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În perioada 17-18
mai 2017, între orele 0900-
1700, Centrul Universitar
Drobeta-Turnu Severin
(CUDTS), parte componentã
a Universitãþii din Craiova,

Studenþii noºtri pot mai mult!

Primarul Marius SCRECIU
susþine investiþiile în municipiul
Drobeta Turnu Severin

Concursului Regional
“Drumul spre succes – Micul antreprenor”

Editia a III-a, 14 mai 2018
(CAERI 24986/2/22.01.2018 poz.2108)
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Marius Screciu,
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, a participat la

inaugurarea unei fabrici de
confecþii, ca o dovadã a
susþinerii investiþiilor ce

creeazã locuri de muncã.
   Este vorba despre o nouã
unitate de producþie a

societãþii COTTONTEXT,
deschisã în zona Bulevardului
Aluniº, prin achiziþionarea
clãdirii ºi a terenului unui fost
supermarket.
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Bãrbaþii politici
de altãdatã
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Partidul Naþional
Liberal, partidul

Unirii
care a fãcut

România Mare ºi
modernã
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Peste 4.000 de
vizitatori la
Ambasada
României din
Washington cu
ocazia Zilei

Porþilor Deschise
ºi a sãrbãtoririi
Centenarului
Marii Uniri

prin Centrul de Consiliere ºi
Orientare în Carierã (CCOC),
a derulat proiectul „Studenþii
noºtri pot mai mult!”, în zona
Casei Tineretului, de pe
strada Criºan.

   Acest proiect a avut în
vedere implicarea
studenþilor în derularea
unor activitãþi specifice, cu
intenþia de a pune în
evidenþã creativitatea ºi
abilitãþile dobândite în
cadrul specializãrilor pe
care le urmeazã.
   Pentru a veni în sprijinul
elevilor ºi pentru a-i ajuta
sã-ºi formeze o imagine
de ansamblu cu privire la
ceea ce presupune viaþa de
student la Universitatea din
Craiova, Centrul Universitar
Drobeta-Turnu Severin,
studenþii celor cinci facultãþi

Primarul Marius SCRECIU
susþine investiþiile în municipiul
Drobeta Turnu Severin
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Editorial  de Sorin Vidan

Privind la ce se mai întâmplã
pe scena politicã de azi  - cu
intermitenþã, e adevãrat, urmãrind un
talk-show de searã sau altul, din
nenumãratele de care avem parte -
nu pot sã-mi reprim sentimentul cã
s-a diluat foarte mult prestanþa
liderilor de opinie ºi actorilor politici
deopotrivã, cã pânã ºi temele aduse-
n discuþie par lipsite de vigoare.

Peisajul politic autohton nu mai
are acuitatea, prestanþa ºi forþa celui
de altãdatã. Contestaþi sau aclamaþi,
marile personaje ale politicii
româneºti au ieºit din joc, ºi mã refer
aici la Iliescu, Vadim, Nãstase,
Roman, Bãsescu, iar în locul lor au
rãmas parcã personajele secundare
ale unei roman de provincie.

Vorbim azi de Dãncilã, Orban,
Neamþu sau Zamfir. A fost o vreme
în care politica româneascã se juca
în liga 1, cu stadioanele pline. Azi
am sentimentul cã asistãm la
încãlzirea unor rezerve, pentru un
meci fãrã mizã, vag amical. Nu sunt
neapãrat un fan al vremilor apuse,
dar trebuie sã recunosc cã Adrian
Nãstase, Corneliu Vadim Tudor, Ion
Iliescu sau Traian Bãsescu aveau
discurs, reuºeau sã dinamizeze
mediul politic, sã incite, sã provoace
polemici. Traian Bãsescu e ultimul
care a ieºit din joc, ultimul dintr-o
generaþie politicã bine înfiptã cu
picioarele în pãmânt. Dupã Bãsescu,
ce a urmat a fost în mod vizibil mai
„slab”, mai inconsistent ca discurs
public ºi prestanþã. Ponta, dintr-o
generaþie mult mai tânãrã, a încercat
dar nu a rezistat presiunii mediului.
Undeva, pe marginea terenului, mai
încearcã sã coaguleze ceva, dar
nu-i dau multe ºanse.

Odatã cu apusul erei Iliescu-

Bãrbaþii politici
de altãdatã

Bãsescu, locul gol a fost ocupat
repede-repede de personaje mai
degrabã gãlãgioase, grãbite, dar
lipsite de amplitudine. Astãzi citesc
despre un lider politic de opoziþie,
Nicuºor Dan, care, citez, „a criticat
miercuri proiectul de ordonanþã de
urgenþã referitor la legea taximetriei.
“Dacã acest proiect de ordonanþã va
trece”, a declarat Nicuºor Dan, „ne
vom întoarce în situaþia în care dacã
vrei sã comanzi un taxi va trebui sã
iei dispeceratele la rând sã vezi dacã
nu cumva respectivul dispecerat nu
are un taximetrist în zona în care te
gãseºti”. E ok sã reglementezi
cumva, sau sã încerci mãcar, ºi
harababura taximetriei bucureºtene,
dar totuºi parcã aºteptam altceva.
   Ludovic Orban a depus o plângere
penalã împotriva premierului Dãncilã,
spune altã ºtire. Una-douã, la Parchet,
birjar. Promterele sunt pline de astfel
de ºtiri. O bunã parte din clasa politicã
de azi petrece mai mult timp pe la
tribunale ºi parchete decât în mijlocul
alegãtorilor sau în Parlament. De la
Ludovic Orban, sincer, aºteptam
enorm. E din vechea generaþie liberalã,
are un angajament foarte serios pe
zona de opoziþie, dar parcã PNL se
miºcã tot la nivelul Alina Gorghiu.

Una peste alta, am sentimentul
cã nu mai avem bãrbaþii politici
de altãdatã, ºi nici nu-s semne
cã vor apãrea în curând.

La ce anume mã refer? În
primul rând la PIB-ul României. Dupã
primul an de guvernare, PSD-ALDE
ridicã þara noastrã înaintea Greciei. ªi
acest lucru este posibil pentru cã, în
2017, Produsul Intern Brut a fost de
187,8 miliarde de euro. În timp ce,
pentru anul trecut, Grecia a avut un
PIB de 177,7 miliarde de euro.
   Mai sus de noi, în clasament, se aflã
Cehia (cu un PIB de 192 m de eur) ºi
Portugalia (cu un PIB de 193 miliarde
de euro). Însã, conform programului
de guvernare, acestea vor fi depãºite,
pânã în anul 2020.
   Dacã e sã vorbim despre locul
ocupat de þara noastrã în economia
Uniunii Europene, existã ºi aici un
progres. România se aflã pe locul 16,
aratã datele comunicate de Eurostat.
Iar clasamentul s-ar putea schimba în
viitorul apropiat când, þara noastrã va
fi destul de bine pregãtitã din punct de
vedere economic ºi va depãºi Cehia
ºi Portugalia, situându-se pe locul 13.
Pe lângã creºterea Produsului Intern
Brut, mai avem ºi altã veste bunã cu
care sã ne mândrim. Avem cea mai
scãzutã ratã de ºomaj de dupã

Împreunã îndrãznim sã credem în
       România!

Stimaþi colegi, intervenþia de faþã
este despre reuºite.

Dar ºi despre recunoaºtere.
Recunoaºtarea meritelor unui Guvern

care, în ciuda polemicilor apãrute, a
reuºit sã treacã peste critici ºi sã

facã lucrurile sã ne miºte, pentru ca
nouã, celor care trãim în þara
aceasta, sã ne fie mai bine.

Revoluþie. Astfel cã, luna martie
devine cea de-a doua lunã
consecutivã în care ºomajul a ajuns
la cel mai scãzut nivel din anii ’90 ºi
pânã în prezent. Rata ºomajului la
nivel naþional, calculatã de Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã, s-a situat la 3,81% la sfârºitul
lunii martie, în scãdere cu 0,13
puncte procentuale faþã de luna
anterioarã ºi sub valoarea înregistratã
la finele aceleiaºi luni a anului 2017
cu 0,76 de puncte procentuale.
   Date care aratã cã actualul Guvern
chiar îºi doreºte sã-ºi þinã tinerii în
þarã ºi sã le ofere locuri de muncã
aici, alãturi de familiile lor ºi nu
doar cã îºi doreºte, ci face tot
posibilul pentru a realiza asta.
   Aºadar, România urcã în clasamentul
þãrilor dezvoltate din Uniunea
Europeanã. ªi odatã cu acest lucru,
sunt sigurã cã vor apãrea din ce în ce
mai multe lucruri bune în viaþa
românilor. Iar acest lucru nu poate
decât sã mã bucure ºi sã-mi ofere
încrederea cã Guvernul P.S.D. –
A.L.D.E. îºi va respecta, în
continuare, promisiunile fãcute.

Andrei Zbîrnea este absolvent
al Masterului de Probaþiune din
cadrul Facultãþii de Sociologie ºi
Asistenþã Socialã. Publicã în 2011
volumul de poeme Rock în Praga
(Editura Herg Benet), urmat de #kazim
contemporani cu primãvara arabã) la
aceeaºi casã de editurã, în 2014.
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Lansare de carte,
26 mai, ora
17:00, Sala de
Cenaclu a
Teatrului.
Andrei Zbîrnea,
“Turneul celor

cinci naþiuni”, Editura frACTalia.

   Poeziile sale au apãrut în revistele
literare Zona Nouã, Tiuk!, Conta,
Zona Literarã, Tribuna, Timpul,
Poesis Internaþional, Familia,
România literarã ºi Ramuri.
   A fost inclus ºi într o serie de
antologii, printre care amintim:
Cele mai frumoase poeme din 2011
(Tracus Arte, 2012), Cele mai
frumoase poezii ale anului
(Adenium, 2014), Ziduri între vii
(Zona Publishers, 2015), #Rezist!
Poezia (Paralela 45, 2017).
   Tot în 2015 a obþinut marele
premiu al Festivalului Antares
(Galaþi, Brãila, Sulina) pentru poezie.

(Observator cultural)
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Constituirea statului
românesc a fost prima bãtãlie
politicã ºi diplomaticã pe care
prima generaþie de liberali a
câºtigat-o dupã revoluþia de la
1848. Secolulul al XIX-lea a fost
secolul liberalismului care a
reprezentat pentru societatea
româneascã momentul cuplãrii la
spaþiul cultural ºi politic al Europei
Occidentale. Pentru tineri precum
I. C. Brãtianu, Dimitrie Brãtianu,
Mihail Kogãlniceanu, C.A. Rosetti
etc., declanºarea revoluþiei de la
1848 reprezenta ocazia mult
aºteptatã pentru afirmarea în spaþiul
românesc a unor valori precum
libertate individualã, egalitatea în
faþa legii, garantarea proprietãþii
etc, principii ºi idei care fãceau
parte deja din vocabularul lor
politic. Experienþa acumulatã dupã
înfrângerea revoluþiei avea sã-i
determine pe cei mai mulþi dintre
ei sã se angajeze într-o amplã
acþiune de convingere a opiniei
publice europene ºi a liderilor
politici importanþi cu privire la
necesitatea ºi utilitatea, chiar ºi
pentru interesele lor, a constituirii
unui stat românesc unitar la nordul
Dunãrii. Reuºind sã cointereseze în
acest proiect naþional marile
puteri, mai întâi în acceptarea lui
Alexandru Ioan Cuza în fruntea
Principatelor Române ºi apoi în
recunoaºterea lui Carol de
Hohenzollern ca monarh
constituþional, liberalii ºi-au
adjudecat statutul de întemeietori
ai statului românesc modern unitar.
Pentru liberali, reforma electoralã,
ºcolarã ºi cea agrarã reprezentau
piese importante din angrenajul
statului român modern pe care se
angajau, începând chiar din 1859,
sã-l construiascã împreunã cu Al.
I. Cuza, el însuºi membru al familiei
liberale. Evoluþia ulterioarã a
statului român a fost expresia
viziunii pe care liberalii o aveau
asupra direcþiei ce trebuia urmatã
dupã 24 ianuarie 1859.  Constituþia
de la 1866, recunoscutã chiar ºi de
cãtre adversari ca fiind un act politic

Partidul Naþional Liberal, partidul Unirii
care a fãcut România Mare ºi modernã

de esenþã liberalã, consfinþea în
mod categoric principii ale unui stat
modern pentru care Partidul
Naþional Liberal luptã ºi în prezent:
separarea puterilor, libertatea
presei, garantarea proprietãþii etc.
Învãþând din lecþia anilor petrecuþi
în opoziþie (1868-1875), liberali
aparþinând mai multor curente de
gândire ºi acþiune politicã de
nuanþã liberalã decideau la 24 mai
1875 formarea unei mari alianþe
politice numitã “Coaliþia de la
Mazar Paºa”, devenitã nucleul
viitorului Partid Naþional Liberal ºi
creuzetul elaborãrii unei legislaþii
modernizatoare nu doar a
industriei româneºti, ci ºi a
educaþiei, agriculturii,
transporturilor etc.

„Parteneriatul” instituit în timp între
I.C. Brãtianu ºi Carol I asigura
României o lungã guvernare
liberalã (1876-1888) sub auspiciile
cãreia societatea româneascã
dobândea tot mai mult profilul unei
societãþi moderne, pe numeroase
paliere. Independenþa, proclamarea
regatului ºi aderarea României la
Tripla Alianþã deveneau alte
succese ale unui guvern care, sub
bagheta lui I.C. Brãtianu, punea
cãrãmidã peste cãrãmidã în
consolidarea unei Românii
preocupatã nu doar de
modernizarea internã, dar ºi de
poziþia pe care o ocupa în planul
relaþiilor internaþionale.
    Începutul secolului XX aducea
pentru Partidul Naþional Liberal, dar
ºi pentru societatea româneascã în
ansamblul ei, noi provocãri. În timp
ce marile puteri dãdeau semne cã
sunt tot mai nerãbdãtoare, privind
o nouã redesenare a hãrþii
geopolitice a Europei, pentru
români problema agrarã, dar ºi cea
a participãrii la viaþa politicã a unui
numãr mai mare de cetãþeni devin
tot mai presante. Pentru gestionarea
ambelor probleme, dar ºi o abordare
pragmaticã în politica externã era
nevoie de curaj ºi determinare. Era
de aceastã datã rândul unei noi
generaþii de liberali, grupatã în jurul

lui Ionel Brãtianu, sã-
ºi asume ieºirea dupã
doi ani de neutralitate
dintr-o alianþã care nu
putea oferi garanþii cu
privire la îndeplinirea
unui proiect precum
era cel al unirii tuturor
românilor într-un
singur stat. Ionel
Brãtianu împreunã cu
regele Ferdinand de
aceastã datã, au înþeles
rapid cã eroismul
soldaþilor de la
Mãrãºeºti, Mãrãºti ºi
Oituz putea fi rãsplãtit
doar cu
împroprietãrirea pe noi
terenuri agricole ºi
obþinerea dreptului de
vot. Era vremea
deciziilor cu gândul la
viitorul þãrii, ºi nu la
interesul politic
personal.

Lecþiile oferite de
luptele politice
anterioare aveau sã-l
ajute pe Ionel Brãtianu ca prin
negocierile purtate înainte de intrarea
României în rãzboiul din 1916 sã
genereze condiþiile esenþiale pentru
realizarea Marii Uniri, prin
recunoaºterea de cãtre Marile Puteri
a dreptului istoric al românilor asupra
unor teritorii precum Transilvania,
Banatul ºi Bucovina.
   Marea Unire de la 1918 nu a fost
jocul unui hazard. Dimpotrivã a fost
expresia concretã a viziunii ºi
tenacitãþii unor lideri politici
dedicaþi, care au înþeles foarte clar
misiunea ce trebuiau sã o ducã la
îndeplinire. România anului 1918
devenise din proiect realitate, dintr-
un deziderat un vis împlinit datoritã
loialitãþii, curajului ºi iscusinþei
liberalilor români.
    Reluarea activitãþii politice dupã
1990 a fost cãlãuzitã de aceleaºi
valori ºi principii reformatoare ºi
modernizatoare pentru societatea
românescã, apãrând în tumultoasa
perioadã de tranziþie valorile

fundamentale ale naþiunii române:
libertatea individualã, dreptul la
proprietate, libertatea economicã,
egalitatea în drepturi, separaþia
puterilor în stat, economia de
piaþã, etc.
   Este datoria actualei generaþii sã
pãstreze idealurile fondatorilor
Partidului Naþional Liberal, sã le
îmbogãþeascã aducându-le în
actualitate ºi sã le transmitã mai
departe noilor generaþii, reafirmând
ataºamentul faþã de valorile
patriotismului ºi faþã de o Românie
care îºi respectã patrimoniul istoric
ºi valorile tradiþionale.
   Þinta liberalilor de astãzi este
transformarea Partidul Naþional
Liberal în cea mai puternicã forþã
politicã din România, motorul
dezvoltãrii, progresului,
modernizãrii ºi afirmãrii naþiunii
române în lume.
La mulþi ani, liberali!  La mulþi ani
Partidului Naþional Liberal!
Secretariatul General al PNL
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De praznicul Sfinþilor
Împãraþi Constantin ºi Elena,
biserica de lemn a mãnãstirii
Topolniþa îºi serbeazã hramul.
   Cinstirea celor doi sfinþi ai
Ortodoxiei în cadrul ceremoniei
liturgice arhiereºti adunã în bucuria
comuniunii numeros popor
binecredincios. Sute de pelerini
mehedinþeni au înãlþat rugãciuni
cãtre ocrotitorii sfântului lãcaº de
închinare ºi au aprins o fãclie
pentru cei ce s-au mutat la Domnul.
   În lavra ctitoritã de Sfântul  Marian Gherghinescu

Hramul bisericii de lemn de la
Mãnãstirea Schitul Topolniþei

Nicodim cel Sfinþit de la Tismana
sãrbãtoarea Sfinþilor Împãraþi cei
întocmai cu Apostolii a început încã
de duminicã seara, când a fost
sãvârºitã slujba de Priveghere.
   În ziua hramului, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a poposit la mãnãstirea de
lângã apa Topolniþei ºi a oficiat Sfânta
Liturghie arhiereascã. Ierarhul locului
a avut alãturi un ales sobor de
ieromonahi, preoþi ºi diaconi, printre
care face parte ºi pãrintele arhimandrit
Pavel Nicolãescu, stareþul
aºezãmântului monahal.

   Douãzeci ºi cinci de ani au trecut
de la sfinþirea bisericuþei de lemn,
adusã din judeþul Gorj ºi aºezatã
lângã vechea bisericã de zid.
   De atunci, în fiecare an, la

sãrbãtoarea Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena, pelerini de
pretutindeni vin cu multã evlavie la
cel de-al doilea hram al mãnãstirii.

La sfîrºitul sãptãmânii
trecute, Consiliul Judeþean
Mehedinþi, prin Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” au fost
aproape de comunitãþile din
Strehaia ºi Malovãþ. Alãturi de
primãriile ºi consiliile locale,
Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
au fost organizatori, aºa cum fac
pentru fiecare unitate administrativã,
încã de la înfiinþarea instituþiei de
culturã care patroneazã evenimentele
culturale judeþene.

Ansamblul Profesionist
“Danubius” orchestra ºi soliºtii
vocali ºi instrumentiºti, dansatorii
Ansamblului au susþinut un
spectacol extraordinar la Malovãþ,
chiar de sãrbãtoarea Sfinþilor
Constantin ºi Elena, de sãrbãtoarea
comunei. Artiºtii, soliºtii
instrumentiºti ºi vocali, dansatorii

Ansamblul Profesionist “Danubius” spectacole de zile mari la Malovãþ ºi Strehaia
au fost rãsplãtiþi cu aplauze.
 La Strehaia, unde manifestãrile
dedicate Zilelor oraºului s-au
derulat pe parcursul a douã zile,
Ansamblul Profesionist
“Danubius”, dirijat de maestrul
Adrian Luca,  a asigurat
acompaniamentul muzical, aºa
cum o face, de fiecare datã, ºi în
toate localitãþile judeþului, atât
pentru  soliºtii care fac parte din
ansamblul, cât ºi pentru invitaþi.
   Strehãienii au avut parte de
douã zile de spectacole oferite de
Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
la care orchestra a asigurat  voia
bunã ºi distracþia, cu douã
spectacole extraordinare, ºi
acompaniament propriu.
 ªi nu este puþin lucru, deoarece,
indiferent despre ce “vedetã
popularã” este vorba, nimeni nu

poate cânta singur, are nevoie de
orchestrã. Asta dacã nu doreºte sã
interpreteze pe ceea ce se numeºte
generic “negativ” adicã
acompaniamentul  instrumental
este înregistrat pe suport electronic
sau dacã, pur ºi simplu, face “play
back”, adicã interpreteazã de fapt
CD-ul ºi respectivul solist doar
adaugã ceva , din cînd în când la
microfon, ca sã antreneze publicul.
Dincolo de acest fapt, din “culisele”
unui spectacol, indiferent de genul
muzical, e de apreciat prestaþia
Orchestrei Profesioniste
“Danubius”. Au fost situaþii în care
instrumentiºtii Ansamblului
“Danubius” au stat pe scenã ore
întregi, pentru ca publicul sã aibe
parte de spectacole ºi artiºti de
calitate. Alãturi de Ansamblul
Profesionist “Danubius” au cântat
artiºti mari, consacraþi ai folclorului
popular românesc, de la Maria
Ciobanu la noile voci reprezentative.
   Trebuie menþionat ºi faptul cã

foartre mulþi, dacã nu majoritatea,
au devenit nume mari tot alãturi de
Ansamblul Profesionist
“Danubius”. Uneori este nevoie de
a duce ºi “culisele” la luminã
tocmai pentru a se vedea ºi aprecia
ceea ce se întâmplã pe scenã,
uneori numele care au devenit
mari cu vioara sau fluierul de la
“Danubius” nu mai recunosc
profesioniºtii care le-au fost alãturi.
   Pe scena de la Strehaia au
urcat ºi au încântat publicul:
Claudia Catanã, George
Vulcãnescu, Angela ºi  Ion
Magheru, Ionela Bãdãlan, Anica
Ganþu, Marcela Fota, Niculina ºi
Angelica Stoican,  Petricã Mîþu
Stoian, Constantin Enceanu.
   Deºi, la un moment dat, vremea
nu a þinut cu strehãienii ºi a plouat
din belºug, publicul a rãmas
lângã scenã, în ciuda acestui
lucru, semn cã a apreciat artiºtii
ºi cadourile muzicale oferite.

 G. P.
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Peste 4.000 de persoane au
vizitat Ambasada României în
Statele Unite ale Americii,  cu ocazia
“Zilei Porþilor Deschise” („EU Open
House”), prilej cu care misiunea a
marcat ºi Centenarul Marii Uniri.

   Cu aceastã ocazie, în seria
evenimentelor de sãrbãtorire a
Centenarului Marii Uniri, a fost
vernisatã expoziþia de fotografie:
“România: Evoluþie - 100 ani” realizatã
de Agenþia Naþionalã de Presã Agerpres.
   Publ icul  s-a bucurat  de
programul variat prezentat de
Ambasada României, din care au
fãcut  parte organizarea de
spectacole de muzicã ºi dansuri
populare tradiþionale româneºti
susþinute de trupele “Folclor” ºi
“Carpathia Folk Dance” în cadrul
cãrora au fost  antrenaþ i  ºi
vizitatorii care au dorit sã înveþe
paºii de dans.
   De asemenea, vizitatorii au avut
ocazia de a se întâlni cu
ambasadorul George Cristian Maior
ºi de a discuta cu privire la istoria

Peste 4.000 de vizitatori la Ambasada României din Washington cu
ocazia Zilei Porþilor Deschise ºi a sãrbãtoririi Centenarului Marii Uniri

þãrii noastre, tradiþiile culturale
româneºti ºi oportunitãþile de a
vizita România ºi de a studia la
universitãþi româneºti. La
eveniment, ambasadorul român a
purtat un tricou de baseball al
echipei naþionale a României.
   “Ziua Porþilor Deschise, cel
mai mare eveniment de
diplomaþie publicã organizat la
Washington, reprezintã o ocazie
excepþionalã de a prezenta
România miilor de americani
care ne viziteazã ambasada. În
acest an, în care sãrbãtorim

Centenarul Marii
Uniri, evenimentul
este cu atât mai
important, cu cât
avem oportunitatea
de a prezenta istoria,
cultura româneascã,
elementele identitãþii
noastre naþionale ºi,
nu în ultimul rând,
contribuþia pe care a
avut-o preºedintele
american Woodrow
Wilson, prin viziunea
sa politicã, la reali-
zarea Marii Uniri de la 1918”, a
declarat ambasadorul României la
Washington, George Cristian Maior.

 Informaþii de backround
   „Ziua Porþilor Deschise” („EU
Open House”) este un eveniment

Într-un mediu primitor ºi
agreabil, Secþia “Împrumut Carte
pentru Copii” realizeazã împrumutul
documentelor de bibliotecã destinate  Biroul de presã

Secþia “Împrumut Carte pentru Copii” a
Bibliotecii Judeþene “I.G.Bibicescu” Mehedinþi

copiilor ºi servicii de salã de lecturã
pentru copii pânã la vârsta de 14 ani.
   Secþia deþine un numãr de peste
24.000 de volume, organizate în

sistemul accesului liber la raft,
structurate pe diferite domenii ºi
categorii de vârstã: micã (preºcolari),
mijlocie (ºcolari mici, clasele I-IV),
mare (ºcolari clasele V-VIII).
    Oferã cãrþi din bibliografia ºcolarã,
beletristicã, cãrþi cu ilustraþii, lucrãri
de referinþã, carte de vacanþã.

Cele mai frecvente activitãþi
realizate sunt:
   - Diverse activitãþi culturale ºi
de loisir;
- Concurs de recitãri;
- Momente de lecturã din autori
români ºi strãini;

prin care statele membre UE
sãrbãtoresc Ziua Europei.

Cu aceastã ocazie, ambasadele
statelor Uniunii Europene ºi Delegaþia
Uniunii Europene în SUA îºi deschid
uºile pentru publicul american, oferind

vizitatorilor o privire în interiorul
misiunilor ºi oportunitatea de a
cunoaºte patrimoniul cultural ºi
tradiþiile naþionale ale statelor membre.

Ambasada României
în Statele Unite ale Americii

- Aniversãri ale autorilor de cãrþi
pentru copii;
- Sãrbãtorirea în colaborare cu ºcoli
ºi grãdiniþe partenere a Zilei de 8
Martie, Sãrbãtorile Pascale, 1 Iunie;
- Expoziþii;
- Videoproiecþii;
- Vizite la bibliotecã.
   Pentru atragerea micilor cititori cãtre
lecturã, Secþia Împrumut “Carte
pentru Copii” a încheiat parteneriate
de colaborare cu majoritatea
grãdiniþelor ºi ºcolilor din oraº. De
asemenea, se organizeazã anual
concursul “Dacã citeºti, câºtigi!” a
cãrui premiere se face de 1 Iunie
într-un cadru festiv.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Pãrerea mea despre Ludovic
Orban nu consider necesar sã o mai
expun, aºa cum aproape mã someazã
un cititor, probabil membru PNL sau
doar un simplu fan liberal. Am fãcut-o în
câteva rânduri, inlusiv pe la câteva
emisiuni televizate ºi a insista în direcþia
asta mi se pare ceva redundant, prin
urmare, lipsit de interes, plictisitor. Vãd
însã cã omul insistã sã-i convingã pe
toþi cei care mai aveau îndoieli cã
dumnealui întruchipeazã la modul ideal
tipologia „prostului solemn” de care
vorbea regretatul Corneliu Vadim Tudor,
într-un panseu vestit.Mai exact, Ludovic
Orban insistã sã convingã pe toatã
lumea, inclusiv pe colegii sãi de partid
– cei mai mulþi dintre ei, stupefiaþi pânã
la revoltã – cã a avut toatã îndreptãþirea
sã-i facã o plângere penalã pentru...
înaltã trãdare blândei ºi mult prea
supusei Viorica Vasilica Dãncilã. Ei, da!
Aici chiar a nimerit-o! De emoþie, i-au
plesnit ºi douã coarde de la balalaikã.
Acum, joacã, dacã poþi, maistre!

Deces politic pe corzi de balalaikã
   * Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie l-a
achitat, marþi, pe preºedintele Senatului
României în dosarele pe care i le-au fãcut
procurorii DNA. Este o loviturã majorã
pe care aceºtia o încaseazã în plin, dacã
avem în vedere intensa propagandã
denigratoare la care cel de-al doilea om
în stat a fost supus în ultimii ani, tocmai
din pricina respectivelor dosare (acuzaþii
de mãrturie mincinoasã ºi alte
asemenea treburi subþirele). Este drept,
avem de-a face cu o soluþie pe fond,
dar, la acest nivel, este greu de crezut
cã se va modifica ceva esenþial privind
vinovãþia lui Tãriceanu. Urmeazã ºi
decizia în ceea ce-l priveºte pe Liviu
Dragnea. Nu ºtiu dacã este vorba de
vreun trend, cum se vorbeºte prin
media, dar, ºtiind câte ceva ºi din
dosarele acestuia, parcã ni se pare cã ºi
aici deznodãmântul va fi cumva
asemãnãtor. Ce rãmâne atunci din tot
eºafodajul catastrofic clãdit de DNA pe
seama acestor importanþi oameni din
Stat? Pãi mai nimic. ªi atunci? Atunci

unde-i adevãrul pe care se bat ºi unii
ºi alþii ºi care a ajuns sã facã absolut
insuportabilã viaþa socialã în aceastã
þarã? Este o întrebare la care nu ºtiu
câþi oameni, nu-i aºa, responsabili ar
fi în stare sã rãspundã.
   * Pe mãsura trecerii timpului, penibilul
ºi absolut nedemnul locatar de la
Cotroceaua Mov îºi devoaleazã vocaþia de
complotist. Nu este o zi de la bunul
Dumnezeu fãrã ca acest cetãþean lipsit de
scrupule ºi de bun simþ sã nu iasã cu vreo
declaraþie incitatoare la revolte artificiale ºi
la ieºiri în stradã. Aºa s-a întâmplat ºi în
urmã cu douã zile, când Dulapul Sãsesc
i-a somat pe guvernanþi, aºa, tam-nesam,
sã spunã dacã au bani de  pensii ºi salarii
pânã la sfârºitul anului. Ia uite ce-l freca pe
dumnealui! Nu cumva îl freca grija chiar a
propriului salariu de cotrocean, lacom de
bani cum îl ºtie o lume întreagã? Nu puteai,
maistre, sã îi iei pe alde Dãncilã ºi Dragnea
la o parte ºi sã-i întrebi toate astea, în loc
sã ieºi la tembelizor ºi sã pui þara pe foc cu
astfel de întrebãri „hoaþe”? Bine, noi am
mai învãþat între timp mecanismele gândirii

ºi comportamentului acestui complotist
de duzinã, care a scos de pe-acum limba
de-un cot dupã un al doilea mandat, dar
oriºicât! Omul e de-a dreptul sinistru, cum
spunea cineva care fusese sedus, în urmã
cu doi-trei ani, de sloganurile sale penibile
cu „România lucrului bine fãcut” sau cu
„pas cu pas”. ªi noi ne mai înºelãm
câteodatã, dar, în ceea ce ne priveºte, despre
acest hojmalãu hapsân ºi rumegãtor
harnic de gresie, noi am avertizat de la bun
început cã este o speþã primitivã de
aventurier, cu care jubileul  Centenarului
Marii Uniri nu ar trebui sã ne gãseascã în
jilþul de la Palatul Cotroceni. Noi am zis,
noi am auzit! Dacã pânã ºi, teoretic,
duºmanii lui au ajuns sã-i trimitã bezele
sau sã-i aplice pupicuri discrete la noadã!...
   * Nesãnãtosul ºi, în ultimã instanþã,
mitocãnescul ºi manelisticul obicei al
unor ºoferi de a-ºi face selfie-uri sau de
a se transmite, în direct, pe Facebook, în
timpul mersului pe autostrãzile  Europei,
ca sã-i vadã cei rãmaºi acasã ce viteji, ce
colosali sunt ei, a provocat, recent,
moartea a nouã români pe o ºosea din
Ungaria. Dumnezeu sã-i aibã în paza lui,
pe ei ºi pe nefericitul ºofer, care-i va avea
pe toþi pe conºtiinþã pe lumea cealaltã!
   * Importante confruntãri fotbalistice,
la finalul acestei sãptãmâni! Sâmbãtã
searã, de la 21,45, Real Madrid va
întâlni, în finala Ligii Campionilor, la
Kiev, pe F.C. Liverpool, iar duminicã
seara, Universitatea Craiova va disputa
finala Cupei României, în compania
divizionarei secunde Hermanstadt din
Sibiu. Sunt ultimele evenimente mai
importante înainte de startul
Campionatului Mondial de Fotbal din
Rusia, în care sperãm ca favoritele
noastre, Real Madrid ºi Universitatea
Craiova, sã aibã câºtig de cauzã. Hai
Craiova! Hala Madrid!

 Urmare din pag. 1 de aici, dar ºi studenþii altor
facultãþi ale Universitãþii din Craiova, precum Facultatea de
Horticulturã, Facultatea de ªtiinþe Sociale,  de Inginerie sau
Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã, ºi-au
montat standurile ºi au prezentat o serie de experimente pentru
elevii de liceu, viitori studenþi ai Universitãþii din Craiova.
   Prin acest eveniment se urmãreºte punctarea
oportunitãþilor pe care le dobândesc studenþii
Universitãþii din Craiova, dar ºi promovarea
voluntariatului ºi a activitãþilor recreative, în vederea
unui stil de viaþã sãnãtos. Totodatã, sunt aºteptaþi toþi
elevii din clasele terminale ºi nu numai, care se
pregãtesc pentru admiterea la facultate, pentru a se
informa  în legãturã cu oferta educaþionalã a Centrului

Studenþii noºtri pot mai mult!
Universitar pentru anul universitar 2018-2019.
   Vizitatorii standurilor au putut avea discuþii libere cu
consilierii Centrului de Consiliere ºi Orientare în Carierã al
Universitãþii din Craiova (C.C.O.C), care au încercat sã vinã
în sprijinul elevilor cu informaþii suplimentare, menite sã îi
ajute sã-ºi aleagã programul de studii care li se potriveºte,
dar ºi cu cadrele didactice ale diferitelor facultãþi.
   Centrul Universitar din Drobeta-Turnu Severin are peste
1700 de studenþi ºi 76 cadre didactice, iar facultãþile din
cadrul lui sunt: Facultatea de Economie ºi Administrarea
Afacerilor, Facultatea de Mecanicã, Facultatea de Litere,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi Facultatea de
Drept, care îºi desfãºoarã activitatea didacticã în trei corpuri
de clãdire, cu dotãri moderne.  Raluca Balica



actualitateOBIECTIV mehedinþean 24 - 30.05.2018 pag. 7

Dedicatã Zilelor Oraºului
Strehaia competiþia a reunit la start
221 Judoka de la 14 cluburi din þarã,
fiind organizatã de cercul de Judo al
Copiilor - Filiala Strehaia în
colaborare cu ISJ Mehedinþi, DJTS
Mehedinþi, Primãria Strehaia,  Liceul
“Matei Basarab”, ªcoala “Mihai
Viteazul”, ªcoala “Dumitru Bodin”.
   La deschiderea festivã au participat:
Domnul Inspector ºcolar pentru
Activitatea Educativã ªerban Nicolae,
din partea DJTS MH domnul profesor
metodist Paraschiv Dumitru, din partea
ªcolii “Mihai Viteazul” domnul director
Marinescu Alin ºi doamna directoare
adjuncta Marichescu Florina Daniela,
din partea Primãriei Strehaia domnul
consilier Najap Ionel.
   Competiþia s-a desfãºurat în incinta
bazei de distracþii ºi agrement Domeniile
Cimpeanu, pe douã suprafeþe de luptã
timp de ºase ore, meciurile fiind foarte
disputate cele mai atractive fiind ale
prichindeilor, cei care au deschis
competiþia ºi care au demonstrat cã au
potenþial pentru Judo.
   Au urmat în ordine U11, U13, U15,
multi dinte sportivii acestor categorii
fiind medaliaþi la Campionatele
Naþionale, care au demonstrat cã au

Cupa oraºului Strehaia la Judo ediþia XXll
(Cupa Palatului ediþia a-ll-a)

un nivel tehnic bun prin spectacolul
oferit. Tot la deschiderea festivã patru
sportive de la Strehaia au fãcut o
frumoasã demonstraþie de Chanbara,
noua artã marþialã ce se practicã în
România sub tutela Federaþiei de
Chanbara pe care strehãienii o practicã
de câþiva ani buni cu rezultate bune.
   Strehãienii au reuºit sã pãstreze
Cupa, rezultatul final fiind urmãtorul:
locul l: PC-Judo Strehaia; locul ll: CS
Independenþa Calafat; Locurile lll
Clubul Copiilor Drãgãºani la egalitate
de puncte cu ªcoala Sportivã Slatina.
Meciurile au fost arbitrate de arbitri
FR de judo, care au rãmas surprinºi
de buna organizare ºi desfãºurare a
competiþiei, aceasta fiind prinsã în
calendarul CAEJ, DJTS ºi FRJ pe un
proiect realizat de prof. Gîdea Ilie
competiþie la care din an în an
participã tot mai mulþi copii.
   În final, sã amintim ºi rezultatele celor
douã sportive de la Centrul Naþional
de cadete de la Deva, care au participat
la Cupa Mãrii Negre la Constanþa,
concurs internaþional dotat cu premii
de 20.000 de euro: Brebinaru
Anne-Marie medalie de bronz (cat.
44kg); Robu Dalia Alexandra locul
V (cat. 48kg).

Alina Teiº, deputat PSD de
Mehedinþi, este unul dintre cei mai
activi parlamentari ai judeþului.
Într-o perioadã de timp de mai
puþin de un an de zile, Alina Teiº a
avut o activitate susþinutã atât în
Camera Deputaþilor, cât ºi ca
prezenþã în circumscripþia în care
a fost aleasã, judeþul Mehedinþi. Ea
a fost validatã ca deputat de
Mehedinþi în data de 4 septembrie
2017, prin HCD nr. 65/2017.
   Alina Teiº este membrã în Comisia
pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi
sport ºi în Comisia specialã comunã
a Camerei Deputaþilor ºi Senatului
pentru coordonarea activitãþilor
parlamentare necesare pregãtirii
Preºedinþiei Consiliului Uniunii
Europene din primul semestru al
anului 2019. Din luna martie a
acestui an deþine funcþia de
vicepreºedinte al Grupului
parlamentar de prietenie cu Regatul
Norvegiei, iar din 2017 este membrã
a Grupurilor parlamentare de
prietenie cu republicile Serbia ºi

Deputata Alina Teiº:
“Datoria mea ca parlamentar este sã

reprezint cât mai bine judeþul Mehedinþi”
Finlanda. Pânã în prezent, Alina Teiº
a avut 21 de luãri de cuvânt de la
tribuna Camerei Deputaþilor, a
susþinut 19 declaraþii politice, a
iniþiat 36 de propuneri legislative ºi
a formulat o întrebare adresatã
Guvernului României.
   “Sunt deputat de Mehedinþi din luna
septembrie a anului 2017. În perioada
scursã de la validarea mandatului de
parlamentar m-am întâlnit ºi am
vorbit cu mii de cetãþeni ai judeþului
la diferite întâlniri pe care le-am avut
fie în judeþ, fie în municipiul Drobeta
Turnu Severin. De asemenea, am
primit la cabinetul parlamentar sute
de cetãþeni care au venit în audienþã,
de la care am preluat problemele lor
ºi am încercat sã-i ajut. De când deþin
funcþia de deputat de Mehedinþi, am
venit la fiecare sfârºit de sãptãmânã
în circumscripþie, unde m-am întâlnit
cu cetãþeni ai judeþului. Consider cã
datoria mea ca parlamentar este sã
reprezint cât mai bine judeþul
Mehedinþi, sã am un contact
permanent cu locuitorii sãi ºi sã

promovez cât mai
bine judeþul care
m-a trimis în
Parlament fie prin
activitatea mea
parlamentarã, fie
prin discuþiile pe care le am cu oficiali
ai administraþiei centrale sau ai
ambasadelor cu care intru în contact.
Voi continua sã am întâlniri
sãptãmânale cu cetãþenii judeþului  O.M.

 I.G.M.

Prefectul Nicolae DRÃGHIEA a participat la ceremonialul militar
ºi manifestãrile dedicate Zilei Eroilor.
   La ceremonial au mai participat reprezentanþi ai autoritãþilor publice
judeþene ºi locale, ºefii serviciilor deconcentrate, reprezentanþi ai O.N.G.
– urilor, partidelor politice ºi mass-media.
   Fiind cunoscut deja, respectul domniei sale pentru eroii neamului, în prezenþa
unei asistenþe numeroase, prefectul Nicolae DRÃGHIEA a rostit o alocuþiune
plinã de emoþie ºi patriotism, îndemnând: “Sã ne preþuim eroii! Oamenii care
ºtiu pentru ce sã trãiascã ºi sunt pregãtiþi pentru moarte, privind mereu înainte”.
   În continuare, prefectul a depus o coroanã de flori la Monumentul
Eroilor, iar la finalul ceremonialului militar a asistat la un spectacol susþinut
de un grup de elevi din municipiul Drobeta Turnu Severin.

ZIUA EROILOR

Mehedinþi pe care sã-i informez cu
privire la activitatea mea ca
reprezentant al lor în Parlamentul
României”, a declarat deputata
Alina Teiº.
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În bucãtãria prezidenþialã
fierbe la foc mic ciorba de Cotroace.
Masa manipulãrii e pregãtitã la „ore”
exacte pentru ospãþ! Cutreierat de
îngîmfare ºi urã de la un capãt la altul
al fiinþei sale de fizician, profesoraºul
meditativ îºi aºteaptã nervos porþia de
paparã, cu gîndul cã dacã ar reedita
un Colectiv, cine ºtie?, Viorica o va lua
la fugã! Firea sa încãpãþînatã îi dã motiv
de nesiguranþã. ªi nu numai ea! ªi
Firea de la pesede, care-l depãºeºte
cu mult în sondaje. Sau poate îl
macinã gîndul la cît de bine ºi de liniºtit
era cînd îºi administra în mod fizic ºi
metafizic banii din meditaþii ºi cei
320.000 de euro fraudaþi cu
apartamentul subtilizat ilegal ºi
închiriat bãncii Transilvania. Ce mai
la deal la vale, e expert în toate
Bolovanul, dar e urmãrit pas cu pas
de ghinion. Norocul a fost ghinionul
lui! Altceva nu poate face, constrîns
de regulile ºotronului koveºist.
Bolovanul îºi doreºte pe faþã încã o
porþie de demisie, ca sã aibã trei
demisii de premier în farfurie. Acum,
ce-i drept, dacã teroriºtii de la Al-Fabet
n-o vor rãpi pe Viorica lu’ Pablito, are
motiv. Ofensiva sa furibundã i se trage
de la teama cã Luluþa va fi pusã pe
fugã, nu fãrã a-l decapa.
   Mai nou, a devenit ºi medium.
„Aude voci” anti-europene de la
pesede-alde, ºi musai trebuie
controlat în ureche. Precis are un
bluetooth în care îi ºopteºte
Bundesnachrichtendienst (B.N.D). -
Serviciile Federale de Informaþii ale
Germaniei. Dacã n-are, e mai grav ºi
necesita tratament de specialitate! Cei
care aud voci, aºa din senin, sînt
eminamente sãriþi dincolo de cerinþe
ºi n-au cum face prea mulþi purici pe
funcþie, aºa cã drumul spre urmãtorul
mandat prezintã grave alunecãri de

Scenarii de groazã printre analiºtii manipulatori
teren! Cel mai adesea cînd silabele i
se strecoarã printre maxilare, el lasã
impresia unui bichon care latrã la un
pitbull, iar dacã doreºte cu ardoare o
amplã manifestaþie în stradã, îl
anunþãm cã cea mai potrivitã
manifestaþie pentru el, ca preºedinte,
e demisia. Apoi poate merge liniºtit
la schi, în Tenerife, cu bicicleta, dupã
gratii... depinde de ghinion. Dacã vrea
sã se mai bucure puþin de confortul
funcþiei e musai sã ia cu împrumut
niºte sinapse.
   E vreo deosebire între groparii de
top ai României, Iohannis, Isãrescu,
Koveºi ºi Dragnea? Toþi aparþin unor
cluburi de mafioþi acoperiþi, care se
asmut ºi se îngroapã unii pe alþii cînd
contextul o cere. Cu cîteva luni în
urmã, cînd Marele Blond l-a bãtut pe
umãr, i se aprinseserã cãlcîiele dupã
S.U.A., apoi, în urma duºului rece de
la Curtea Europei, s-a rostogolit
supus în palma Germaniei,
principalul jucãtor care controleazã
economia româneascã, conform
ultimelor date ale Institutului Naþional
de Statisticã ºi-l controleazã ºi pe
Bolovan. Isãrescu, unul din marii
gropari al României, un dictator care
a cooperat ºi a permis bãncilor sã fure
dupã bunul plac, rãmas nu în funcþie
ci pe ea, din ’89 încoace, dovedeºte
cã securitatea cloceºte perpetuu ºi
face doar pui bolnavi. Numai naivii
cred cã în funcþii publice se ajunge
prin merit ºi competenþã. Omul
caracatiþei financiare mondiale ºi al
sistemului, „uitat” la B.N.R., în pofida
atîtor grave deservicii aduse
românilor ºi României, Isãrescu ºi cei
ai lui au angajat, vreme de aproape
trei decenii, atacuri speculative asupra
Monedei Naþionale. Toate devalizãrile
bancare din anii ’90, fãcute de oameni
ai serviciilor pentru SRI, nu puteau fi
date fãrã consimþãmîntul sãu. Ar fi
fost imposibil sã rãmîi pe aceastã
funcþie fãrã sprijinul serviciilor
interne sau fãrã ajutor extern.
   B.N.R. a fost ºi este un fel de stat în
stat. Cea mai mare parte a rezervelor
de aur ale României a luat calea
strãinãtãþii tot cu încuviinþarea sa.
Chipurile, aurul românesc ar fi mai în
siguranþã în buzunare strãine. N-ar fi
de mirare sã-l vedem revenind acasã

asemenea Tezaurului de la Moscova...
la Paºtele Cailor. Cum poate fi numitã
bancã a României, cînd pare o
societate cu capital autohton, sub
control strãin, potrivnic intereselor
Þãrii. Cum creºtea un pic salariul
minim, Isãrescu creºtea cursul valutar,
leul scãdea exact cu procentul cu care
a crescut nivelul de trai, chiar ºi mai
mult. Prin aceste manevre isãriste,
stãpînii noºtri din afarã au tras tot
caimacul valoros din România. ªi dacã
viticultorul pleacã de la B.N.R., nu vã
faceþi speranþe deºarte, va fi adusã o
clonã de aceiaºi stãpîni.
   Realitatea din þarã e mult mai gravã
decît îngrijorãrile noastre, iar
Bolovanul intrat deja în competiþie
electoralã, cu atacuri extrem de acide,
nu este decît un duºman ascuns al
naþiei române. Este, ca ºi opozanþii lui
aparenþi, azimutul iresponsabilitãþii ºi
instabilitãþii în România, al prostirii pe
faþã a românilor, azimutul dezordinii
constituþionale ºi religioase, iniþiatorul
revoltelor ºi rãspîndac al practicilor
imorale proprii sau comandate, cu
privire la familia tradiþionalã. Acest
individ trebuie sã ºtie cã nu slugãrnicia
lui þine România în U.E. Noi sîntem în
Europa înaintea multor ajunºi
europeni. Însã el practicã sportul
minciunii ca mersul pe bicicletã,
minte sã-l creadã naivii, folosind
aceleaºi metode staliniste ca sã dea
guvernele jos. Bolovanul iubeºte
competiþia neortodoxã, ºi-a însuºit
bine lecþia avantajelor care decurg
din lupta contrariilor ºi ne dã lecþii
de cãlãtorie cu bicicleta, cu avionul
sau însoþit de coloane de maºini în
navetã sãptãmînalã.
   Pentru el ºi pentru gaºca de profitori,
românul e o maºinãrie de pus
ºtampila, un filon de stors bani de pe
spinarea românului pentru marile
corporaþii, pentru trupele americane de
ocupaþie, pentru organizaþiile
financiare de tip mafiot; statul invizibil
adunã impozite grase apoi le prãduiesc
cu metodã. Va urma cea mai nocivã,
de pînã acum, campanie prezidenþialã.
Privitã ca o xilogravurã, campania
Bolovanului scorneºte deja scenarii de
groazã printre analiºtii manipulatori.
Mai avem a-l auzi strigînd „Alah
ahbar!”, odatã cu sosirea cotelor

obligatorii de migranþi indicaþi de Mutti
Merkel, dar un proverb popular spune:
„nu-þi ridica poalele pînã n-ajungi sã
treci gîrla”, unde bolovanul declarã cu
mîndrie cã se simte foarte confortabil!
   Fiþi atenþi români! Individul acesta n-
a fãcut nimic pentru România! A fãcut
doar politicã externã prin vacanþe
private ºi a înarmat þara, cheltuind
miliarde pe armament second hand!
De aia l-a ºi bãtut Trump prieteneºte
pe umãr, pentru banii daþi industriei
americane de armament, de aia îl þine
Europa în palmã! La Curtea Europei
ar trebui sã se ºtie cã românii au intrat
în istorie nu cu opinca sau cu plugul,
ci cu marii cãrturari ºi învãþaþi, cu marii
inventatori ºi inovatori, care au
schimbat cursul omenirii, nu cu slugoi
ca Bolovanul, iar acum occidentalii vor
sã ne copieze pînã ºi opincile ºi sã
calce încãlþaþi pe harta Þãrii.
   Nu-l lãsaþi sã recidiveze la
Cotroceni! Faceþi rost de cãtuºe pe
mãsura pacienþilor despre care am
vorbit mai sus, cã tot îi place Luluþei
cîntecul ãla cu Chilia. Aºadar,
„românii v-au vãzut, v-au auzit, vor
þine cont” la vot, tovarãºe bolovan,
de fraza miracol pe care aþi rostit-o în
mijlocul mistificatorilor, la marºul de
dupã focul pus în Colectiv! Vedem
de un mandat cum onestitatea
Bolovanului scîrþîie din toate
încheieturile, precum osiile neunse
ale unei cãruþe. Voi, ceilalþi trãdãtori
de Neam ºi Þarã, la muncã, la spart
de pietre pentru autostrãzile tip
Bechtel! Cetãþenii români, cu zãbale
la gurã ºi greutãþi în spinare, storºi
de 80% din salarii, prin numeroasele
ºi marile taxe ºi impozite ºi cheltuieli
utilitare, þin în cîrcã o clasã politicã
extrem de numeroasã ºi coruptã.
Haimanalele astea ne-au fãcut chiriaºi
în propria þarã! Haideþi sã ne luãm
înapoi demnitatea ºi suveranitate din
care au fãcut preº sub tãlpile marilor
puteri! Haimanalele astea ºi-au
construit palate furînd cãrãmizi din
casele românilor. Sînt niºte stricaþi ce
vor ºã-ºi îngroape Patria ºi Credinþa.

Cel mai de preþ bun al românului
este Patria! Aºa trebuie sã ºtie
generaþia tînãrã. Patria este veºnicã!
Neamul meu a fost încercat de milenii!

 continuare în pagina 9
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Comuniºtii au fãcut mult rãu
þãrii. Au torturat ºi ucis oameni, au
demolat biserici ºi ºcoli sau case, au
dezrãdãcinat sate, au desfiinþat
proprietatea privatã, au promovat
inechitatea sub semnul egalitãþii ºi
multe altele. Dar comuniºtii nu au fãcut
un lucru: nu au vâdut la alþii din afara
þãrii. Jaful a rãmas tot aici în interior.
Acum se desãvârºeºte ce s-a început
în 1990: transformarea capitalistã a
þãrii, prin jaf ºi dominaþie externã, fãrã
ca România sã îºi mai pãstreze câteva
domenii viabile. Cea mai importantã
resursã a þãrii, petrolul - a fost
amanetat la austrieci de cãtre Adrian
Nãstase pentru intrarea în UE, se zice.
Aproape cã nu mai existã nimic deþinut
de români, în afarã de sistemul
energetic. Dar stã sã cadã ºi ãla.
   Nu a adus numai lucruri rele
capitalismul românesc, pervertit dupã
cum se vede, ci a venit ºi cu niscaiva
lucruri pozitive, cum ar fi economia de

 ªtefan Bãeºiu

Liviu Dragnea, Klaus Iohannis ºi Ludovic Orban sau
epoca de tristã amintire

piaþã ºi alte porcãrii. Una ar fi încercarea
de privatizare a fondului naþional de
pensii. Nu a fost chiar un lucru rãu,
dacã stai sã te uiþi în urmã. Este vorba
de Pilonul II. A fost tratat cu multã
rezervã de populaþie, semn cã pensiile
românilor se vor duce pe apa sâmbetei
ºi vor fi administrate într-un procent
minor de întreprinzãtori privaþi.
   Pânã la urmã era o marjã de
siguranþã ºi a statului sã nu concentreze
toate ouãle într-un singur coº. Peste
ani s-au strâns ceva bãnuþi în Pilonul
II ºi fondurile private de investiþii i-au
administrat cum au ºtiut ºi cum au
putut mai bine. Cert este cã an de an
primeai acasã un plic în care era o
scrisoare în care capitalistul te informa
câþi bani s-au mai strâns în Pilonul II
de pensii. Îþi fãceai calcule ºi te gândeai
cã în 50 de ani se adunã ceva bani care
o sã þinã de cald câteva luni la pensie,
pentru cine o sã mai prindã.
   Ce pun la cale ciracii lui Liviu

Dragnea? Pãi au spart banca ºi au golit
toate seifurile ºi au ajuns sã caute banii
din perioada interbelicã pentru a acoperi
creºterile de pensii ºi de salarii din
sectorul public. Nu mai sunt bani. Când
nu ai bani te împrumuþi, faci rost pe
diferite cãi ºi din diferite metode. Mai
vinzi ceva, mai privatizezi ceva. Mai pui
laba pe Pilonul II de pensii, mai ales cã
îl vezi ca pe o pleaºcã în faþa ta, numai
bun de jefuit. Este destul de simplã
treaba. Pe mâna privaþilor, Pilonul II este
unul transparent. Ãºtia îþi trimit acasã
câþi bani ai, dacã au dat faliment, dacã
a fugit careva cu banii. Dacã pune statul
lui Dragnea laba pe el sau politicienii
în general, apoi banii din Pilonul II o sã
intre în coºul mare ºi comun al
bugetului central. De aici sã vezi marele
jaf capitalist al guvernanþilor. Din oala
comunã de bani ia fiecare cu lopata ºi
nu se mai sesizeazã careva ce se
întâmplã cu banii pentru pensii: merg
la salarii, la autostrãzi neterminate sau
la pomeni electorale sau la cârpeli
guvernamentale. Este ideal pentru
revenirea Pilonului II în gãleata comunã
de jaf unde nu mai existã niciun fel de
distincþie ºi de rãspundere. Fiecare bagã
mânã cât poate: un deget ºi se linge, o
mânã, o mânã pânã la umãr, douã. Se
mai intrã ºi cu tot corpul ºi se face o
îmbãiere guvernamentalã.
   Planul este sã se dea un atentat la
Pilonul II în Guvernarea Dragnea ºi
Olguþa. Ambii þipã ca din gurã de ºarpe

cã nici vorbã de aºa ceva. Doar faptul
cã s-au putut gândi la un asemenea
jaf ar trebui sã îi cutremure pe români.
Nu conteazã cã vom ajunge precum
Grecia pe vremuri. Oricum suntem
prea jos sã simþim vreo durere de la
cãdere. Faza este cã sunt însã mulþi
români care sunt datori vânduþi
bãncilor ºi care trebuie lunã de lunã
sã îºi achite ratele. ªi cei mai mulþi
lucreazã în sectorul privat, acolo unde
salariile au rãmas cu mult în urmã faþã
de cele din sectorul public. Adicã unde
s-a mai vãzut ca lefurile din privat sã
fie cu mult depãºite decât cele de la
stat. Pânã ºi un spãlãtor de maºini din
Anglia vrea acum sã se întoarcã în þarã
ºi sã fie ales primar. Adicã 2.000 -
3.000 sau 4.000 de euro salariu pe lunã
nu mai este de ici de colo. Prãduiala a
fost completã când primarii au aprobat
pe maximum creºterea lefurilor. Au
venit ºi majorãrile din Sãnãtate.
   Toatã lumea meritã lefuri mai mari:
dar nu sã rezulte clase de privilegiaþi.
ªi mai ales meritã, dacã ºi existã bani
în buget. Care e legãtura cu Iohannis
ºi Orban? Ei bine sunt contemporaþi
cu Marele Jaf ºi nu fac nimic. Sunt
neputincioºi. Sunt în izmene în faþa
acestei guvernãri. Vorba aia: vrei
preºedinte cu salariul baban ºi fãrã
suspendare: Ciocu’ mic! Orban nici cã
existã din punct de vedere politic. E
invizibil ºi trist. E cu 10 ani în urmã.

 urmare din pagina 8

Maria Diana Popescu, Agero - www.agero-stuttgart.de

Peste noi au trecut toate uraganele
barbarilor, dar noi tot aici am rãmas ºi vom rãmîne! Sã audã ºi Europa ºi Marele
Blond de la Casa Albã, înroºitã pînã la acoperiº cu sîngele popoarelor atacate în
propria lor þarã, cã niciun lanþ ºi niciun imperiu nu ne-au sugrumat de-a lungul
istoriei, pentru cã românul a adãpostit pe Dumnezeu în casa lui cu mai multã
demnitate, cu mai multã credinþã decît alte popoare, cã românii sînt cei care au
mîncat ºi vor mai mînca coliva imperiilor! În patriotism stau mulþi ani de credinþã,
iar voi corupþilor l-aþi jefuit pînã ºi pe Dumnezeu! Bolovanul n-a catadicsit sã
înveþe cã rãnile Patriei nu se pot lecui cu reþeþe strãine. Aceºti tîlhari ºi gropari ai
lui Dumnezeu vor sã fure sufletul þãrii noastre, însã eu îmi recunosc Patria încã
de la intrare, dupã turlele bisericilor, dupã sfinþii din calendar ºi dupã Dumnezeul
românilor. Poþi smulge pe om din þara lui, dar nu-i poþi smulge niciodatã
patria din suflet.

Scenarii de groazã...
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La sfârºitul lunii martie, încã 27 de
voluntari s-au alãturat familiei salvatorilor
mehedinþeni, exprimându-ºi dorinþa de a
urma cursurile de pregãtire în domeniul
situaþiilor de urgenþã, prin încheierea unor
contracte de voluntariat - fãrã a obþine o
contraprestaþie materialã. Aceºtia,
majoritatea elevi, au parcurs douã cursuri:
de instruire iniþialã, care i-a familiarizat cu
misiunile specifice pompierilor militari ºi
un curs de prim-ajutor de bazã, ce a
totalizat 30 de ore de pregãtire.
   Sâmbãtã, 19 mai a.c., la sediul
Detaºamentului de Pompieri Drobeta Turnu
Severin voluntarii au susþinut primul
examen, în urma cãruia au dobândit trei
competenþe: de a accesa ºi activa sistemul
de urgenþã, de a recunoaºte urgenþele cu
risc vital ºi de a acorda primul ajutor de
bazã pânã la sosirea echipajelor de
intervenþie, precum ºi de a utiliza
defibrilatorul semi-automat.
Pentru a-ºi perfecþiona cunoºtinþele

ºi deprinderile dobândite pe
parcursul cursului, “salvatorii din
pasiune” vor continua pregãtirea
practicã sub îndrumarea echipajelor
specializate, iar dupã parcurgerea
unui numãr de 240 ore, vor obþine
certificatul de voluntariat ºi vor
putea participa la cursurile de
prim-ajutor calificat, descarcerare
ºi operaþiuni de salvare.
   Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „DROBETA” al judeþului
Mehedinþi a demarat activitatea de
voluntariat în luna mai a anului 2016,
în prezent, în program rãmânând
înscriºi 77 de voluntari din cele trei
serii (20 - seria 2016, 30 - seria 2017
ºi 27 - seria 2018). Zece dintre ei au

Voluntarii ISU Mehedinþi, recrutaþi în
cadrul proiectului ”Salvator din pasiune”,

seria a III-a, au  încheiat cursul de
acordare a primului ajutor de bazã

primit echipament specific, ca urmare a
obþinerii certificatului de voluntar, ºi
participã la intervenþii alãturi de echipajul
medical SMURD.Aceºtia au participat la
237 intervenþii cu echipajul SMURD ºi
la 79 de activitãþi preventive (exerciþii,
Ziua Protecþiei Civile, Ziua Pompierilor
din România etc.)

Participarea la intervenþii împreunã cu
echipajele inspectoratului este condiþionatã
de absolvirea cursurilor corespunzãtoare,
însã voluntarii se pot implica ºi în acþiunile
de ajutor umanitar, precum ºi în cele de
popularizare a mesajului preventiv.
Activitatea de voluntariat este o expresie a
implicãrii, solidaritãþii ºi responsabilitãþii
civice, materializatã în sprijinul acordat
comunitãþilor pe timpul situaþiilor de
urgenþã, dar ºi pentru prevenirea lor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

În data de 14 mai 2018
s-a desfãºurat la Pavilionul
Multifuncþional al Muzeului
Regiunii Porþile de Fier cea de-a
III-a ediþie a Concursului Regional
“Drumul spre succes – Micul
antreprenor”, concurs iniþiat ºi
organizat de Colegiul Naþional
Economic “Theodor Costescu”, în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi, Camera de
Comerþ, Industrie ºi Agriculturã
Mehedinþi, Oficiul pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale
Mehedinþi, ºi liceele partenere.
   Sponsorul concursului a
fost domnul Cornel Stroescu,
care a premiat toþi elevii
implicaþi în concurs.
   Concursul s-a desfãºurat pe
2 secþiuni, astfel:
- Secþiunea  I “Plan de afaceri”
- Secþiunea II “Afacerea mea de
succes – magazin online”
   În cadrul Secþiunii I, au fost
prezentate adevãrate planuri de
afaceri din diferite domenii,
multe dintre acestea respectând
cu rigurozitate regulile econo-
mice, putând fi puse imediat in
practicã. În Secþiunea II, elevii
ºi-au demonstrat cunoºtinþele
economice
ºi cele

Concursului Regional
“Drumul spre succes – Micul antreprenor”

Editia a III-a, 14 mai 2018
(CAERI 24986/2/22.01.2018 poz.2108)

din domeniul IT, în vederea realizãrii
unui site de vânzãri online.
   Juriul, format din reprezentanþi
ai instituþiilor partenere, a apreciat
originalitatea ºi creativitatea
concurenþilor, precum ºi realismul
planurilor de afaceri prezentate.
  La concurs au participat un
numar de 26 elevi din judeþele
Mehedinþi, Dolj ºi Vâlcea.
Primele locuri au fost ocupate de:

Secþiunea I “Plan de afaceri”
- Locul I:  Gioadã Cristiana
(Colegiul Tehnic “Domnul
Tudor”)
- Locul II: Lãzãrescu Adriana
(Colegiul Naþional Economic
“Theodor Costescu”)
- Locul III: Radu Larisa (Colegiul
Naþional Economic “Theodor
Costescu”)
Sectiunea II “Afacerea mea de
succes – magazine online”:
- Locul I: Tufiº Andrei Mihai
(Colegiul Naþional Economic
“Theodor Costescu”)
- Locul II: Traºcã Valentin
(Colegiul Naþional Economic
“Theodor Costescu”)
- Locul III: Cuculescu Emanuel
Beniamin (Colegiul Naþional
Economic “Theodor Costescu”).
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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)

Redacþia Art-emis -  www.art-emis.ro
[1] Sursa https://www.digi24.ro/embed/special/reportaje/reportaj/dininterior-metale-rare-
industria-secreta-a-lui-ceausescu-adusa-in-paragina-149499?video=0&width=570&height=320

Nisipul de la Glogova conþine cele
mai mari concentraþii din þarã
   Comuna Glogova, judeþul Gorj. Un
sat sãrac în Oltenia care stã de fapt pe
o comoarã. Înainte de 1989,
Întreprinderea de Metale Rare a
construit o staþie pilot de extragere a
minereului de titan. Nisipul de la
Glogova conþine cele mai mari
concentraþii din þarã. Astãzi instalaþiile
ruginesc. Cariera de la Glogova a fost
abandonatã, în anul 2000, pe motiv
cã era nerentabilã. În prezent,
Conversmin, compania de stat
responsabilã cu închiderea minelor,
are în plan sã aloce peste 100.000 de
euro ca sã închidã cariera ºi sã
ecologizeze zona. Termenul de
finalizare al lucrãrilor este anul 2018.
În timp ce Conversmin vrea sã închidã
cariera, Agenþia pentru Resurse
Minerale vrea sã o redeschidã. Instituþia
cautã investitori interesaþi de începerea
mineritului. Nici la Glogova autoritãþile
nu au verificat nivelul radioactivitãþii.
Capsulele cu uraniu pentru
funcþionarea centralei de la
Cernavodã, produse în Crangaºi
   Cartierul Crângaºi, zona de nord
a Bucureºtiului. Un colos de beton
zace abandonat lângã lacul Morii.
Sunt ruinele combinatului
Grantmetal. Uzina a fost conceputã
sã fabrice capsulele din zirconiu
pentru uraniul radioactiv. Capsulele
cu uraniu sunt în fapt combustibilul
nuclear pentru funcþionarea
centralei de la Cernavodã. Anul
1989 l-a prins ridicat pe jumãtate ºi

aºa a rãmas pânã în zilele noastre.
Acum, este abandonat, iar o parte a
curþii sale a devenit herghelie.
   Petru Ianc a condus departamentul de
Metalurgie al Ministerului Economiei
din anul 1993 pânã în 2010. Acesta
recunoaºte cã Ministerul Economiei nu
a fãcut nimic pentru salvarea
combinatului. Oficialul susþine cã
investiþiile au fost abandonate deoarece
construcþia reactoarelor de la
Cernavodã intrase în impas. Grantmetal
a fost demontat de hoþii de fier vechi,
banii investiþi s-au dus pe apa sâmbetei.
Nuclearelectrica, compania de stat care
gestioneazã centrala de la Cernavodã,
este nevoitã sã importe capsule din
zirconiu de peste 10 milioane de euro.
Fãrã produsele din zirconiu, reactoarele
care asigurã 20% din producþia de
energie electricã a þãrii nu funcþioneazã.
   Singurul combinat care a supravieþuit
tranziþiei este Zirom Giurgiu.
Întreprinderea este unicat în þarã ºi chiar
ºi în Europa. Zirom produce ºi astãzi
lingouri de titan ºi de zirconiu pe care
le exportã în Suedia ºi Germania. În
România nu are piaþã de desfacere.
Combinatul a reuºit sã îºi continue
activitatea în condiþiile austere.
Furnizorul sãu de materie primã, uzina
de la Vadu, s-a închis. Grantmetal,
combinatul cãruia trebuia sã îi livreze
lingourile, nu a funcþionat niciodatã.
Guvernul a investit 2 miliarde de lei vechi
în tehnologie, dar în anul 2005, a
abandonat proiectul. Cu liniile de

producþie incomplete, specialiºtii
de la Giurgiu nu au cedat. Au
importat minereu ieftin din
Ucraina ºi au vândut produse
scumpe, de calitate, în strãinãtate.
Recent, Zircom a obþinut finanþare
din fonduri europene de ºapte
milioane de euro, iar anul viitor,
combinatul îºi va deschide o
secþie pentru realizarea
produselor finite din titan.
Industrie nu mai avem, dar am
rãmas cu specialiºtii. Unii dintre
ei sunt astãzi cercetãtori la
Institutul Naþional pentru Metale
Neferoase ºi Rare ºi se pot lãuda
cu realizãri importante. Inginerii
au pus la punct tehnologia
necesarã fabricãrii bateriilor
ultramoderne pe bazã de litiu, un metal
rar, indispensabil industriei telefoniei
mobile ºi industriei auto. Dar statul
român nu este interesat sã dezvolte
proiectele lor.
   Directorul institutului, Teodor Velea,
a propus Ministerului Economiei, sã
înceapã, în parteneriat public-privat,
construcþia unei fabrici de baterii pe
bazã de litiu pentru uzinele Dacia ºi
Ford. Concret, nu s-a construit nimic.
Inginerii au mai realizat, în premierã
naþionalã, implanturi dentare fãcute din
titan. Zeci de români poartã deja
implanturi fabricate din acest metal
foarte rezistent. În timp ce România
ignorã realizãrile specialiºtilor sãi ºi îºi
închide industria minierã, statele din
Occident se strãduiesc sã se
aprovizioneze cu metale rare. Japonia
a descoperit un zãcãmânt pe fundul
Oceanului Pacific, iar Rusia vrea sã

deschidã o carierã, în valoare de un
miliard de dolari, în apropierea
Oceanului Arctic. China, þarã care
deþine 97% din rezervele mondiale,
ameninþã cã va interzice exporturile.
Specialiºtii Institutului de Cercetãri
pentru Metale Rare susþin cã România
ar putea sã devinã un furnizor
important de resurse la nivel european.
   În 2013, din grandiosul Program
Nuclear al României au rãmas doar
ruine, utilaje ruginite ºi probleme de
mediu ignorate. În loc sã încaseze
miliarde de euro, Guvernul cheltuieºte
sute de mii de euro ca sã închidã
cariere cu zãcãminte preþioase. Dacã
înainte þara noastrã a concurat cu
marile puteri ale lumii la prelucrarea
metalelor rare în scop nuclear, acum,
în domeniul tehnologiei de vârf, nu
mai contãm[1].

Ruinele industriei ceauºiste
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Pierdut certificate
constatatoare
Brânduºoiu Marilena

Loredana PFA. Se declarã nule.

ANUNÞ

ANUNÞ PUBLIC
privind solicitarea acordului de mediu

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectele:
“CONSTRUIRE STRÃZI ÎN MUNICIPIUL
DROBETA TURNU SEVERIN’’
“REABILITARE STRÃZI ÎN MUNICIPIUL
DROBETA TURNU SEVERIN’’
propuse a fi amplasate în intravilanul
municipiului Drobeta Turnu Severin, judeþul
Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectele propuse pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3 ºi
la sediul titularului de proiecte, din Drobeta
Turnu Severin, str. Mareºal Averescu nr. 2, în
zilele de luni – vineri, între orele 8,00-14,00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi.

Muzeele de Etnografie din Oltenia se
întâlnesc deseori în proiecte culturale comune,
proiecte prin care se valorificã expoziþional ºi
publicistic patrimoniul zonelor etnografice pe
care le reprezintã acestea.
   În anul 2018 secþia de Etnografie a Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier din Drobeta Turnu Severin
verniseazã pe 1 iunie la Casa Bãniei, secþia de
Etnografie a Muzeului Olteniei din Craiova,
expoziþia Port popular mehedinþean. Tradiþie ºi
modernitate, 17 ansamble vestimentare din
Colecþia particularã Ion Dumitraºcu care „vor vorbi”

Port popular mehedinþean. Tradiþie ºi modernitate

despre un cod de vârstã, de condiþie socialã, de
principii morale, de gust ºi adaptare la modã
înlãuntrul rigorilor tradiþiei ºi despre cei 100 de
ani de costum cu tricolor.
   Expoziþia itineratã la Craiova este una dintre
acþiunile care vor susþine demersurile pentru
înscrierea cãmãºii tradiþionale în Lista
reprezentativã a Patrimoniului Cultural al
Umanitãþii UNESCO, la desfãºurarea
evenimentului fiind prezentã doamna Prof. Univ.
Dr. Doina Iºfãnoni, cercetãtor, membru al
Comisiei Naþionale a României pentru UNESCO.

Primarul Marius
SCRECIU...

 urmare din pagina 1
Investiþia de la Drobeta Turnu Severin se ridicã

la aproximativ 4 milioane euro.
“Facem aici produse deosebite, destinate

cicliºtilor - suntem producãtorul nr. 1 din Europa în
acest doemniu. În acest moment avem la Drobeta
Turnu Severin aproximativ 350 de salariaþi ºi vom
atinge o cifrã de aproximativ 500 de angajaþi.  Am
avut pe parcursul derulãrii acestui proiect o bunã
colaborare cu reprezentanþii autoritãþilor locale,
lucru pentru care le mulþumim” a declarat Erol
Baeram, director general al companiei.
   Ca un element de noutate, la Drobeta Turnu
Severin, se fabricã în premierã o serie limitatã
de rucsaci. Ceea ce este special la aceºtia este
faptul cã sunt produse din materiale reciclate
de la autoturisme. Sunt folosite mai exact
airbagurile ºi centurile de siguranþã.

“Iniþiativa privatã este un sprijin pentru
autoritatea localã, iar orice investiþie care
genereazã chiar ºi un singur loc de muncã este
una salutatã de municipaliate. Eu cred cã, la ora
actualã, nu avem o porblemã foarte mare la nivelul
municipiului în ceea ce priveºte gãsirea unui loc
de muncã. O problemã realã este cea a salarizãrii.
Sunt convins însã cã prin astfel de investiþii vom
putea vorbi ºi despre o piaþã a muncii mult mai
competitivã, iar nivelul salariilor va creºte “ a spus
Marius Screciu, primarul Municipiului Drobeta
Turnu Severin.  O.M.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Rãsturnãrile de situaþie în plan sentimental vor
atrage dupã sine altele în plan profesional.
Probabil cã în urma discuþiilor ºi evenimentelor
în care eºti implicat alãturi de persoanele dragi,
te vei hotãrî sã pui capãt acelor relaþii sau situaþii
care te solicitã prea mult sau în care ai descoperit
nereguli serioase. Ziua de luni poate fi foarte
înºelãtoare, deci evit-o pentru decizii sau
discuþii ample. Sãnãtatea este deficitarã ºi pot
intra în discuþie analize, consultaþii ºi intervenþii
chirurgicale. Încep modificãrile parteneriale!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este nevoie sã te ocupi de membrii familiei ºi
de îndatoririle gospodãreºti. Sunt posibile
discuþii aprinse, însã depinde numai de tine
cum gestionezi lucrurile spre binele tuturor.
Luni este o zi deosebitã, cu o energie aparte,
de aceea se pot produce avarii în spaþiul
locativ. Prudenþã, rãbdare, toleranþã! În plan
sentimental apar rãsturnãri de situaþie. Ai
nevoie de mai multã afecþiune ºi sprijin moral
din partea celor dragi, dar acestea,
deocamdatã, întârzie sã aparã. Schimbãri clare
în segmentul muncii ºi al sãnãtãþii!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti înconjurat de multã lume la începutul
sãptãmânii, însã unii te vor sâcâi destul de mult,
mai ales luni. Selecteazã-þi anturajul ºi nu da
crezare chiar oricui sau oricãrei informaþii care
se vehiculeazã în preajma ta. În plan sentimental
se întrezãresc noutãþi. Asta înseamnã cã fie se
reconfigureazã termenii ºi condiþiile unei relaþii
vechi, fie începe una nouã, dar ceva mai târziu,
peste o vreme. Acum vei simþi clar încotro bate
vântul schimbãrii amoroase, dar încã nu este
momentul sã acþionezi. Ci doar sã iei aminte.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Îþi cresc veniturile obþinute din munca proprie,
dar apar ºi cheltuieli în faþa cãrora le reziºti cu
greu. Evitã pe cât posibil ziua de luni, pentru
cumpãrãturi sau achitarea datoriilor! Energia
astralã a acestei zile predispune la erori, pierderi,
subiectivism în aprecieri ºi lipsa atenþiei la
detaliile importante. Eºti foarte cãutat de
persoanele din anturajul apropiat, fiind posibile
multe întâlniri ºi dialoguri. Unii chiar au nevoie
de sprijinul tãu moral, dar acordã-l cu mãsurã.
Se deschide un nou capitol familial ºi domestic.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii ai multã energie ºi
poþi rezolva treburile restante, atât cele din plan
personal, cât ºi cele din plan profesional. Nu
forþa nota, pentru cã energia vitalã fluctueazã
mult, mai ales luni. Apar câºtiguri din munca
desfãºuratã la un loc de muncã, dar totodatã
apare ºi ispita cheltuielilor. Poate fi vorba despre
achitarea unor datorii vechi sau despre
achiziþionarea unor bunuri dorite de mult.
Modificãri în relaþiile cu anturajul apropiat!
Gândeºte-te bine pe cine mai pãstrezi în preajma
ta de acum încolo.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Stãrile tale de spirit oscileazã mult pe tot
parcursul sãptãmânii, astfel cã este rost sã fii
înþeles greºit de alþii. Controleazã-þi reacþiile ºi
menþine un ritm constant în acþiuni. Sãnãtatea
este vulnerabilã, bine fiind sã te odihneºti, sã
mergi la controale de specialitate ºi sã urmezi
sfaturile specialiºtilor. Se deschide un nou
capitol financiar ºi acum vei observa discret
germenii care încep uºor sã încolþeascã. Însã
nu este momentul sã te gândeºti la investiþii sau
la achiziþionarea unor credite. Deocamdatã
ocupã-te de datoriile vechi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O discuþie cu un prieten îþi va oferi idei ºi
lãmuriri deosebite privitor la relaþiile ºi
evenimentele în care eºti implicat. Ar fi bine ca
unele amãnunte despre tine ºi intenþiile tale sã
nu le divulgi nimãnui. Sãnãtatea este precarã,
astfel cã ia în serios semnalele organismului.
Pot intra în discuþie analizele, consultaþiile
medicale ºi intervenþiile chirurgicale. Provocarea
perioadei analizate constã în deschiderea
mentalã ºi sufleteascã faþã de nou ºi progres.
Rezistenþa la toate acestea provoacã multe
distorsiuni în planurile existenþei tale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile ºi acþiunile socio-profesionale te
solicitã mult în aceastã sãptãmânã. Se
recomandã prudenþã în dialogurile cu ºefii sau
cu reprezentanþii instituþiilor oficiale, mai ales
pe 25 mai. Foarte uºor, pe neobservate, þi se
poate deteriora imaginea publicã ºi poziþia în
cadrul unui colectiv de muncã. Prietenii îþi sunt
alãturi cu sfaturi bune, astfel cã îi poþi asculta
cu încredere, trecând peste faptul cã unele
aspecte abordate îþi displac ºi acum le refuzi.
Undeva, cândva îþi vor fi de mare folos. Ai
grijã de sãnãtate!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Simþi nevoia de a-þi remodela conºtiinþa ºi
implicit filozofia de viaþã pe parcursul acestei
sãptãmâni. Gândurile, discuþiile cu ceilalþi ºi
acþiunile întreprinse au legãturã cu schimbãrile
majore care intervin încet, dar sigur în segmentul
socio-profesional. Sunt posibile discuþii cu
parteneri strãini, demersuri pentru cãlãtorii, studii
sau chiar pleci pe neaºteptate într-o cãlãtorie-
surprizã sau începi un curs planificat mai demult.
Imaginea ta în ochii celorlalþi este cotroversatã ºi
ar trebui sã iei în seamã acest lucru. Noutãþi în
relaþiile cu prietenii!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cheltuielile, dezbaterile pe teme profesionale,
trasarea unor planuri de studii ºi cercetãri
reprezintã subiectele principale ale acestei
sãptãmâni. Poþi primi bani, bunuri, cadouri
dintr-o colaborare sau din partea rudelor,
partenerului de viaþã sau a colegilor de serviciu.
Totuºi fii prudent, pentru cã unii au interese
ascunse sub masca binevoitoare de a-þi oferi
þie ceva. Astfel cã peste o vreme, nu prea scurtã,
unele persoane îþi pot cere sprijin material,
moral sau emoþional cu dobândã. Deschiderea
unui nou capitol socio-profesional!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Dialogurile cu partenerul de viaþã ºi/sau cu
partenerii profesionali vor pune bazele unor
acþiuni ºi câºtiguri viitoare de bun augur. Este
bine sã þii cont ºi de sugestiile celorlalþi, dar
sã-þi susþii ºi punctele tale de vedere. Este rost
de a-þi îmbunãtãþi veniturile din colaborãri sau
din moºteniri, partaje personale ºi profesionale.
Cheltuieli pe facturi, taxe restante dar ºi pe
daune produse de cei apropiaþi. Prudenþã ºi
mãsurã în toate! Finalul sãptãmânii îþi deschide
un nou capitol de relaþionare cu strãinãtatea, dar
ºi pentru elevarea conºtiinþei.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la serviciu,
însã va trebui sã-þi rezervi timp ºi energie fizicã ºi
pentru treburile personale ºi cele domestice.
Programeazã totul cu mãsurã ºi prudenþã, pentru
cã sãnãtatea îþi poate crea neplãceri serioase.
Câºtigã în importanþã segmentul financiar, în mod
special veniturile pe care le poþi obþine dintr-o
colaborare, moºtenirile ºi cheltuielile comune cu
alþii. Practic se deschide o nouã etapã în plan
financiar, iar cele discutate ºi petrecute pe
parcursul acestei sãptãmâni vor lua amploare
în lunile urmãtoare.
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În perioada 18-19.05.2018
la Constanþa s-a desfãºurat
Turneul Internaþional “Cupa Mãrii
Negre”, ediþie organizatã dupã 50
de ani, cu premii generoase în
valoare de 20.000 USD, trofee,
medalii ºi diplome obþinute de
sportivii clasaþi pe podium.
   Au participat 150 de sportivi din
ROU, Rep. MLD, BUL, HUN.

Sportivii cadeþi ai CSM Drobeta
Turnu Severin au reuºit la aceastã
competiþie sã se claseze dupã
cum urmeazã:
Loc I
-VLADU ANA MARIA -40 kg
-COVACIU IASMINA -48 kg
-IOVIÞA ROBERTA -52 kg
Loc II
-TOPALÃ VLAD -81 kg
Loc V
-OPREA MARIO -46 kg
Loc VII
-MATEI LIVIU -73 kg
   A fost o competiþie frumoasã, bine
organizatã ºi binevenitã în calendarul
competiþional al cadeþilor severineni,

“Cupa Mãrii Negre”

fiind o ultimã verificare înaintea
Campionatului Balcanic ce se va
desfãºura în perioada 01-03.06.2018
la Bihac –BIH, dar ºi a Campionatului
European de la Sarajevo –BIH  de la
începutul lunii iulie.
   Sâmbãtã, 19.05.2018 la Strehaia
a avut loc “Cupa Oraºului” care a
adunat la start 221 de sportivi de la
14 echipe din România.
   “Gaºca Mea de Pici Atomici” a fost
reprezentatã de 4 sportivi care s-au
clasat pe podiumul competiþiei.
Aceºtia sunt urmãtorii:
Loc II
-PREDUÞ CÃTÃLINA -40 kg
-MOLDOVEANU SARA +52 kg
-UªURELU ROBERT -45 kg
-FERARU FABIAN -55 kg
   Micuþii Judoka de la CSM Drobeta
au fost însoþiþi de arbitrii Poiana
Jenica, Tatar Krisztina ºi mai tânãrul
Untaru Costel, arbitrii cu potenþial de
care ve-þi mai auzi în viitorul apropiat.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere

a acordului de mediu
S.C MOBILPROFI S.R.L. anunþã publicul interesat asupra

depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Construire atelier de tâmplãrie ºi împrejmuire, comuna Stângãceaua,
sat Faþa Motrului’’ propus a fi amplasat în intravilanul comunei
Stângãceaua, sat Faþa Motrului, extras CF nr. 50307, judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane, nr. 3 în zilele de luni - vineri, între orele 08:00 - 14:00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare (RAAN) anunþã scoaterea la vânzare prin procedura
licitaþiei publice cu strigare a bunurilor de natura mijloacelor auto în data de
04.06.2018 ºi 05.06.2018. Licitaþiile publice cu strigare se vor organiza
pentru fiecare reper în parte în funcþie de ofertele depuse. Lista cu bunurile
scoase la vânzare, data ºi ora la care vor avea loc licitaþiile precum ºi preþurile
acestora poate fi consultatã atât pe site-ul RAAN –www.raan.ro cât ºi pe
site-ul Euro Insol–www.euroinsol.eu.
   Caietele  de sarcini pentru fiecare licitaþie în parte se pot achiziþiona de la
sediul Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare, din Drobeta Turnu
Severin, str. Nicolae Iorga nr. 1 la preþul de 150 lei + TVA ºi se vor achita în
contul RO86 UGBI0000552006027RON iar TVA-ul în contul de split TVA
RO52 UGBI TVA 0552 0125 00RON , deschise la Garanti Bank S.A. –
Agenþia Drobeta Turnu Severin.
   Bunurile puse în vânzare pot fi vizionate cu o programare prealabilã dupã
cumpãrarea caietului de sarcini. Detalii suplimentare la tel: 0758/27.95.21

Anunþ
pentru scoaterea la vânzare prin procedura

licitaþiei publice cu strigare

 Radu Georgescu

Evoluþia monedei naþionale din
perioada analizatã a continuat sã fie
influenþatã de decizia BNR, de acum douã
sãptãmâni, de a majora dobânda sa de
politicã monetarã, dar ºi de tendinþa de
apreciere a dolarului american faþã de
principalele monede la nivel mondial.
   Cursul euro a început perioada la
4,6338 lei, pentru ca la finalul ei media
sã fie stabilitã la 4,6225 lei, minimul
ultimelor cinci luni, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat între
4,622 ºi 4,626 lei.
   Mãsura BNR de a majora dobânda-
cheie la 2,50%, în condiþiile în care
inflaþia a sãrit la 5%, a avut darul, aºa
cum anticipa guvernatorul Mugur
Isãrescu, de a atrage fondurile
speculative interesate de plasamentele
în depozitele în lei. S-au adãugat
vânzãrile de valutã ale companiilor
exportatoare care se pregãteau sã achite
taxele ºi impozitele la bugetul de stat.
   Intrãrile speculative de valutã s-ar
putea micºora, în cazul în care BNR
va încetini întãrirea politicii sale
monetare, dacã datele referitoare la
evoluþia PIB-ului din al doilea trimestru
vor fi unele nemulþumitoare.
   Pe de altã parte, BNR a operat din
nou în piaþa monetarã, de unde a atras
depozite de la bãncile comerciale în
valoare de aproape de 6,2 miliarde lei,
la o dobândã de 2,50%.

 Evoluþia pozitivã a leului s-ar putea
întrerupe în scurt timp în cazul în care
guvernarea PSD va decide sã modifice
sistemul de pensii ºi sã introducã noi
taxe care vor afecta mediul de afaceri.
Perspectivele pe termen mediu sunt
negative. Un raport macroeconomic al
Garanti Bank anticipeazã pentru finalul

Euro a atins minimul ultimelor cinci luni
anului o creºtere a euro la 4,78 lei, una
dintre cele mai ridicate prognoze din piaþã.
   Cursul dolarului american a urcat de la
3,9229 lei, la debutul intervalului, la
3,9370 lei, medie care se mai înregistra
la jumãtatea lui decembrie trecut.
Perioada s-a încheiat 3,9099 lei, scãderea
fiind provocatã de marcãrile de profit de
pe pieþele internaþionale.
Moneda elveþianã s-a apreciat consistent
pe pieþele internaþionale, de la 1,198 la
1,171 franci/euro, media ei urcând de la
3,9126 la 3,9375 lei. La finalul
intervalului cursul a scãzut la 3,9274 lei.
   Evoluþia explozivã a dobânzilor
interbancare s-a temperat. La sfârºitul
perioadei, Indicele ROBOR la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a stagnat
la 2,74% iar cel la ºase luni la 2,89%.
Indicele la nouã se situa la 2,93%%
iar cel la 12 luni s-a oprit la 2,98%.
   Perechea euro/dolar a scãzut de la
aproape 1,20 dolari la 1,1717, cotaþie care
se mai înregistra la jumãtatea lui decembrie
trecut. La sfârºitul perioadei, tranzacþiile
de pe pieþele internaþionale se realizau în
culoarul 1,1757 – 1,1829 dolari.
   Aprecierea dolarului este susþinutã de
creºterea randamentului titlurilor
Trezoreriei SUA cu scadenþa la 10 ani
la peste 3%, valoare care a mai fost
atinsã din 2011. Dar ºi de afirmaþia lui
Steven Munchin, secretarul american
al Trezoreriei, conform cãreia „rãzboiul
comercial” dintre SUA ºi China se aflã
într-o perioadã de aºteptare.
   Indicele compozit al bitcoin calculat
de Bloomberg a încheiat perioada la
8.211,43 dolari.
Analiza cuprinde perioada 16 – 22 mai.
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Desfãºurat, în premierã, la
Drobeta Turnu Severin,
Campionatul Balcanic de Culturism
ºi Fitness a adunat peste 250 de
sportivi, masculin ºi feminin, pe
scena de spectacole a Palatului
Culturii „Teodor Costescu”. Cu un
total de 51 de medalii, dintre care
21 de aur, 18 de argint ºi 12 de
bronz, România s-a impus detaºat
în clasamentul general. La bogata
zestre a contribuit ºi severineanca
Adina Ivaºcu, medaliatã cu bronz la
categoria Bikini Fitness. “Am muncit
un an ºi jumãtate pentru aceastã
medalie. E pentru prima datã când
urc pe podiumul de premiere la o

Primele douã clasate din Liga
a IV-a, Viitorul ªimian ºi CS Strehaia
au încheiat, la egalitate, scor 0-0,

Liga a IV-a - Play-off
Etapa a III-a
Viitorul ªimian - CS Strehaia 0-0
Dierna Orºova - Recolta Dãnceu
(reprogramat)
Clasament
1. ªimian 3   1 2   0 9-2   29
2. Strehaia 3   2 1   0 3-1   29
3. Dãnceu 2   0 1   1 2-3   26
4. Orºova 2   0 0   2 1-9   16
Etapa viitoare
Recolta Dãnceu -  CS Strehaia
Dierna Orºova - Viitorul ªimian
Play-out - Etapa a III-a
Dunãrea Pristol - Decebal Eºelniþa 7-3 (3-1)
Viitorul Cujmir - Real Vânju Mare  4-6 (0-2)
Inter Salcia a stat
Clasament
1. Pristol 3   2 1   0 16-8   19
2. Cujmir 2   1 0   1 6-7     17
3. Vînju Mare 3   1 1   1 13-13 12
4. Eºelniþa 2   1 0   1 9-11 8
5. Salcia 2   0 0   2 3-8 6
Etapa viitoare
Real Vânju Mare - Inter Salcia
Decebal Eºelniþa - Viitorul Cujmir
Dunãrea Pristol - stã

Punct important pentru Strehaia
partida din etapa a III-a a play-
off-ului ºi continuã sã fie
despãrþite doar de golaveraj.

Dupã remiza albã de la
ªimian, echipa din
Strehaia sperã la un nou
titlu judeþean. “E un
rezultat muncit. Toatã
echipa s-a zbãtut pentru
acest punct. Suntem
mulþumiþi cu egalul,
þinând cont de faptul cã am avut ºi 3
jucãtori absenþi (n.r - Claudiu
Topalã, Ionuþ Vârºog ºi Cristi
Gomoi). Suntem 3 echipe implicate
în lupta pentru titlu ºi cred cã se va
decide campioana în ultima etapã,
când vom avea de partea noastrã
sprijinul propriilor suporteri. Sper, la
fel ca anul trecut, noi sã fim echipa
care va câºtiga campionatul judeþean
ºi care va reprezenta Mehedinþiul la
meciul de baraj pentru promovare”,
a declarat cãpitanul echipei din
Strehaia, Florin Dobrescu.
   “A fost un meci frumos, între douã
echipe bune, pentru nivelul Ligii a
IV-a. Consider cã meritam victoria,

fiindcã am avut câteva ocazii clare
de gol, dar, din pãcate, mingea nu a
vrut sã intre în poartã. Speranþe sunt
în continuare, pentru noi. Mai sunt
3 etape de jucat. Probabil, meciul-
retur, de la Strehaia, din ultima
rundã, va decide campioana”, a
replicat Mihai Schintee, cãpitanul
liderului Viitorul ªimian.
   Fãrã Dorel Stoica, echipa din
ªimian a jucat în formula: Adrian
Nedelcea - Constantin Bologa,
Andrei Dicu, Adelin Pãtraºcu,

Robert Vãcuþã, Mihai Schintee (cpt),
Costinel Stanciu, Laurenþiu
Prundeanu (‘87 Denis Bãlulescu),
Mãdãlin Mãtãsãreanu, Lucian Zamfir
ºi Andrei Enea (‘79 Mãdãlin Lãcustã).
  Pregãtitã de Mircea Danciu, CS
Strehaia a mizat pe: Cosmin Noanã
- Mihai Gomoi, Florin Dobrescu
(cpt), Alexandru Balaci, Adrian
Balaci, Andrei Mãtuºoiu, Alexandru
Jianu, Costinel ªotea, Elvis Roman,
Mãdãlin Barbu ºi Costel Pontu.

ªtiinþa, la un pas de titlu
ªtiinþa Broºteni a fãcut un

pas important spre câºtigarea Ligii
a V-a, dupã ce ocupanta locului
secund Inter Crãguieºti a fost
învinsã cu 4-2 în deplasarea de la
Dunãrea Hinova. În etapa a XIX-
a, liderul a câºtigat
la “masa verde”
partida cu Voinþa
Vrata, deoarece
adversara nu s-a
prezentat la joc! În
urma acestor
rezultate, ªtiinþa
Broºteni s-a dis-
tanþat la 8 puncte
de Crãguieºti ºi, în
cazul în care se va
impune, duminicã,
la Opriºor, în
an tepenu l t ima
rundã, va deveni
m a t e m a t i c
campioanã a
ultimului eºalon
fotbalistic din
Mehedinþi.
   Echipa din
Broºteni e
angrenatã ºi în
s e m i f i n a l e l e

Liga a IV-a - Etapa a XIX-a
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Vrata 3-0 (N)
Dunãrea Hinova - Inter Crãguieºti 4-2 (2-1)
Unirea Gârla Mare - Voinþa Opriºor 8-1 (5-0)
AS Obârºia de Câmp - Coºuºtea Cãzãneºti0-4 (0-1)
Viitorul Floreºti - Real Vânãtori 4-2 (1-2)
AS Ghiciulescu Hinova - AS Corlãþel 4-2 (1-1)
Clasament
1. Broºteni 19   16    1   2 80-22 49
2. Crãguieºti 19   13    2   4 61-38 41
3. D. Hinova 19   12    1   6 54-36 38
4. Cãzãneºti 19   10    3   6 56-39 33
5. Gârla Mare 19   10    2   7 47-33 32
6. Obârºia de Câmp 18    7    5   6 38-38 26
7. Floreºti 19    7    3   9 42-50 24
8. Corlãþel 19    5    4  10 43-57 19
9. ASG Hinova 19    5    4  10 43-70 19
10. Vrata 18    5    3  10 38-44 18
11. Opriºor 19    5    3  11 38-51 18
12. Vânãtori 19    2    1  15 32-94 7
Etapa viitoare
Inter Crãguieºti - AS Obârºia de Câmp
Viitorul Floreºti - Dunãrea Hinova
Voinþa Vrata - AS Ghiciulescu Hinova
Voinþa Opriºor - ªtiinþa Broºteni
Coºuºtea Cãzãneºti - Unirea Gârla Mare
AS Corlãþel - Real Vânãtori

Cupei României, unde va întâlni,
în dublã manºã, Real Vânju Mare,
pe 30 mai (ora 18:00), respectiv 6
iunie (ora 17:30). În celãlalt joc se
jor întâlni Recolta Dãnceu ºi
Viitorul ªimian.

 M. O.

 M. O.

 M. O.

Bronz balcanic, pentru severineanca Ivaºcu

competiþie internaþionalã. Pentru mine
înseamnã enorm de mult acest lucru.
Sper sã obþin medalii ºi la concursurile
viitoare”, a spus severineanca Adina
Ivaºcu, sportivã legitimatã la CS
Gladiator Gym Craiova.
   Balcaniada de la malul Dunãrii a
fost organizatã cu sprijinul Primãriei
Drobeta Turnu Severin. “Un eveniment
inedit pentru oraºul nostru ºi o
competiþie importantã din calendarul
Federaþiei de Culturism ºi Fitness.  Ne
bucurãm cã am reuºit sã luãm ºi noi o
medalie, la nivel de oraº. Am avut de
câºtigat ca imagine, fiindcã au fost
prezenþi sportivi din 11 þãri”, a precizat
primarul Marius Screciu.
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Muicã, suntem neam de
bairam, cã altfel nu sã explicã, cum
vine una ca asta. Sã iau la întrecere
oraºele Mehedinþiului, da sã iau la
întrecerea în petreceri. Terminã unii,
încep alþii, ba pi la comune sã întâmplã
ºi petreceri simultane. De nu mai ºtiu
sãtenii dacã sã meargã în comuna mai
apropiatã, ori în aia mai îndepãrtatã.
ªi atuncea, fiecare sã ia la întrecerea
invitaþilor.  Depinde pe cine inviþi sã
cânte, ca sã spun dacã ai mai mare
succes la public sau nu.
   Mã nepoate, pãnã acuma, dupã
Severin, urmãtoarea localitate la
distracþie devenise Gogoºu. Anu
ãsta se pare cã Strehaia întrecu
mãsura, de la Delia ºi pãnã la Lidia
Buble, nu sã mai opreau din
distracþie. Bine, cã mai trecu ºi nenea
cu mustaþã de muzicã popularã,
abonat pi la bairamuri de astea, cã
mai venirã ºi alþii, unii mai

 nea Mãrin

Sucã, bairamurile Mehedinþiului, nea Daea ºi ploaia,
nea Erceanu ºi PPC-ul

dezacordaþi la instrumente, e altã
poveste, altãdatã de povestit.
   Acuma, Sucã e de pãrere cã e cam
mult, adicã sã cheltuie cam mult, în
comparaþie cu ce oferã Strehaia
locuitorilor sãi, în general. Adicã de
banii ãºtia, cheltuiþi în câteva ore, se
puteau face lucruri mai folositoare, cu
siguranþã. Bine, cã sã dusã pãnã ºi
Tanþa lu’ Pecingine, cu al lu’
Zbanghiu, sã vadã cum petrec
strehãienii, e altceva, da cam atâta. Cã
nu-l zãrirã pe prinu’ urbei ºi sã cãtrãnirã
de supãrare. Acuma, dacã s-ar lua la
întrecere localitãþile Mehedinþiului în
proiecte pentru binele comunitãþii, sã vezi
atuncea dezvoltare. Sau poate aºa doreºte
conducerea judeþului sã-ºi facã imagine
pentru alegerile care vin. Mai ºtii!?
   Mã fraþilor, da nu e sãrbãtoare în þarã,
sã nu fie ºi nea Daea. Numai cã la nea
ministru, cum apare ‘mnealui, cum vine
ºi ploaia. Pã de aia e ministrul

Agriculturii, cicã îmbogãþeºte terenul
pe unde trece. Bine ºi pe ‘mnealui, cã
pe lângã marea leafã mai primeºte ºi
pensia specialã, da asta e altã discuþie.
Îl puparã femeile, îl luarã în braþe

bãrbaþii, de ziceai cã fãrã nea Daea nu
mai creºte nici firu de iarbã.
   Mã nepoate, da realizã nea Erceanu,
îl ºtiþi, de fu comandant la jandarmi,
nu cântãreþu, ºi acuma consilier pi la
Livezile, cam cum sã face treaba pi la
comunele din judeþ. Cã cicã sã dau
contractele din bani publici pi la firmele
apropiate primarilor, pi la rude, pi la
cunoºtinþe. Pã nu vã spuse Sucã
povestea cu PPC-ul, adicã poate picã
ceva? E de când lumea povestea asta,
nu trebuia sã ajungã nea Erceanu
consilier ca sã o afle. Acuma, Sucã ar
vrea sã-l vadã pe nea Erceanu primar

la Livezile, sã vedem cum procedeazã
‘mnealui ºi sã dea ºi un exemplu. Pã
da, cã altfel nu sã schimbã lucrurile.
Da, don’ general, sã þânã cont cã-n
civilie nu-i ca-n militãrie.

   Mã fraþilor, unde mai pui cã veni ºi
nea Buºoi pi la Severin, pe acasã,  da
nu singur. Pã nu, venirã ºi nea Orban,
nea Marinescu, nea cum i-o mai
chema, da nu sã anunþe cine ºtie ce
proiecte de sprijin pentru Mehedinþi.
Nu, venirã sã critice pe ãi care conduc,
cã probabil nu le mai lasã mare lucru
de fãcut. De, fiecare cu politica lui.
   De aia Sucã e cu politica
mehedinþenilor, cã ei au mai mare
nevoie de sprijin. Restul sunt doar
vorbe. ªi campanie.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!

În perioada 26-28 mai a.c., efective din cadrul Jandarmeriei Mehedinþi
ºi Grupãrii de Jandarmi Mobile “Fraþii Buzeºti” Craiova vor asigura mãsurile
de ordine, siguranþã publicã ºi protecþia participanþilor la manifestãrile
organizate  pe raza judeþului Mehedinþi, ocazionate de sãrbãtoarea Rusaliilor.
   Jandarmii vor acþiona în municipiul Drobeta Turnu Severin unde se desfãºoarã
nedeia de la Gura Vãii precum ºi în urmãtoarele localitãþi: Cujmir,  Ostrovu
Mare, Opriºor, Roºiori, Moiseºti, Podeni, Devesel, Vrata. Echipajele de jandarmi
vor avea în vedere identificarea, monitorizarea ºi descurajarea persoanelor sau
grupurilor de persoane care tulburã ordinea ºi liniºtea publicã.
   Jandarmeria Mehedinþi recomandã cetãþenilor sã se conformeze
indicaþiilor forþelor de ordine, sã evite implicarea în conflicte de orice
naturã, sã aibã grijã de bunurile personale, sã nu lase la vedere, în
autoturisme, bunuri de valoare care pot atrage atenþia. Cetãþenii pot
solicita sprijinul jandarmilor adresându-se echipajelor de jandarmi sau
prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgenþã 112.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Jandarmii  vor fi  la datorie de
Sãrbãtoarea Rusaliilor


