   2-1
Voinþa Vrata - Unirea Gârla Mare    2-3
Real Vînãtori - AS Ghiciulescu Hinova      2-2
Voinþa Opriºor - AS Obârºia de Câmp       4-3
Clasament
1. Broºteni 18  15 1   2 77-22 46
2. Crãguieºti 18  13 2   3 59-34 41
3. D. Hinova 18  11 1   6 50-34 35
4. Cãzãneºti 18   9 3   6 52-39 30
5. Gârla Mare 18   9 2   7 39-32 29
6. Obârºia de Câmp 17   6 5   5 35-34 23
7. Floreºti 18   5 3   9 38-48 21
8. Corlãþel 18   5 4   9 40-52 19
9. Vrata 17   5 3   9 38-41 18
10. Opriºor 18   5 3   9 37-40 18
11. ASG Hinova 18   4 4   10 39-68 16
12. Vânãtori 18   2 1   15 30-90 7
Etapa viitoare
Unirea Gârla Mare - Voinþa Opriºor
AS Obârºia de Câmp - Coºuºtea Cãzãneºti
Dunãrea Hinova - Inter Crãguieºti
Viitorul Floreºti - Real Vânãtori
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Vrata
AS Ghiciulescu Hinova - AS Corlãþel M. O.  M. O.
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Mã nepoate, dacã data trecutã
veneam di la Craiova ºi aflai de ce sã
mai întâmplã pin Strehaia ºi vã
povestesc mai încolo, acuma sã vã
spui cã tocmai veneam di la Timiºoara
ºi fãcui io popas pi la Orºova. Zisei sã
vãz cum mai curge gârla, ce mai e pin
port, pi la falezã, cine sã mai plimbã ºi
cu cine, dacã mai umblã maidanezii
cu covrigi în coadã, de astea, de ale
locului. Bine, pe nea primarele,
Mariusicã, nu-l mai vãzui, cã de când
dete soarele e mai scump la vedere,
cã trebe sã-ºi schimbe ochelarii ºi nu
prea avu timp. Pã da, cã omu’ sã agitã,
sã vadã oamenii cã nu l-au votat
degeaba ºi bine face. Cã e pãcat de
oraº, mai ales acuma, cã tot reveni ºi
ºantieru’ naval pe profit, poate sã mai
gãseºte cineva sã sã uite ºi spre
Orºova, vreun investitor. Da nu în
terase ºi alte cârciumi, cã e plin oraºu.
ªi trebe sã sã mai ºi munceascã.
   Cã ete, nea Giura, primarele de
Strehaia, e pus pe treabã, când nu e
la shopping pi la Craiova, sã
preocupã sã punã becuri pin oraº.
Pã da, cã cicã predominã întunericu

Sucã ºi schimbãrile di la Strehaia pãnã la Orºova,
nea Daea, cãmaºa udã ºi nea Gherghe pi la mall

pi la Strehaia ºi norocu’ strehãienilor
e cã veni ‘mnealui la primãrie ºi face
luminã. Acuma dacã mai aduce ºi
neºte proiecte europene ar fi taman
bine sã sã mai schimbe lucrurile pin
urbe, nu de alta da cu câteva roabe
de asfalt nu e treaba rezolvatã. Oraº
greu, la drum european, aºa cã nea
Giura trebe sã sã preocupe dacã vrea
o schimbare. Dacã nu, o sã vrea
strehãienii, probabel. Cã între timp
nea primaru’ sã plimbã între

televiziuni, nu mai ºtie
la care sã sã împartã,
probabel o fi gãsit vreo
linie directã de
promovare ºi îºi
pregãteºte al doilea
mandat. Da care nu sã
câºtigã la televizor.
   Mã fraþilor, între timp,
gãsi alu Zbanghiu neºte
plicuri di la Finanþe, cicã
numai bune sã rezolvi
totul on-line. Ei aº, þi-ai
gãsit altã pierdere de

timp. Pã stai ºi înscrie-te, aºteaptã
confirmãri, intrã iar sã te înregistrezi,
primeºti neºte coduri, ca în final sã vezi
cã nu gãseºti nicio informaþie de
contribuabil. Pãi ce ai fãcut, mãi nene?!
Iarã neºte bãieþi dãºtepþi sã trezesc cu
conturile doldora de bani, cu un clik.
   Acuma, dacã stãm sã ne gândim,
pi la noi pin urbe avem o zonã pe
care severinenii o ºtiu La Nuci. Pã
da, cã aºa-i zice, o zonã pin care
trecem cu toþii, numai nea Gherghe
sã pare cã nu prea trecea, cã ‘mnealui
avea ºofer. Cã altfel s-ar fi îngrijit mai
bine de zona asta, cã ºi aºa lu’
‘mnealui îi plãceau gãrduleþele,
pomiºorii, beculeþele, floricelele în
general. Da acuma trebe sã-l
menajãm o perioadã, cã-l vãzu
Marghioala lu’ Fleaºcã iarã pi la mall
pi la Craiova, cam ºchiopãta, o fi di
la tenis, di la ceva bag samã. Pã
acuma ºi ‘mnealui, dacã joacã la
dublu, sã mai poate accidenta, c-
aºa-i în tenis. Da revenind La Nuci,
Sucã zise cã trebe sã sã ia tauru de  nea Mãrin

coarne ºi zona sã devinã mai
atrãgãtoare ºi mai interesantã decât
e acuma, mai ales cã zona e una
centralã ºi ar fi pãcat sã nu fie pusã
bine în valoare.
   Mã nepoate, îi fãcurã irigaþiile de hac
lu’ nea Daea, tocmai când detea interviu.
Pã da, cã lu’ ‘mnealui îi place sã dea
interviuri ºi îl luã pin surprindere
aspersoru, de ziceai cã nea ministru
participã la concursul de cãmãºi ude pe
ogoarele patriei. Da om hotãrât, nea Daea
sã fãcu cã plouã ºi nici nu sã miºcã din
aspersor, pãnã nu terminã fãtuca din faþa
‘mnealui toate întrebãrile. Ce bãrbat,
domne, mai rar în ziua de azi.
   Mã fraþilor, da dacã tot sã deschisã
ºtrandu di la Schela, e un motiv
numai bun sã vã ureze ºi Sucã un
scãldat pe cinste vara asta, cã tot sã
apropie sezonu. Bine, grijã mare la
insolaþie, mai ales cã dacã nimeriþi
vreo grevã la Ambulanþã, s-ar putea
sã vã prãjiþi rãu de tot.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


