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"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"
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Un eveniment extrem de emoþionant a fost gãzduit joi dupã-amiazã de Palatul
Culturii “Teodor Costescu” din Drobeta-Turnu Severin. Foºtii membrii ai celebrului
Ansamblu folcloric “Izvoraºul”, un brand al judeþului Mehedinþi, s-au reunit pentru a sãrbãtori
împreunã 50 de ani de la înfiinþarea ansamblului.

„Izvoraºul”, ansamblul de legendã al Mehedinþiului,
a sãrbãtorit 50 de ani de la înfiinþare

Festivitate de absolvire la ªcoala
Postlicealã Sanitarã Drobeta Turnu Severin

La Palatul Culturii “Teodor Costescu”, într-un
cadru festiv, a avut loc miercuri searã festivitatea de
premiere a elevilor olimpici la fazele naþionale ºi
internaþionale, precum ºi a profesorilor îndrumãtori. A fost
o galã a excelenþei, emoþionantã atât pentru elevi, cât ºi
pentru dascãlii lor ºi pãrinþii care i-au însoþit la eveniment.
   „Este prima acþiune pe care o iniþiem la nivel de Consiliul
Local ºi la nivel de primar, dar cu siguranþã nu va fi ultima.
Am încercat sã premiem performanþa, am încercat sã premiem
pe cei care muncesc ºi pe cei care ne fac mândri cã suntem
din Drobeta Turnu Severin,

Zeci de elevi olimpici ºi
profesori, premiaþi de

Primãria Drobeta-Turnu Severin

 CONTINUARE ÎN PAGINA 12
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Consiliul Judeþean
Mehedinþi sprijinã, promoveazã ºi
contribuie la sustenabilitatea
proiectului “Via Transilvanica”,
proiect lansat marþi, 12 iunie 2018,
la Alba Iulia de Asociaþia Tãºuleasa
Social care în anul Centenarului
Marii Uniri îºi propune sã lege zece
judeþe din þarã în vederea
promovãrii istoriei, frumuseþilor
naturii ºi culturii româneºti.
   Mai mulþi reprezentanþi ai
Consiliului Judeþean Mehedinþi, din
cadrul Direcþiei Managementul
Proiectelor, Dezvoltare Durabilã,
Turism, au participat la lansarea
proiectului ”Via Transilvanica”.
   În cadrul evenimentului care a
avut loc în Piaþa Cetãþii din Alba
Iulia, reprezentanþii Consiliului
Judeþean Mehedinþi au semnat un
memorandum prin care ºi-au luat
angajamentul de a spri j ini,
promova ºi contribui la implemen-
tarea proiectului  Asociaþiei
Tãºuleasa Social.
   La eveniment au participat o parte
dintre promotorii ºi susþinãtorii
proiectului, între care se numãrã
Nicolae Medforth-Mills, nepotul
Regelui Mihai I, sportivii Tibi Uºeriu
ºi Toma Coconea, precum ºi

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI
SPRIJINÃ PROIECTUL

“VIA TRANSILVANICA” –
DRUMUL CARE UNEªTE

Pe vremea aceasta incredibil
de apãsãtoare – deºi cu toþii am
aºteptat cu nerãbdare vara, iatã cã
umiditatea din atmosferã ºi canicula
ne fac parcã sã regretãm zilele reci
de iarnã - este greu ºi foarte greu sã
priveºti spectacolul politic ºi sã mai
te impresioneze ceva.
   A fost megamitingul PSD, o
acþiune mult comentatã ºi contestatã.
Apoi huiduielile de pe Arena
Naþionalã la adresa Gabrielei Firea în
momentul în care i-a înmânat cheia
oraºului, marei noastre campioane,
Simona Halep. Despre miting, ce sã
mai zicem? Nu era cazul sã ne trezim
cu o asemenea demonstraþie de
mobilizare din partea PSD, taman la
Bucureºti, pe cãldura aceasta. Cert e
cã a fost un gest frânt de la jumãtate,
în sensul cã nu a reuºit sã convingã
cã a fost un act natural, authentic,
pornit dintr-o nevoie politicã
imperioasã: Mai degrabã mitingul a
lãsat impresia unei megaimprovizaþii
fãrã o mizã clarã, fãcutã doar de dragul
demonstraþiei în sine. Din majoritatea
fotografiilor fãcute atunci, ºi postate
pe paginile de facebook, chipurile
multor participanþi nu exprimau
nimic, sau doar o nedumerire placidã.
   Se vedea cu ochiul liber cã au
ajuns acolo mai mult împinºi de la
spate, decât cã mureau ei de

Criza de lideri
dramatismul statului paralel. Liviu
Dragnea nu e pentru PSD ce era
odatã, cândva, Adrian Nãstase sau
Ion Iliescu, adicã acel lider
charismatic, unanim acceptat ºi
urmat fãrã crâcnire. Iar mitingul
acesta, gigantesc, nu cred cã l-a
fãcut mai simpatic celor care
oricum nu-l înghit.
   Cât despre Gabriela Firea, la ce se
aºtepta? Bineînþeles cã era previzibil
faptul cã tribunele vor reacþiona, ºi
cã nu favorabil actualului primar
general al capitalei. Nu poþi forþa
popularitatea chiar în orice context.

Uneori devine ridicol sã o faci sau
chiar mãcar sã încerci. Gloria îi
aparþinea în totalitate Simonei Halep.
   Dincolo de pasul ºchiopãtat al
puterii sub arºiþa verii, nici opoziþia
nu face vreo mare brânzã. Chiar
citeam zilele trecute o analizã
inteligentã pe tema absenþei
leadershipului din zona opoziþiei,
ideea de bazã fiind cã  lipsa de
leadership în cadrul opoziþiei
Române este una… cruntã. Daniel
Cioloº, Dan Barna, Traian Bãsescu,
Ludovic Orban, Nicuºor Dan,
Cristian Seidler – toþi aºteaptã parcã
pe cineva, puternic ºi convingãtor
(cam cum era cândva Crin
Antonescu) ºi care sã-i strângã
laolaltã ºi sã facã din toate aripioarele
ºi partiduleþele un corp unitar,
comun, capabil sã rãstoarne
elefantul social-democrat.

 Biroul de presã

secretarul de stat în cadrul
Ministerului Turismului, Bogdan
Tomoioagã ºi reprezentanþi ai
instituþiillor publice locale din cele
zece judeþe strãbãtute de ”Via
Transilvanica”. Nepotul Regelui
Mihai I a propus ca punctul de
plecare al traseului sã fie municipiul
Drobeta Turnu Severin, unde în
urmã cu 152 de ani, Regele Carol I
a sosit cu vaporul pe Dunãre ºi a
pãºit,  pentru prima oarã, pe
pãmânt românesc.
   ”Via Transilvanica” este un drum
parcurs de 950 de kilometri care
leagã culturi, etnii, tradiþii ºi obiceiuri
colorate, vechi dar încã vii. Proiectul
va contribui la dezvoltarea
antreprenoriatului local ºi a
activitãþilor de voluntariat ºi ar urma
sã lege Transilvania cu Dunãrea între
Podul lui Apolodor din Damasc ºi
Mãnãstirea Putna din Bucovina.
    Primul traseu de acest fel din
România deschide în anul
Centenarului Marii Uniri
frumuseþile naturii, istoria ºi cultura
cãtre publicul iubitor de drumeþii,
cãlãrie sau ciclism. Proiectul este
o invitaþie deschisã pentru a ne
cunoaºte þara cu adevãrat.
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Severinul a fost la acest sfârºit de
sãptãmânã capitala umorului din

România, prin organizarea
Festivalului Naþional de Satirã ºi

Umor „La Porþile râsului”.
   Festivalul a debutat vineri, 8 iunie,
24 de trupe de umor ºi interpreþi din
þarã evoluând pe scena Palatului
Culturii „Teodor Costescu” la
concursul de interpretare, pe trei
secþiuni, individual-grup, cântec
satiric ºi cuplet.
   „Mi-am dorit sã organizez un astfel
de eveniment la noi ºi sã vãd dacã
interesul este foarte mare. Interesul a
fost foarte mare anul trecut, la prima
ediþie ºi anul acesta s-au înscris foarte
multe trupe. A trebuit multe sã le refuz
ºi iatã cã am crescut ºi ca juriu, unde
avem pe Dorel Viºan, Florin
Zamfirescu, Doiniþa Oancea, oameni
de valoare, care în felul acesta dã
greutate festivalului. Din acest motiv
am spus cã se aflã printre primele
evenimente de acest gen din România
pentru cã avem ºi juriu, avem ºi
interpreþi, concurenþi ºi clãdirea
aceasta care ne reprezintã pe noi, ca
severineni”, a declarat în cadrul unei
conferinþe de presã, actorul Costi
Bãdeþ, directorul festivalului.
   Evenimentul, ajuns la a doua
ediþie, a fost gãzduit de Palatul
Culturii „Teodor Costescu” ºi
sprijinit de Primãria municipiului
Drobeta-Turnu Severin.
   “Dacã ediþia de anul trecut a fost
una pilot ºi au fost prezente 19
trupe din þarã anul acesta sunt 24
de echipe de comedianþi care vor
evolua pe scena Palatului Culturii
sub egida unui juriu de prestigiu,
din care fac parte actori mari ai
scenei româneºti, Florin
Zamfirescu, Dorel Viºan. Este o
ediþie mult mai bine structuratã
decât cea de anul trecut, este un
plus care se observã cu uºurinþã.
Sperãm ca ºi publicul severinean
sã aprecieze prestaþia acestor trupe
ºi sã sperãm cã oferim în aceste
zile câteva pagini de umor autentic,
de bunã calitate tuturor celor care
iubesc acest gen de artã”, a spus
Sorin Vidan, managerul Palatului
Culturii „Teodor Costescu”.
   „Este îmbucurãtor pentru noi, pentru
municipiul Drobeta Turnu Severin,

Severinul, capitala umorului
faptul cã avem o prezenþã de
galã la acest eveniment.Vrem
ca acest eveniment sã ducã
municipiul Drobeta Turnu
Severin pe harta
festivalurilor naþionale ºi
internaþionale de umor de
mare clasã”, a precizat, în
cadrul aceleaºi conferinþe de
presã, viceprimarul muni-
cipiului Drobeta Turnu
Severin, Daniel Cîrjan.
   Actorul Florin Zamfirescu
s-a arãtat extrem de încântat
de prezenþa sa la Drobeta-
Turnu Severin, oraº de care
îl leagã foarte multe amintiri:
   “Mulþumesc organizatorilor cã m-
au invitat, vã mãrturisesc cã am venit
cu o oarecare emoþie pentru cã eu
sunt într-un anume fel legat
indisolubil de Turnu Severin. Am fost
cãsãtorit cu o fatã din Severin timp
de 12 ani, eu am o fetiþã care a crescut
în Turnu Severin, care are bunicii aici
ºi regretã cã nu e cu noi. Eu am venit
ca ºi acasã cumva. Puþinã lume ºtie,
dar erau niºte ani când veneam de 5-
7 ori pe an la Turnu Severin, timp de
12 ani. Cunosc oraºul, s-a schimbat
foarte mult în bine, era frumos
oricum, dar au apãrut niºte strãzi,
niºte intersecþii, niºte clãdiri pe care
nu le ºtiam. Abia aºtept sã înceapã
acest festival pentru cã umorul este
ceea ce poate pe noi salva de la
disperare, ne poate salva de la atacuri
de panicã, ne poate salva de la
supãrãri, cel mai frumos lucru care
i-a fost dat omului pe lumea aceasta
a fost acela cã poate sã râdã. Aºa cã
sper sã râdem împreunã”.
   „Aceastã a doua ediþie mi se pare
foarte dezvoltatã ºi crescutã faþã de
anul trecut, cu foarte multã seriozitate,
dovadã cã sunt ºi foarte multe echipe.
Mi-ar face plãcere ca acest festival,
într-un oraº atât de plãcut, într-o zonã
specialã a þãrii, sã aibã un efect asupra
oamenilor. Trãim într-o lume foarte
ciudatã, trãim într-o lume în care tot
mai mulþi oameni nu mai cred în
tradiþiile spirituale ºi morale ale
omenirii ºi chiar ale þãrii noastre,
pãrãsesc aceste tradiþii ºi sunt
influenþaþi tot mai mult de formalitate,
de coborâre ºi nu de urcare, sunt
influenþaþi de lipsã de armonie, de

lipsã de bun simþ. Este o tendinþã
mondialã, eu am bãtut toatã lumea
din Noua Zeelandã pânã în Canada,
ºi îmi spunea un ºef de trib în Africa
de Sud cã <la noi în Africa se
considerã act de culturã numai acela
care poate dialoga cu strãmoºii>, ceea
ce a fost ºi la noi, actul de culturã a
avut o tradiþie, a fost o continuitate”,
a spus actorul Dorel Viºan,
preºedintele juriului, la aceeaºi
conferinþã de presã.
   “În urmã cu câþiva ani, cunoºteam
un tânãr, lovit de un paroxism al
dorinþei de a face un festival ºi la el
acasã, Costi Bãdeþ, ºi iatã a fãcut
festivalul la Severin ºi nu orice fel
de festival, are o dimensiune
impresionantã, sunt formaþii din
geografia mare a þãrii ºi vreau sã
felicit Primãria, pe domnii primar ºi
viceprimar, pentru cã sunteþi oameni
înþelepþi ºi ºtiþi ce faceþi pentru cetate
ºi pentru oamenii ºi numele cetãþii.
Am întâlnit în mai multe locuri
oameni de la cârmuirea oraºelor
care atunci când auzeau de culturã
îi mânca pielea creierului, îi deranja
cultura, se speriau de ea ºi acordau
niºte sume cu care puteai sã iei patru
îngheþate. În asemenea condiþii nu
poþi sã faci culturã, sã faci un festival
ºi sã þii sus ideea de festival de
umor”, a declarat scriitorul Cornel
Udrea, membru al juriului.
   Festivalul a continuat sâmbãtã, 9
iunie, cu Gala Laureaþilor, începând
cu ora 19.00, când s-au decernat
premiile trupelor ºi interpreþilor de
umor, amatori din þarã, care au
participat la festival.
   La eveniment a fost prezent ºi

primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu,
care a promis cã Primãria oraºului
va sprijini ºi anul viitor o nouã
ediþie a acestui festival:
   „Vreau sã vã spun cã în momentul
acesta este singurul festival satirã ºi
umor din Oltenia ºi mã pot bucura cã
atunci când alþii închid festivaluri, noi
la Drobeta Turnu Severin deschidem.
Este un lucru important pentru noi ca
oraº, este un lucru important pentru
cei care vor sã facã teatru, umor la
Severin. Apreciez cã la Turnu Severin
au venit doi monºtri sacri ai
cinematografiei ºi teatrului românesc,
Florin Zamfirescu ºi Dorel Viºan, dar
ºi alþi oameni de valoare care au dat,
la rândul lor, valoare spectacolului ºi
evenimentului”.
   Din partea organizatorului
festivalului, primarul Marius Screciu
a primit diploma de „Humoris Causa”,
iar premii speciale au fost acordate
membrilor juriului, respectiv Florin
Zamfirescu, Dorel Viºan, scriitorul
Cornel Udrea ºi Doiniþa Oancea (actor
serialul Fructul Oprit).
   Ultima searã a festivalului s-a
încheiat cu spectacolul de umor
„HUOOOOO!!!” al trupei de teatru
Auãleu din Timiºoara.
Premiile Festivalului Naþional de
Satirã ºi Umor „La porþile râsului”
de anul acesta sunt urmãtoarele:
Secþiunea Individual:
Premiul III – Constantin Tiron
(Câmpulung Moldovenesc) –
Vreau sã fiu primar
Premiul III – Manuela Vasilescu
(Drobeta Turnu Severin) – Versuri
spiritiste  Continuare în pag.4
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În duminica a II-a dupã
Rusalii, când Biserica Ortodoxã
prãznuieºte toþi sfinþii români,
vechea vatrã monahalã Vodiþa,
ctitoria Sfântului Nicodim de la
Tismana, ºi-a serbat hramul de varã.
   Prãznuirea a început de sâmbãtã
seara, când a fost sãvârºitã slujba
vecerniei unitã cu litia, iar
duminicã a fost sãvârºitã Sfânta
Liturghie de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei împreunã
cu Preasfinþitul Pãrinte Lucian,
Episcopul Caransebeºului, fiind
înconjuraþi de un ales sobor de
preoþi ºi diaconi.
   Rãspunsurile din timpul Sfintei
Liturghii au fost asigurate de cãtre
psalþi ai Catedralei Episcopale din
Drobeta Turnu-Severin.
   La slujbã au fost prezenþi un
numãr foarte mare de credincioºi,
veniþi atât din eparhia Severinului

Duminica Sfinþilor Români -
hramul mãnãstirii Vodiþa

 Marian Gherghinescu

cât ºi din alte eparhii.
   La finalul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Lucian, le-a
rostit sutelor de credincioºi un
cuvânt de învãþãturã, vorbindu-le
despre rolul sfinþilor în viaþa
noastrã ºi le-a tâlcuit pericopa
evanghelicã din aceastã sfântã zi.

Acest aºezãmânt monahal din
þinuturile mehedinþene reprezintã
un important monument istoric
ºi arhitectural oltenesc, fiind cea
mai veche ctitorie voievodalã
atestatã documentar.

Mãnãstirea Vodiþa a fost întemeiatã
în secolul al XIV-lea, pe teritoriul
comunei Vârciorova, în apropierea
graniþei dintre imperiul Austro-Ungar
ºi Þara Româneascã. Mãnãstirea a
fost ridicatã între anii 1370-1372, de
cãtre Sfântul Cuvios Nicodim de la
Tismana, pe cheltuiala domnitorului
Vladislav I - Vlaicu Vodã.

Concursul Naþional “Cel Mai Puternic Pompier”
Colegul nostru, plutonierul major Albert Cristian Mufturel,  a reprezentat cu succes
ISU „Drobeta” al judeþului Mehedinþi la Concursul Naional “Cel Mai Puternic
Pompier”, desfãºurat, în perioada 07-08 iunie 2018, în municipiul Alba Iulia.

Pompierul îºi desfãºoarã
activitatea în cadrul Detaºamentului
Drobeta Turnu Severin, fiind ºeful
echipajului de scafandri-salvatori.
Pentru aceastã competiþie, pregãtirea nu
a fost una specificã bazatã pe parcurgerea

probelor desfãºurate în concurs, ci printr-
un antrenament individual asiduu,
susþinut de pasiunea pentru culturism,
dar ºi din dorinþa de perfecþionare,
izvorâtã din profesionalismul dovedit
la locul de muncã.
   Deºi are o capacitate fizicã ºi mentalã
de invidiat, salvatorul apreciazã traseul
competiþiei ca unul foarte solicitant,
pentru parcurgerea lui fiind nevoie de:
determinare, forþã, rezistenþã ºi control.
   Colegul nostru, plt. maj. Albert
Cristian Mufturel, a demonstrat cã
deþine aceste calitãþi, reuºind sã se
claseze pe locul 9 în concurs.

   Rezultatul este unul foarte bun,
luând în considerare cã pompierul a
participat pentru prima datã la aceastã
competiþie, unde s-au întrecut 85 de
salvatori din cadrul a 32 de
inspectorate pentru situaþii de urgenþã
din þarã, probele fiind adaptate dupã
cele ale concursurilor sportive
internaþionale ale pompierilor
organizate la Jocurile Mondiale ale
Poliþiºtilor ºi Pompierilor.
   Îl felicitãm ºi îi dorim succes pe
mai departe!
COMPARTIMENTUL INFORMARE
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Stimaþi colegi, discursul de
astãzi face referire la încheierea

unui nou capitol. Un capitol
important pentru cei pe care eu îi

consider a fi cei responsabili de
un viitor mai frumos.

     Un capitol care se terminã atât cu
bune, dar ºi cu mai puþin bune, însã
fãrã de care copiii noºtri nu ar evolua.
Aºadar, astãzi (miercuri, 13 iunie
2018) vreau sã vã vorbesc despre
încheierea unui nou an ºcolar.
    Anul ºcolar 2017-2018 a fost unul
cu adevãrat plin, în cele peste ºase
mii de ºcoli existente în þarã. Plin de
reuºite, dar ºi de eºecuri, pe alocuri.
De emoþii dar, cel mai important, de
o mulþime de lecþii învãþate. Un an în
care ne-am mândrit cu sutele de elevi
care au câºtigat premii la competiþiile
naþionale ºi internaþionale. Un an în
care am încercat sã le oferim elevilor
noºtri ºansa la o educaþie
performantã, exact aºa cum vedem
în þãrile dezvoltate.
   Le-am mãrit salariile profesorilor
cu 20%, astfel, salariul unui
profesor debutant a crescut cu peste
1.200 de lei. Însã bani mai mulþi au
primit ºi învãþãtorii cu studii medii,
dar ºi cu vechime, acolo unde
salariul a depãºit 4.700 de lei.
   Totodatã, am încercat sã le oferim
elevilor o masã mai sãnãtoasã. Drept
dovadã, anul acesta a fost promulgatã
legea privind fructele ºi legumele
proaspete din ºcoli, pentru a-i încuraja
pe cei mici sã consume mai des

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi,

Prof. Alina Teiº

Sfârºitul unui alt an ºcolar

alimente bogate din punct de vedere
nutritiv. Iar acestea ar fi câteva din
lucrurile pe care le-am fãcut.
   ªtiu cã încã avem multe probleme
de rezolvat. Mã refer aici la
abandonul ºcolar, la profesorii
puþini, la ºcolile care nu au
autorizaþie de incendiu sau la
procentul de promovare de la
examenele naþionale. Însã ºtiu sigur
cã, dacã fiecare dintre noi se implicã,
sistemul de educaþie din România
se poate îmbunãtãþi. Iar elevii noºtri
pot deveni din ce în ce mai buni.
    Acum, la sfârºit de an ºcolar, nu
pot decât sã le urez vacanþã plãcutã
tuturor elevilor! Sã se întoarcã mai
buni ºi cu forþe proaspete pentru
anul care va urma.

 Urmare din pag. 3

Severinul, capitala...

Premiul II - Ailincãi Dãnuþ (Vaslui) -
Sã ne reamintim de VasileTomazi
Premiul I - Irinel Popa (Cluj Napoca)
– Amor estival
Secþiunea Grup:
Menþiune – Grup Bis (Sibiu) - Cu
blondele la TV
Menþiune - Grupul de S ºi U Cãmin
Cultural Macea - Într-o zi de mai
Premiul Interludis - Strict Secret
(Bucureºti) 
Premiul III - Grupul Favoriþii muzica
& umor (Gãeºti) - Mini cabaret politic
Premiul II – Grupul Dor Someºan
(Rodna – Bistriþa Nãsãud) – Nuntã
din interes
Secþiunea Cuplet :
Clubul Veseliei (Mioveni) - Eu Basm
tu basm noi basmuim.

 Biroul de presã
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   Nu este uºor sã aduni în acelaºi loc
zeci de persoane, foºti dansatori ori
interpreþi de muzicã popularã, care acum
îºi duc viaþa în diverse colþuri ale þãrii sau
ale lumii. ªi totuºi acest lucru a fost
posibil, distanþa nu i-a þinut deoparte, au
fãcut efortul de a veni pentru a sãrbãtori
împreunã 50 de ani de la înfiinþarea
Ansamblului folcloric “Izvoraºul”. Anii
petrecuþi în cadrul acestui grup, munca
istovitoare, aproape inumanã de la
repetiþii, clipele minunate petrecute pe
scenele întregii Europei, unde erau
rãsplãtiþi cu ropote de aplauze, amintirile
dragi i-au readus la teatrul din Severin.
Mihai Munteanu, fost dansator ºi
membru component al ansamblului, a
fost cel care a avut iniþiativa organizãrii
acestui eveniment de suflet.
   „Mã bucur cã aþi rãspuns invitaþiei
noastre. Scopul era de a ne regãsi,
de a depãna amintiri, de a sta de
vorbã. Iatã cã avem nevoie ºi de
motive care sã ne facã sã ne aducem
aminte cu plãcere cã am reprezentat
ºi municipiul, ºi judeþul ºi þara. Mã
simt bine în mijlocul vostru. Vã rog
sã-mi permiteþi sã vã aplaud”, a spus
Mihai Munteanu, în deschiderea
manifestãrii, extrem de emoþionat.
Foarte emoþionatã a fost ºi
„privighetoarea” Ansamblului
Folcloric „Izvoraºul”, marea
interpretã de muzicã popularã a
Mehedinþiului, Angelica Stoican:
   „Izvoraºul este un brand ºi trebuie sã
rãmânã un brand. Vreau sã vã spun cã
Pavel Ciobanu, ªtefan Bãdescu, Eleodor
Popescu ºi toatã garnitura acestor
oameni au muncit foarte mult. Pavel
Ciobanu a lãsat patru volume de carte,
de culegeri folclorice ºi foarte multe

„Izvoraºul”, ansamblul de legendã al Mehedinþiului,
a sãrbãtorit 50 de ani de la înfiinþare

filmãri. Aici a fost focarul cel mai vestit
de culturã din þarã. În toate peregrinãrile
cu <Izvoraºul> în afara þãrii am venit cu
premiul I, participând câte 60-70 de þãri,
am fost ºi eu premiatã, a fost <Cãluºul>
Mehedinþiului ºi a fost naiul. Sã fim
serioºi, mai uniþi ºi nu superficiali pentru
cã eu nu am sã las lucrurile aºa, am
continuat, am scris încã douã cãrþi,
evocând lumea Izvoraºului ºi lumea
Mehedinþiului, care este foarte
importantã pentru mine”.
   De altfel, s-a transmis aceastã emoþie
în toatã sala, au fost clipe de mare
bucurie, dar ºi de nostalgie, s-au împãrþit
diplome ºi trofee, s-au depãnat amintiri.
Manifestãrile au început la ora 17:00
cu primirea invitaþilor, dupã care a avut
loc vernisajul expoziþiei de afiºe ºi
fotografie “Tunelul Timpului” (arhiva
ansamblului). Evenimentele au
continuat cu un alt vernisaj de artã
popularã din “Tezaurul Mehedinþean”
(colecþia privatã a îndrãgitei interprete
de muzicã popularã Nina Predescu).
“Palatul Culturii Teodor Costescu
sãrbãtoreºte astãzi 50 de ani de la
înfiinþarea Ansamblului folcloric
Izvoraºul. Acest ansamblu folcloric
a fost una din instituþiile etalon, de
prim rang al miºcãrii artistice
româneºti ºi astãzi este deopotrivã
un moment de nostalgie, pentru cei
care în numãr mare au fãcut parte
din acest ansamblu, au fost legaþi
de acest ansamblu ºi sunt prezenþi
în sala <Virgil Ogãºanu>, un
moment de aducere aminte a acelui
moment de aur a miºcãrii artistice,
dar ºi un bun exemplu pentru
generaþiile de azi ºi viitoare de
coeziune artisticã, de pasiune în jurul

unui þel comun, de frumuseþea
dansului ºi jocului popular”, a spus
Sorin Vidan, managerul Palatului
Culturii „Teodor Costescu”.
    Directorul Arhivelor Naþionale
Mehedinþi, Marian Pele, a vorbit
despre istoria acestui ansamblu
folcloric de excepþie, dar a subliniat ºi
faptul cã din pãcate s-au pãstrat prea
puþine documente despre acest grup:
   „Suntem sãraci din punct de vedere
al scrisului, dar asta nu înseamnã cã
Izvoraºul nu a reprezentat un brand
pentru acest municipiu, pentru acest
judeþ ºi pentru aceastã þarã. Suntem în
mãsurã sã spunem câteva lucruri aici.
Înainte de orice sunt ºi bucuros, dar mai
degrabã onorat sã particip la aceastã
sãrbãtoare de semicentenar de 50 de
ani ai Izvoraºului ºi sã vã spun cã anul
viitor cam pe timpul acesta vom
sãrbãtori un alt moment jubiliar, 100 de
ani de la prima apariþie a revistei
Izvoraºul, undeva într-un sat aici lângã
Severin, la Bistriþa, opera preotului
Gheorghe Dumitrescu Bistriþa. Nu am
nicio îndoialã cã în 1968, cei care au
pus fundamentul acestui ansamblu
artistic nu s-au raportat la acea revistã
ºi nu am nicio îndoialã cã intenþia ºi
dezideratul lor a fost acela de a continua
tradiþia folcloricã în judeþul Mehedinþi
prin acest grup folcloric. Spuneam cã
Izvoraºul a apãrut în 1968 ºi a apãrut ca
un grup artistic amator, a apãrut ca o
alternativã într-un oraº care era vitregit
de o astfel de formaþie artisticã
profesionistã. Prestaþia celor care au
fãcut parte din acest grup, devotamentul
lor, loialitatea, harul dumnezeiesc au
fãcut sã dea prestigiu, sã dea valoare
acestui grup folcloric pe care noi

astãzi îl sãrbãtorim”.
    Artiºtii din Ansamblul folcloric
“Izvoraºul“ erau de neîntrecut ºi de
neoprit în toate evoluþiile lor de pe
scene din marile oraºe din þarã ºi din
Europa. Deºi era un ansamblu de
amatori puteai sã pui oricând
prinsoare pentru profesionalismul lor.
„Am fost cu Ansamblul Izvoraºul în
1972 în Austria, în 1973 în Cipru, în
1975 în Olanda, în 1977 în Franþa
(Coasta de Azur), în 1979 din nou în
Olanda. Nu mai amintesc aici de
Serbia, Ungaria, Bulgaria. A fost
Ansamblul Izvoraºul, e adevãrat, dar
eu vreau sã le urez mult succes acestor
tineri minunaþi”, a spus Ilie Mãrþuicã,
dirijorul ºi sufletul acestui ansamblu
de legendã al Mehedinþiului.
   ªi aºa cum îi stã bine unui artist mare,
celebrul dirijor se referea în discursul
sãu la membrii actualei orchestre a
Palatului Culturii Teodor Costescu,
„Lãutarii Mehedinþiului”, nãscutã la
începutul acestui an, cu tineri foarte
talentaþi ºi care ºi-au luat angajamentul
cã vor duce tradiþia mai departe. De
altfel, pãrinþii maestrului dirijor de
la „Lãutarii Mehedinþiului”, Nicolae
Drãghia, sunt foºti membri ai
Izvoraºului, sunt oamenii care i-au
insuflat acestuia dragostea pentru
folclor, dar ºi disciplinã, seriozitate,
devotament pentru aceastã profesie.
“Planul nostru este sã ducem mai
departe ceea ce din pãcate de mulþi
ani s-a întrerupt. Cred cã important
este actul cultural în sine pe care îl
vom susþine în aceastã casã de
culturã ºi în acest judeþ”, a spus
dirijorul Nicolae Drãghia.

 Biroul de presã

 urmare din pag. 1
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Simona Halep a depãºit un
prag psihologic ce pãrea
insurmontabil – câºtigarea unui
turneu de Grand Sleam. Victoria ei
de la Rolland Garos, pe lângã
creºterea substanþialã a cotei ei
valorice pe plan sportiv îi aduce ºi
un substanþial capital de încredere în
forþele proprii. Nu mai vorbesc de
foarte mulþi bani – binemeritaþi! – în
conturi. Spectaculoasa victorie de la
Paris se rãsfrînge pozitiv ºi asupra
imaginii României, þara ei natalã. Care
– trebuie sã o repetãm ºi cu acest
prilej! – nu a sprijinit cu absolut
nimic ascensiunea Simonei cãtre
elita tenisului mondial, aceastã fatã
ajungând acolo unde a ajuns, practic,
exclusiv prin eforturile, talentul ºi
tenacitatea ei ºi, desigur, cu sprijinul
material ºi financiar al propriei familii.

Frumoasa Simona ºi bestiile
Toatã admiraþia noastrã pentru
aceastã remarcabilã performanþã!
   * Da, dar se pare cã, pentru unii
dintre conaþionalii noºtri, a face
asemenea performanþe nu pare
deloc un lucru îmbucurãtor, mã
rog, ceva mãcar reconfortant,
generator de oarece orgoliu
naþional, patriotic. Nu, aºa ceva
genereazã mai degrabã discordie
naþionalã, manifestãri gregare ale
unor turme de descreieraþi. Aþi
vãzut ce s-a întâmplat când
Simona Halep a venit acasã cu
gândul sã-ºi prezinte trofeul? De
bunã credinþã, s-a ales, ca loc
sigur ºi mult mai potrivit decât
piaþa publicã, Arena Naþionalã.
Sigur, o decizie potrivnicã cetelor
de golani care ºi-au legat, se pare,
pentru totdeauna soarta de

caldarâm. Mai era la mijloc ºi dorinþa
primãriþei Bucureºtilor de a-i înmâna
bravei sportive Cheia oraºului. Ei,
treaba asta i-a isterizat pe o parte din
cei care veniserã la eveniment, care
s-au dedat la manifestãri, la reacþii
animalice. Cine erau ei? Zavragiii
purtãtori de haºtag... rezitent, n’aºa,
ce mama mãmicuþei ei de treabã! La
ei n-a funcþionat decât reflexul
generat de apariþia vreunui lider al
PSD, obsesia lor ºi a tãtucului lor
nemãrturisit, K.W. Iohannis. La
sufletul tinerei sportive, venite la
propria sãrbãtorire, s-au gândit ei
când au dat drumul la rãgete ºi
fluierãturi? Aº, de unde, când în
viscerele lor urla sângele stricat de
moravurile de la margine de
Bucureºti? Huooo! În comuna
primitivã cu voi, pitecantropilor!

   * Mitingul PSD! Un mega-miting,
de fapt, despre care s-au formulat cele
mai diverse judecãþi, puncte de
vedere, mã rog. Sã le trecem în revistã
aceste judecãþi/ puncte de vedere? Mi
se pare inutil, atâta vreme cât mai
toate sunt, dacã nu absurde ºi
aberante, oricum intrã în zona
poznelor firii, a ciudãþeniilor. ªi apoi,
ce atâtea semne de mirare? Dacã toatã
lumea face mitinguri, de ce n-ar face
ºi PSD, cel mai mare partid din
România?  De fapt, pe aceastã idee
s-a bãtut multã monedã, ca sã nu zic
apã-n piuã, în ultimele zile: cã, din
moment ce deþine puterea, ce sens
are sã mai facã mitinguri? Ca sã
protesteze împotriva lui însuºi? Este
o noimã aici, o noimã ce îºi are
sorgintea  în cugetãrile Conului
Leonida, celebrul personaj al lui
Caragiale, care obiºnuia sã spunã
“câtã vreme sunt ai noºtri la putere,
cine sã stea sã facã revoluþie?”. Cam
aºa s-a întrebat ºi penibilul locatar
de la Cotroceaua Mov. El însã, care
deþine, la rândul lui, o consistentã
halcã din ciolanul Puterii, are voie sã
iasã în stradã ºi, îmbrãcat în geacã,
sã conducã masele de demonstranþi
spre dãrâmarea Guvernului!!!
   * Pânã la urmã, s-a dovedit cã, prin
acel miting, PSD a dorit sã-ºi arate
forþa, în urma numeroaselor
provocãri haºtagiste ºi ale opoziþiei
parlamentaro-prezidenþ ia le ,
demonstrând cã poate scoate oricând
în stradã câteva sute de mii de
oameni. La jignirile incalificabile
difuzate în spaþiul public la adresa
membrilor ºi simpatizanþilor PSD,
vãzuþi ca o turmã de subdezvoltaþi,

handicapaþi, primitivi, necivilizaþi etc.,
PSD a dorit sã arate nu numai un
partid puternic, dar ºi o formaþiune
cu comportament exemplar în spaþiul
public – dovadã mitingul de care
vorbeam, care s-a desfãºurat fãrã
incidente ºi fãrã stridenþe majore.
Glumele sinistre care se fac în presã
ºi pe reþelele de socializare în
legãturã cu mitingul PSD ºi cu PSD
nu au nici spirit, nici ºmecherealã de
oarece calibru, nici umor, ci numai
urã, numai venin puturos. Asta e.
   * Nedemnul preºedinte al României
continuã sã fie penibil în cel mai înalt
grad. Dumnealui se face cã parcurge
cu atenþie motivarea Curþii
Constituþionale, chipurile pentru a o...
înþelege, dar în realitate pentru a trage
cât mai mult mâþa de coadã astfel
încât scumpa lui pupilã de la DNA sã
mai adãsteze în scaunul care îi este
atât de drag ºi de care s-a lipit parcã
pe vecie. Mintea lui rãtãcitã viseazã
acum la referendumuri pe legile
justiþiei, pe statutul procurorilor ºi alte
asemenea. Dar nu ar fi mai potrivit,
mãi maistre, un referendum pentru
demiterea dumitale?
   * Astãzi, se va da startul Turneului
final al Campionatului Mondial de
Fotbal, ediþia 2018, din Rusia. Timp
de o lunã, vom fi racordaþi la aceastã
competiþie, ne vom lãsa la o parte
celelalte tabieturi cotidiene ºi ne vom
„lega” de televizor, acasã sau la vreo
terasã ori vreun club, pentru a diseca
fazele mai speciale create de eroii
incontestabili ai acestor zile, Messi,
Ronaldo, Neymar ºi toþi ceilalþi. Sã
ne bucurãm de acest spectacol
generos! Dacã se poate, în liniºte...
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În ultima sãptãmânã a anului
ºcolar 2017 - 2018, elevii claselor a II-
a A ºi a IV-a B de la ªcoala Gimnazialã
„Constantin Negreanu” au venit în vizitã
la muzeu. Ca urmare a rezultatelor
bune obþinute de elevi, profesorii
învãþãmânt primar Lidia Matescu ºi
Gabriela Dumitrache le-au pregãtit
micuþilor o surprizã, aducându-i la
Pavilionul Multifuncþional al Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier.
   Dupã vizitatea expoziþiilor
temporare ºi a omului preistoric de
la Schela Cladovei, elevii au vizionat
un film documentar despre naturã,

Elevii ªcolii Gimnaziale “Constantin Negreanu” la muzeu
pentru ca apoi sã se deplaseze în
incinta muzeului la termele romane,
castrul roman ºi piciorul podului lui
Apolodor din Damasc. O zi
minunatã, o zi deosebitã, cu
zâmbete, voie bunã ºi distracþie.
   Pentru mulþi dintre cei prezenþi a
fost prima vizitã la muzeu, emoþia
fiind una deosebitã. Cu siguranþã,
cu unii dintre micuþi ne vom
reîntâlni la cursurile ªcolii de varã
din acest an. Pânã atunci le dorim
vacanþã plãcutã, sã creascã mari
ºi frumoºi ºi sã se bucure de
copilãrie.  Biroul de presã

Se adreseazã în special
utilizatorilor preºcolari ºi ºcolari
din ciclul gimnazial, dar ºi
personalului didactic.
   Colecþiile formate din unitãþi de
bibliotecã diverse (cãrþi de referinþã,
bibliografie ºcolarã, lecturi pentru
timpul liber, periodice) sunt
organizate sistematico-alfabetic,
asigurându-se ºi accesul liber la raft.
   Pentru completarea informaþiilor
solicitate, utilizatorii sunt informaþi de
ultimele volume achiziþionate de
Biblioteca Judeþeanã Mehedinþi.
   An de an, achiziþia de carte a îmbogãþit
fondulSecþiei pentru Copiiþinând pasul
cu cele mai noi apariþii editoriale. Printre
aceste enumerãm câteva titluri:

Eu sunt Malala -  Autori: Patricia
McCormick, Malala Yousafzai
„Eu sînt Malala” este o autobiografie
a tinerei câºtigãtoare a Premiului
Nobel pentru Pace 2014 ºi prezintã
evoluþia, pe de-o parte a adolescentei
care militeazã pentru dreptul la
educaþie în rândul copiilor (cu
precãdere a fetelor) din întreaga lume,
iar, pe de altã parte, a conflictelor în
care lumea musulmanã (îndeosebi

Lectura de vacanþã

þara sa, Pakistan) a fost implicatã.
Trãind într-o familie echilibratã, care
nu se lasã orbitã de tradiþie ºi religie,
pãstrându-ºi adevãrata credinþã,
Malala gãseºte sprijin ºi, totodatã,
model în tatãl ei, la rândul sãu foarte
activ în problemele de educaþie,
deþinând, de altfel, o ºcoalã în Valea
Swat. Mama, deºi nu ºtie sã scrie sau
sã citeascã, susþine, în pofida
temerilor, ambiþiile celor doi. În timp
ce radiourile devin mijloace de
manipulare ºi de promovare a unor
pseudovalori sub pretextul împlinirii
dorinþelor lui Allah, Malala are curajul
de a se opune tradiþiei, dorind sã
demonstreze lumii cã, aºa cum însãºi
afirmã, suntem fiinþe umane, noi
facem tradiþiile, aºa cã noi avem
dreptul sã le schimbãm. Iubitoare a
educaþiei, impresionatã de drama
copiilor din Swat ºi, mai ales, de
imaginea unei fete care cãuta prin
gunoaie, tânãra îºi dedicã existenþa
promovãrii ideii de libertate a
educaþiei, care ar trebui sã fie
accesibilã ºi gratuitã în întreaga lume.
“Poþi sã stai locului ºi sã accepþi tot
ce vine din partea talibanilor sau poþi

sã te ridici împotriva lor”.
“Un copil, un profesor, o carte ºi un
stilou pot schimba lumea”.
   Roald Dahl a fost un romancier,
autor de nuvele ºi povestiri britanic, dar
ºi un prolific scenarist de film ºi
televiziune. El este unul dintre cei mai
renumiþi scriitori de succes pentru copii
Cele mai reprezentative titluri dedicate
copiilor ºi tinerilor se aflã acum ºi în
Secþia de Carte pentru Copii a Bibliotecii
Judeþene “I.G.Bibicescu” Mehedinþi.
- Matilda, Charlie ºi fabrica de
ciocolatã, Charlie ºi Marele Ascensor
de Sticlã, James ºi piersica uriaºã,
Dany ºi campionul lumii.
“Cei care nu cred în magie nu o vor
gãsi niciodatã”.
   O altã serie de trei romane de aventurã
extrem de îndrãgitã de tineri datoritã  Biroul de presã

ecranizãrii sale esteJocurile foamei (în
englezã: The Hunger Games) scrisã de
autoarea americanãSuzanne Collins.
Trilogia este formatã din cãrþile:Jocurile
foamei (The Hunger Games, 2008),
Sfidarea (Catching Fire, 2009) ºi
Revolta (Mockingjay, 2010).
    Pe cei mai mici utilizatori ai
secþiei biblioteca îi aºteaptã cu
Enciclopedia Disney. Descoperã
lumea distrându-te!, Prima mea
enciclopedie cu Winnie Ursuleþul ºi
prietenii sãi ºi multe altele.
   Cei dornici de a pãtrunde în lumea
magicã a aventurii cãrþilor pentru
copii, sunt aºteptaþi cu mare drag pe
toatã perioada vacanþei la Secþia de
Carte pentru Copii a Bibliotecii
Judeþene “I.G.Bibicescu” Mehedinþi.

În perioada 31 mai -1-2-3 Iunie în localitatea Roman, judeþul Neamþ,
s-au desfãºurat Campionatele Naþional ªcolare de Orientare Sportivã, unde
sportivii de la Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Filiala Strehaia, au
ocupat locul 2 pe þarã între Cluburile ºi Palatele Copiilor.
   O contribuþie importantã la obþinerea acestui rezultat a fost adusã de:
Deaconescu Constantin, Campion Naþional la categoria 12 ani performanþã;
Mischiu Ana Maria, Campioanã Naþionalã la categoria 14 începãtori; tot la
14 ani bãieþi începãtori, medalie de argint Catrinoiu Narcis; la 18 ani bãieþi
performanþã, medalie de bronz Sandu Teodor. Sportivii sunt antrenaþi de
prof. Constantin Deaconescu.

Campionatele Naþional ªcolare de
Orientare Sportivã
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Ce-aþi crezut cînd i-aþi acordat
credit la vot sasului cu douã cetãþenii?
Cã va salva România de la potopul
produs de Bãsescu ºi Boc? V-aþi
convins, cred, cã e tot un Bãsescu,
dar mult mai periculos! Un personaj
sinistru intrat în politicã prin efracþie
bine programatã. Iohannis ºi Koveºi
îºi vor cînta în curînd de foc ºi jale, ºi-
l vor trage în horã ºi pe Bãsescu,
pentru cã nu mai au cum scoate
iepurele din pãlãrie, cu un simplu
„abracadabra”. Aºa se întîmplã cînd
faci hamalîc pentru stãpînii mînjiþi cu
alifiile corupþiei! Dupã motivarea la
decizia C.C.R., Iohannis va avea
opþiunea constituþionalã de a o revoca
pe Koveºi. Respectînd Constituþia,
C.C.R. i-a dat o palmã lui Iohannis. Pe
lîngã plagiatul dovedit ºi
nerecunoscut, Koveºi are pe lista
revocãrii zeci de capete de acuzare,
capac fiind Protocoale cu S.R.I., care,
din momentul desecretizãrii, i-au adus
ºi demisia în alb. De atunci ar fi trebuit
costumatã în zeghe, judecatã în regim
de urgenþã ºi condamnatã „cu
executare”. A plagiat în teza de doctorat
ºi a minþit în mod penibil ºi penal cu
privire la aspect! Apoi, avem motivele
grave care þin de abuzurile procedurale,

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

Hitleristul ºi stalinista
anchetele realizate în colaborare cu
S.R.I., persiflarea deciziilor Curþii
Constituþionale ºi imixtiunea în actul
legislativ. Prin urmare Iohannis,
indiferent pe cine slugãreºte în context
intern, european sau planetar, trebuia
sã o revoce demult pe Kövesi.
   Gîndiþi-vã cã dacã rugãciunile
cîinilor ar fi ascultate, ar ploua cu oase
dinaintea lor. Nu mai dureazã mult ºi
pacienta Koveºi va coborî de pe cal ºi
se va urca pe un mãgar pentru terapie!
Dacã va vrea sã cerºeascã sã se aºeze
cu mîna întinsã în centrul
Bucureºtiului, ca sã-i dea trecãtorii cîte
un leu de pîine, nu înainte de a-i aminti
cã nu devii doamnã dacã porþi
costum de ºef! „Un personaj profund
compromis”, scrie site-ul Deutsche
Welle, în urma deciziei C.C.R. de
revocare a ºefei D.N.A., pe care o
considerã vulnerabilã pentru
partenerii externi ai României: „Este
clar cã pentru Bruxelles sau pentru
Washington, care au acordat o
susþinere masivã ºi explicitã ºefei
D.N.A., situaþia a devenit penibilã, cãci,
în ciuda unor ample eforturi mediatice,
Laura Codruþa Kövesi este un
personaj profund compromis care nu
mai poate asigura credibilitatea
sistemului pe care îl reprezintã”.
   Odatã cu mãscãricii ãºtia doi, ar
trebui puºi pe tuºã ºi ziariºtii care au
transformat apãrarea faptelor lor de
corupþie într-o problemã naþionalã. Sã
pierd palatul pentru un popor de
idioþi!?, îºi zice Iohannis în subþirimea
minþii lui. Nici gînd! Existã varianta sã
negociez cu Codruþa! Sau sã cer ajutor
de la Mutti Merkel. Johannis îºi iubeºte
prea mult fotoliul, ca sã-l intereseze

mulþimea care se anunþã la miting.
Vorba lui Þuþea: „Am suferit 13 ani în
temniþã pentru un popor de idioþi!”.
Aºa ºi Johannis! Nu vrea sã-ºi piardã
funcþia! Idioþii îl susþin ºi pe el ºi pe
Codruþa. Chintesenþa oamenilor lui
Iohannis, adicã a „partidului meu” e
de aceeaºi sorginte mafiotã ca a
oricãrui partid, dar Iohannis o
protejeazã cum ºtie mai bine pe juna
coruptã ºi dedatã stalinismelor,
pretextînd cã este integrã pentru lipsa
lui de integritate. El persevereazã în
inepþii ºi o þine tot pe-a lui, cea strîmbã
judecatã, cu lupta împotriva corupþiei.
Parcã, vorba ceea, sã juri cã nu e orb,
dar o face pe-a orbul! Am evitat cît am
putut sinonimele lichea ºi lepãdãturã,
dar vedem cã lepãdãturile care au dat
Þara pe mîinile strãinilor sînt premiate
de corupþii Europei cu distincþii purtînd
numele altor lepãdãturi. Iohannis a fost
premiat la Palatul Regal din Munchen
- „Allerheiligen-Hofkirche”, culmea,
pentru falsa luptã împotriva corupþiei,
din partea fundaþiei „Hanns Seidel”,
adicã a propagandei germane, cu un
premiu botezat dupã numele unui
mare corupt al Germaniei: Franz Josef
Strauss, ministru german, poreclit
„taurul din Bavaria”, care, la rîndul lui,
a primit o ºpagã de 10 milioane de
dolari în schimbul unei comenzi de
916 avioane de luptã F-104
Starfighter, implicate în 212 accidente
aviatice, motiv pentru care a fost
poreclit ºi „creatorul de vãduve la
Luftwafe”. Decoraþia a fost însoþitã de
un premiu în valoare de 10.000 de
euro. Mai sînt ºi stãpîni corecþi care
îºi rãsplãtesc slugile!
   Sã ne amintim cã în septembrie
2010, Iohannis primea placheta de
onoare din partea „Uniunii Asociaþiilor
Etnicilor Germani Expatriaþi” de la Erika
Steinbach, preºedinta uniunii „Bund
der Vertriebenen” (BdV), alcãtuitã din
foºti naziºti sau urmaºi ai acestora din
fostele provincii ale celui de-Al Treilea
Reich ºi din Estul Europei, care duce
o politicã revizionistã ºi de
dezvinovãþire a Germaniei pentru
ororile comise în Al Doilea Rãzboi
Mondial, politicã ce a dat startul unui
real scandal în Polonia, þarã care o
percepe pe Erika Steinbach ca fiind
nazistã. Erika ºi Iohannis, doi
revizioniºti hitleriºti! De ce?, pentru cã

în 2007, F.D.G.R.-ul condus de Klaus
Iohannis s-a declarat oficial, succesor
al organizaþiei hitleriste „Deutsche
Volksgruppe in Rumänien” (Grupul
Etnic German din România,
organizaþie aflatã în subordinea directã
a N.S.D.A.P.), statut obþinut abuziv prin
decizie judecãtoreascã.
   Doar cîteva dintre decoraþiile care l-
au mituit pe Iohannis, ca sã nu mai
amintim prea multe de prietenia sa cu
L.G.B.T.-istul Bernd Fabritius,
descendent direct al unuia dintre ºefii
minoritãþii naziste germane din
România, Fritz Fabritius, fondatorul
Partidului Naþional-Socialist al
Germanilor din România ºi adept al
lui Adolf Hitler. Cam ieftin premiul
pentru acest monument de
corectitudine, guvernator al coloniei
lui Merkel. Trebuia sã-i fi dat bani de o
casã, acolo, cã doar a contribuit ºi el la
anularea datoriei de rãzboi a Germaniei
faþã de România! Oricum, a meritat
premiul... în ghilimele. Cu atît mai mult,
cu cît înainte de a-ºi face rost de cele
ºase case din meditaþii, a contribuit
„fãrã frontiere” la adoptarea, de cãtre
strãini, a unor copii români sãraci,
pentru a le oferi - zice-se - o viaþã mai
bunã decît în România.
   Cu aceste broderii ºi cu altele mult
mai scumpe ºi sofisticate, Iohannis,
primise un fotoliu înalt doar ca sã
prindã muºte, însã, chiar dupã primele
luni de mandat s-a lãsat posedat de
poziþia Germaniei, începîndu-ºi
alunecarea pe trambulina care duce
direct la groapa cu furnici a istoriei!
Credeau cã metodele staliniste de
control al societãþii vor dura la nesfîrºit?
Preºedintele scos de feisbuc din pãlãrie
nu reprezintã poporul român. Ca sã fiu
mai directã, ne-am cam sãturat de
democraþia coruptã din România.
Un dezastru perpetuu: Iliescu,
Constantinescu, Boc, Bãsescu, Cioloº
soroºistul, Johannis, Koveºi, Coldea,
Oprea, Portocalã ºi alþii ca ãºtia, care
vãd doar profituri, în subþirimea minþii
lor, deþin monopolul, fac legi pentru
ei, hotãrãsc în numele nostru, fac
istorie, religie, economie, fãrã sã ia
seama cã pohtele puterii le vor
aduce, pînã la urmã, brãþãrile de aur
meritate: cãtuºele!
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Liderul actual al PSD chiar are
un glonþ magic pe þeavã, dacã a reuºit
sã mobilizeze toatã flora ºi fauna
partidului în Capitalã, sã demonstreze
cã ºtie sã lupte pentru democraþia
româneascã. Iar mioarele lui Dragnea
au ascultat de cioban ºi s-au lãsat
chemate pe urmele vechiului cioban
Bucur, cel care a dat ºi numele
Capitalei noastre, dupã cum spune
legenda Bucureºtilor. Deci þara noastrã
are o tradiþie îndelungatã în mânatul
oilor la Capitalã. Unele mioare au fost

cu adevãrat inocente la mitingul din
Piaþa Victoriei. ªi pânã la urmã poate
pentru unii a fost pentru prima datã
când au vizitat Capitala sau când au
ieºit din judeþe.
   Avantajele erau multiple pentru
pesediºtii în alb care au fãcut
deplasarea la Bucureºti, pe banii lor
sau pe banii partidului. Au împuºcat
mai mulþi iepuri dintr-o loviturã. În
primul rând ºi ce era mai important au
salvat democraþia de statul paralel.
Oare ce mai este un partid, dacã nu îºi
apãrã liderul atunci când acesta este
la ananghie? Dacã democraþia a fost

Liviu Dragnea ºi oile sale sau Picnicul pe asfalt - o tradiþie în
democraþia româneascã

salvatã, Dragnea mai are de aºteptat.
   De ce au mers unii miei la Bucureºti
sãptãmâna trecutã? Unii nu îºi permit
alt concediu în acest an sau în general.
Alþii au preferat sã îºi facã acum
concediul, pe banii partidului ºi pe
mâncarea ºi apa de la PSD. ªi PSD
chiar a dat, având în vedere câte
deºeuri au rãmas în Piaþa Victoriei
dupã încheierea mitingului. A fost
extrem de avantajos pentru cei din
provincie - au avut un pachet turistic

all inclusive: transport ºi mâncare plus
spectacolul de searã.
   E adevãrat cã unii dintre
manifestanþi ar fi avut multã treabã
pe acasã, dar pentru partid au
renunþat la dulceaþã, gemuri ºi alte
chestii. Capitala este frumoasã la
început de iunie. Cu excepþia zilelor
de 13-15 iunie. Nu se ºtie ce turiºti
ajung... E bine totuºi cã mitingul a
fost seara ºi nu s-au vãzut prea bine
gunoaiele rãmase în urmã, dupã
miting. Probabil cã nu ar trebui sã
mire pe nimeni ce a rãmas dupã
picnic-ul PSD, din centrul Capitalei.

Cam aºa se întâmplã ºi la picnic cu
unii dintre români: lasã deºeurile la
întâmplare ºi aºteaptã sã le strângã alþii.
Este la fel de adevãrat cã Piaþa Victoriei
nu este autorizatã ca loc de picnic, deci
era liber la aruncat deºeuri.

De ce a adus Liviu Dragnea
mieii la Bucureºti?

   Pânã la urmã cã unii au mers în
Bucureºti nu este o tragedie, mai ales
cã în anumite judeþe a plouat sâmbãtã
ºi nu s-a putut face mare lucru prin
gospodãrie. Nu mai conteazã nici
calitatea celor care au mers în Piaþa
Victoriei. Toþi sunt oameni ºi trãiesc în
democraþia româneascã, indiferent cu
cine voteazã sau ce idealuri îi animã
sau doar pentru cã au rãmas datori
partidului pentru cã le oferã ajutor social
sã nu munceascã prea mult pentru
statul paralel sau pentru cã le-a majorat
salariile; sau pentru cã i-a angajat pe
anumite funcþii la stat. Erau destui
datornici la PSD ºi la Dragnea.
   Aºadar, a avut de unde sã adune
liderul PSD pentru a nu vorbi
singur la asfalt. Liviu Dragnea a
transmis clar un mesaj cãtre þarã
ºi cãtre instituþiile statului prin
organizarea mitingului din Piaþa
Victoriei, anume: ªeful sunt eu ºi
pe la mine trece totul. Uite, ce pot
face, sã scot sute de mii de oameni
în stradã. Adicã sunt o forþã de care
trebuie sã se teamã justiþia ºi statul
paralel. Ce s-ar fi întâmplat dacã

instanþa supremã s-ar fi pronunþat
vineri în dosarul în care a fost
judecat liderul PSD. Ne aºteptam
la mase învrãjbite sâmbãtã sau nu
s-ar mai fi dus nimeni la protest?
   Se zice cã Liviu Dragnea va fi pãrãsit
imediat de colegii de partid, dacã va fi
condamnat defintiv ºi în cel de-al
doilea dosar. Mai este mult pânã
atunci, având în vedere cã nu a aflat
nici prima decizie în dosarul DGASPC
Teleorman. Va mai dura pânã la
definitivã. Este o presiune pe care
Dragnea o pune pe justiþie, pe statul
paralel cu care a cochetat câþiva ani ºi
pentru care a tãiat ºi porcul la un
moment dat. Acum are probleme cu
justiþia ºi statul paralel nu mai este la
fel de bun, cum era cel pentru care tãia
porcul în curtea vilelor de protocol ale
SRI. Aºa sunt politicienii, duplicitari.
   Va fi interesant de urmãrit dacã
Liviu va continua lupta dârzã pentru
apãrarea democraþiei româneºti, dacã
va fi achitat în dosar ºi dacã justiþia
va fi „corectã” sau mai trebuie pusã
cu botul pe labe. Nici nu ar fi vreo
surprizã ca Dragnea sã înceapã sã
laude justiþia ºi sã uite de statul
paralel. Pânã la urmã fiecare îºi face
statul paralel cum îi place, când vine
la putere. Numai cã statul paralel nu
vrea sã îºi ridice fusta în cap pentru
Dragnea. Pur ºi simplu e vorba de
gelozie. Doar Liviu a venit cu amica
mai tânãrã ºi purã ºi la miting.

 ªtefan Bãeºiu

Festivitate de absolvire la
ªcoala Postlicealã Sanitarã...

   Emoþii ºi trãiri intense, marþi 12
iunie a.c., atât pentru colectivul de
cadre didactice cât ºi pentru elevii
ªcolii Postliceale Sanitare Drobeta
Turnu Severin condusã de director,
prof. Delia Alecsandru ºi director
adjunct, prof. Alin Tomoescu.
   A fost Festivitatea de Absolvire
pentru promoþia 2018 a asistenþilor
medicali generaliºti ºi asistenþilor
medicali de farmacie, dupã trei ani
de studiu, eveniment desfãºurat ºi
anul acesta la Palatul Culturii “Teodor
Costescu”. Aproape 200 de
absolvenþi (din cele 6 clase de
asistenþi medicali generaliºti ºi 4 clase

de asistenþi medicali de farmacie) au
rãspuns prezent la strigarea
catalogului de cãtre profesorii diriginþi
ºi au urcat pe scenã pentru a primi
Diploma de absolvire ºi o floare...
   Pe parcursul desfãºurãrii
festivitãþii, atât elevii cât ºi profesorii
au putut urmãri imagini surprinse
în timpul ºcolii, pe parcursul celor
trei ani de studiu. Pentru buna
organizare ºi desfãºurare a
evenimentului au primit felicitãri ºi
aplauze profesorii Liliana Galbenu,
Clara Ciornei, Nadia Bordînc ºi
Delia Alecsandru, coordonatoarea
întregii festivitãþi.
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 urmare din numãrul trecut
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 Industria metalurgicã
   Din industria metalurgicã de stat mai
fãceau parte în 1989: Combinatul de
oþeluri speciale Târgoviºte, Centrala
industrialã siderurgicã Hunedoara,
Combinatul Victoria - Cãlan,
Întreprinderea de fier Vlahita, Centrala
industrialã ºi combinatul siderurgic
Reºiþa, Întreprinderea Oþelul Roºu,
Întreprinderea Ciocanul - Nadrag,
Centrala industrialã siderurgicã Galaþi,
cu întreprinderea Laminorul de tablã
- Galaþi ºi întreprinderea de construcþii
metalice Tecuci, Centrala industrialã
de prelucrãri metalurgice Bucureºti,
Întreprinderile metalurgice Aiud,
Beclean, Laminorul Brãila,
Întreprinderea de sârmã ºi produse
din sârmã Buzãu, Combinatul
metalurgic Câmpia Turzii,
întreprinderea de sârmã, cuie ºi lanþuri

Galaþi, întreprinderea metalurgicã Iaºi,
întreprinderea de þevi Roman,Centrala
industrialã pentru produse refractare
Braºov, întreprinderile de produse
refractare de la Aleºd, Alba Iulia, Turda,
Cluj-Napoca, Pleaºa, Centrala
industrialã pentru materiale neferoase
ºi rare Slatina, întreprinderea de
aluminã Oradea, Întreprinderea de
prelucrare a aluminiului Slatina,
Întreprinderea de produse cãrbunoase
Slatina, Combinatul metalurgic Tulcea,
întreprinderile metalurgice Neferal -
Brãneºti, Laromet - Bucureºti,
Sinterom - Cluj Napoca, de supape
bolþuri din Topoloveni, de piese ºi
armãturi din aluminiu ºi pistoane auto
din Slatina.

Întreprinderile-simbol ale
României - ruine în paraginã (2)

Industria auto
   Din industria auto fãceau parte:
Centrala industrialã de autovehicule
Braºov, întreprinderea de maºini
agregate ºi subansamble auto „Sf.
Gheorghe” Covasna, întreprinderea
de radiatoare ºi cabluri Braºov, de
piese de schimb - Oradea, de piese
auto de la Iaºi, Satu Mare, Sibiu,
Reghin. Întreprinderi auto mai erau la
Mediaº, Bucureºti, Piteºti,
Câmpulung- Muscel Argeº, Oradea,
Costeºti, Oradea. Lista mai cuprinde
Centrala industrialã de tractoare ºi
maºini agricole Braºov ºi
Întreprinderea „Tractorul” Braºov,
întreprinderile mecanice Oradea,
Topleþ, Tehnofrig - Cluj, Codlea,
Braºov, de armãturi industriale -
Oradea, de oþel - Strehaia, de utilaj
alimentar - Slatina, de garnituri de
frânã ºi etanºare la Râmnicu-Sãrat, de
utilaje la Medgidia, de tractoare ºi

maºini agricole la Craiova.
   Mai existau întreprinderi
mecanice la Bãileºti, Galaþi,
Miercurea Ciuc, Piatra
Neamþ, Timiºoara,
Bucureºti, Bacãu, Buzãu,
Cluj-Napoca, Moreni,
Zalãu, Giurgiu; Ploieºti,
Râmnicu Vâlcea,
Târgoviºte, Petroºani, Baia
Mare, Satu Mare,

Câmpina, Filipeºtii de Pãdure, Vaslui.
   Lista marilor întreprinderi de stat mai
cuprinde peste 800 de unitãþi rãspândite
în toate oraºele þãrii, multe dintre ele rãmase
doar prin amintirea numelor: „Steaua
Roºie” Bucureºti, „Electroprecizia” Sãcele,
„Frigidere” Gãieºti, „Steaua electricã” Fieni,
„Conect” Bucureºti. „Nicovala” Sighiºoara,
„Colorom” Codlea, „Sãpun Stela”
Bucureºti, „Vâscoza” Lupeni, „Metal-
lemn” Craiova, „Relaxa” Mizil, „Suveica”
Bucureºti, „Bumbãcãria româneascã”
Jilava, Întreprinderea de mãtase „România
muncitoare” Cluj-Napoca, Întreprinderea
textilã „Trainica” Pucioasa, Întreprinderea
de postav „Proletarul” Bacãu, „Octombrie
Roºu” Ghimbav, Tricotaje „Tânãra Gardã”

Bucureºti, „Emailul roºu”
Mediaº[3].Aranjament grafic - I.M.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[3] Sursa http://adevarul.ro/locale/hunedoara/istoria-colosilor-
industriali-romaniei-comuniste-soarta-avut-cele-1250-uzine-fabrici-
combinate-1_5a7c7be4df52022f755408ee/index.html 9.2.2018

Deputatul PNL Virgil
Popescu – vicepreºedinte al

Comisiei pentru industrii ºi servicii
din forul legislativ inferior – a oferit

o declaraþie în care a fãcut
previziuni dure despre Fondul

Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii
(FSDI), a cãrui lege de înfiinþare a

fost votatã în aceeaºi zi.
   Parlamentarul de Mehedinþi a
început prin a-i acuza pe cei din PSD
de lipsã de fair play – mai precis: de
tãierea microfoanelor opoziþiei.
   În altã ordine de idei: Virgil
Popescu ºi-a exprimat revolta cã
unele amendamente nu s-au regãsit
astãzi în raportul final care a ajuns
în plenul Camerei Deputaþilor.
   „Amendamentele discutate în ºedinþa
Comisiei de industrii au fost respinse
ºi nu s-au mai regãsit în raportul final
(pur ºi simplu au dispãrut). Nu le-am
mai putut discuta nici în plen. A fost
pur ºi simplu un abuz pentru a trece pe
repede înainte acest fond suveran de
investiþii, aceastã jucãrie pe care
majoritatea PSD-ALDE i-a dat-o lui
Dragnea”, a arãtat PNL-istul.
   Intrând pe fondul problemei, ºeful
liberalilor mehedinþeni a avertizat
asupra ipotezei ca pachete întregi de
acþiuni din numeroase companii
profitabile ale statului sã fie trecute în
proprietatea unor strãini într-un mod
netransparent, ocolind legislaþia în
vigoare. Totodatã, Virgil Popescu ºi-a
exprimat îngrijorarea cã deficitul
bugetar ar putea exploda pânã la 9 sau
chiar 10% – cu mult peste þinta de 3
la sutã convenitã cu UE.
   „Practic, au luat companiile din
energie foarte profitabile (Hidroelectrica,
Nuclearelectrica, Complexul Energetic
Oltenia, Romgazul, OIL Terminalul), au
luat porturile strategice (toate porturile
de pe Dunãre, portul Constanþa), au luat
aeroporturile, au luat companiile care
exploateazã resursele minerale ºi le-au
trecut într-un fond de investiþii care este
condus total netransparent, dar care –
mare atenþie! – poate oricând sã le
înstrãineze fãrã a respecta o procedurã
de privatizare transparentã. Or, aºa ceva
este inadmisibil ºi cred cã încalcã
prevederile Constituþiei. PNL va ataca
la Curtea Constituþionalã acest lucru.

Previziuni dure despre Fondul
Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii

   Mai mult: Ministerul de Finanþe ne
trimite la comisie o adresã prin care
spune cã a informat Eurostatul cu
proiectul de lege aprobat de Senat (pentru
a avea un control ex ante cu privire la
deficitul bugetar), dar nu a primit rãspuns
ºi cã ne va trimite rãspunsul când îl va
primi.Or, ce face majoritatea? Trece în
forþã fãrã niciun rãspuns de la Eurostat
ºi aprobã acest fond de investiþii,
neþinând cont de faptul cã s-ar putea
sã aibã chiar probleme mari, ca acest
fond sã fie inclus în deficitul bugetar
al României, iar deficitul sã creascã.
ªi aici nu vorbim despre 3 virgulã ceva
la sutã. Dacã ºi acest fond va intra în
calculul deficitului bugetar, vom ajunge
undeva în jur de 10% – ceea ce ne
scoate afarã din Europa.
   Spun cã nu au bani de investiþii ºi
folosesc acest Fond Suveran pentru a
face investiþii, dar dacã ne uitãm în
partea cealaltã, la fondurile europene,
acelea nu sunt atrase – banii nu sunt
cheltuiþi. Pãrerea mea este cã acest
fond de investiþii este fãcut tocmai
pentru a asigura o negociere a lui
Dragnea în relaþiile cu diverse entitãþi
din afara þãrii, pentru a vinde aceste
acþiuni – a vinde, practic, companiile
profitabile ale României unor entitãþi
nu ºtiu din ce parte. Domnul fost prim-
ministru Ponta a spus astãzi cã Israel
ºi Rusia – am rãmas uºor ºocat când
am auzit. Pentru cã dacã aºa este, este
extraordinar de grav ceea ce se
întâmplã în acest moment în România!
Dar ca sã spui cã faci un Fond Suveran
de Investiþii, ca sã faci investiþii, în
condiþiile în care tu nu atragi banii pe
care-i ai la dispoziþie, atunci e o
minciunã crasã. Deci este clar cã pentru
altceva l-au fãcut”, a detaliat Popescu.

 continuare în pag. 11
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Uniunea Naþionalã a
Patronatului Român (UNPR) -
preºedinte Ioan LUCIAN,
Confederaþia Patronatului Român,
Filiala Brãila - preºedinte Sorin
CONSTANTIN, Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România, Filiala Brãila - preºedinte
Gheorghe STROE, Baroul Brãila –
decan Daniel Emilian PRUNÃU ºi
Asociaþia Generalã a Inginerilor din
România (AGIR), Sucursala Brãila –
preºedinte Petru DUMITRACHE au

Zi istoricã pentru mediul economic din judeþul Brãila

semnat în data de 8 iunie 2018, în
Sala Rondã a Prefecturii Brãila,
Acordul de parteneriat dintre
organizaþiile patronale ºi corpurile
profesionale din judeþ.
   La eveniment au participat George-
Adrian PALADI - prefectul judeþului
Brãila, Francisk-Iulian CHIRIAC –
preºedintele Consiliului Judeþean,
Monica BRATU - director executiv
AJOFM, Liviu ARHIRE - inspector ºef
ITM, Camelia VECHIU– decan
Facultatea de Management, Marketing

în Afaceri Economice din
Brãila ºi Cãtãlin CANCIU -
Inspector ºcolar general,
domniile lor dând o ºi mai
mare semnificaþie viitoarei
colaborãri dintre reprezen-
tanþii mediului de afaceri ºi
instituþiile importante ale
judeþului Brãila.
   Atât prefectul cât ºi
preºedintele Consiliului

Judeþean au apreciat aceastã
iniþiativã, promiþând cã vor sprijini
toate acþiunile benefice pentru
mediul economic al judeþului,
aºteptând cu interes primele

activitãþi ale semnatarilor Acordului.
   ªi reprezentanþii celorlalte instituþii
prezente au apreciat demersul Uniunii
Naþionale a Patronatului Român,
solicitând ca în cel mai scurt timp sã
se demareze activitãþi de interes pentru
instituþiile pe care le reprezintã.
 Preºedintele Camerei de Comerþ,

Industrie ºi Agriculturã Brãila,
domnul ªtefan FUSEA, prezent la
eveniment, a declarat cã ºi Camera
de Comerþ se va alãtura, în cel mai
scurt timp, celorlalþi semnatari.

Biroul de Presã
Uniunea Naþionalã

a Patronatului Român

Inflaþia creºte ratele la împrumuturi
Leul a avut o evoluþie

stabilã în perioada analizatã, în care
euro a stagnat în apropierea
pragului de 4,66 lei, iar dolarul ºi
francul elveþian s-au depreciat.
   Cursul euro a fluctuat între 4,6513 ºi
4,6587 lei, medie stabilitã la sfârºitul
intervalului, când tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,658 – 4,664 lei,
cu închiderea în jurul valorii de 4,66 lei.
   Media dolarului american a fluctuat
între 3,9379 ºi 3,9589 lei, intervalul
fiind încheiat la 3,9497 lei, când
cotaþiile din piaþa localã au fluctuat
între 3,947 ºi 3,972 lei.
   Moneda elveþianã s-a miºcat pe
pieþele internaþionale între 1,153 ºi
1,166 franci/euro, iar cursul ei s-a
miºcat în culoarul 4,0067 – 4,0277
lei, finalul perioadei aducând un
curs de 4,0139 lei.
   Presiunea pe leu se va menþine ºi în
continuare, în condiþiile în care deficitul
comercial al României din primele patru
luni ale acestui an a fost de 3,7 miliarde
euro, conform datelor prezentate de INS.
   INS a anunþat, de asemenea, creºterea
luna trecutã a inflaþiei cu 5,4%
comparativ cu mai 2017, valoare care
reprezintã un nou maxim al ultimilor
cinci ani.   Comparativ cu aprilie
majorarea preþurilor a fost de 0,47%.
   Dacã leul a avut o perioadã mai
blândã, tendinþa fiind totuºi una de
depreciere, în schimb dobânzile
interbancare au continuat sã
creascã, atingând noi maxime ale
ultimilor aproape patru ani.
   Indicele ROBOR la trei luni, utilizat
la calcularea costului la creditele de

consum în lei cu dobânda variabilã,
a crescut la 2,90%, nivel care nu a
mai fost atins din septembrie 2014,
iar cel la ºase luni, care îi afecteazã
pe cei care au luat credite ipotecare,
a atins pragul de 3%.
   Indicii la nouã ºi 12 luni, au crescut
la 3,05%, respectiv la 3,11%.
   Perechea euro/dolar a fluctuat
între 1,1713 ºi 1,1839, la închiderea
perioadei tranzacþiile de pe pieþele
internaþionale realizându-se între
1,1741 ºi 1,1809 dolari.
   Zilele urmãtoare vor avea loc
întâlnirile de politicã monetarã ale
Fed ºi BCE. Dacã Rezerva Federalã
ar urma sã anunþe o nouã creºtere
a dobânzii, de la BCE se aºteaptã
anunþarea perioadei în care se va
încheia programul sãu de relaxare
cantitativã. Reamintim, cã începând
cu martie 2015 BCE a achiziþionat
active ale statelor sau companiilor
din zona euro în valoare de peste
2.400 miliarde euro.
   Valoarea bitcoin a scãzut dupã ce
autoritãþile de reglementare americane
ale pieþei financiare au solicitat
platformelor de schimb informaþii
despre contractele futures fãcute asupra
preþurilor. De asemenea, autoritãþile
chineze au declanºat o anchetã, iar pe
piaþa criptomonedelor a avut loc un atac
al hackerilor care ar fi produs pagube
în valoare de 42 de miliarde dolari.
Indicele compozit al bitcoin calculat

de Bloomberg a încheiat perioada
pe scãdere la 6.760,89 dolari.
Analiza cuprinde perioada 6 – 12 iunie.

 Radu Georgescu

 Nici aleºii din ALDE nu au scãpat de
tirul de acuzaþii din partea lui Virgil
Popescu, preºedintele PNL Mehedinþi
învinuindu-i cã s-au întors la 180 de
grade cu privire la votul pe FSDI.
   „ªi mã mirã ºi atitudinea colegilor
din ALDE, care au votat ºi au susþinut
de la tribuna Parlamentului acest
lucru, în condiþiile în care Ministerul
Energiei (pe care îl deþin ei) va
rãmâne practic un minister de
ascuþit creioane – nu mai rãmâne cu
absolut nimic! Inclusiv pachetele
minoritare la OMV, la Engie, la EON
au fost luate, chiar dacã ele mai
puteau fi gestionate. Ministerul
Economiei rãmâne ºi el fãrã
conþinut. Dar acolo nu e nicio
pagubã, pentru cã cu un aºa
ministru, mai bine nu-i dai de lucru!
Cu toate astea, au votat cei de la
ALDE, deºi chiar astãzi, pe culoarele
Parlamentului, ei spuneau cã nu vor

Previziuni dure despre Fondul
Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii

vota aºa ceva. Erau foarte supãraþi.
Eu nu pot sã-nþeleg ce poate sã le
facã Dragnea parlamentarilor PSD ºi
ALDE, de ascultã orbeºte ºi practic
sunt pãrtaºi la jaful secolului.
   În încheiere, Virgil Popescu a dat
asigurãri cã Partidul Naþional Liberal
va ataca legea la Curtea
Constituþionalã a României (CCR).
 „Vom ataca la Curtea Constituþionalã
ºi sunt convins cã aceastã lege nu va
trece, pentru cã este profund
neconstituþional ca printr-o lege sã iei
cu japca pachetele de acþiuni ale unor
companii (care sunt listate la bursã, care
au alþi acþionari, care poate au drept de
preempþiune) ºi sã faci multe lucruri fãrã
hotãrâri ale acþionarilor luate conform
legilor. Deci nu poþi sã dai derogãri la
derogãri la derogãri de la lege, doar c-
aºa doreºte un om în acest moment.
   Legea Fondului Suveran era în
procedurã de avizare în Parlament, era
amânatã, iar de ieri, brusc, toate
comisiile avizatoare au dat avize ºi în
aceeaºi zi (cred cã ºi la aceeaºi orã) ºi
raport din partea Comisiei de politici
economice, ca sã intre astãzi în plen”,
a concluzionat Virgil  Popescu.

 Biroul de presã

an
un

þ

Vând apartament
2 (douã) camere situat în
Drobeta Turnu Severin.
Relaþii la telefon
0744 514 605.

 urmare din pag. 10
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Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã pânã la data de 1
august a.c., se depun la Centrele
judeþene APIA/Centrul Municipiului
Bucureºti (ori la Centrul judeþean cel
mai apropiat de sediul social, de
vatra stupinei sau de locul de
deplasare în pastoral al stupinei),
cereri le ºi  documentele
doveditoare pentru Programul
Naþional Apicol pentru anul 2018.
   În conformitate cu Hotãrârea nr. 307/
2018 pentru modificarea ºi
completarea Hotãrârii Guvernului nr.
443/2017 privind aprobarea
Programului Naþional Apicol pentru
perioada 2017-2019, valoarea
sprijinului financiar alocat din
bugetul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale,este de 99.340 mii
lei, din care suma de 49.670 mii
lei reprezintã contribuþia Uniunii
Europene la programele apicole
naþionale, potrivit prevederilor Deciziei
de punere în aplicare (UE) 2016/1.102
a Comisiei din 5 iulie 2016 de
aprobare a programelor naþionale de
îmbunãtãþire a producþiei ºi

 Biroul de presã

În data de 12 iunie 2018, s-a desfãºurat în localitatea Broºteni o
nouã acþiune de donare de sânge la nivelul judeþului Mehedinþi. Acþiunea
a fost iniþiatã ºi organizatã de cãtre Direcþia de Sãnãtate Publicã Mehedinþi,
prin implicarea directã ºi eficientã a asistentului medical comunitar
Chitigiu Maria, care, împreunã cu Primãria Broºteni ºi medicul de familie,
dr. Lupu Liliana, au fãcut mobilizarea populaþiei.
   Principalii colaboratori ai acestei activitãþi, prezenþi întotdeauna la
astfel de evenimente, ºi fãrã de care acestea nu se pot finaliza, au fost:
Centrul Judeþean de Transfuzii, Filiala de Cruce Roºie Mehedinþi,
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta”, Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean ºi Poliþia de Frontierã Mehedinþi.
   Mobilizarea populaþiei a fost exemplarã: din totalul de 41 de persoane
voluntare prezentate, 31 au fost eligibile pentru a dona sânge.
Mulþumim tuturor celor implicaþi!

Odatã cu terminarea anului
ºcolar 2017-2018, absolvenþii
instituþiilor de învãþãmânt sunt
aºteptaþi sã se înscrie în evidenþele
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Mehedinþi pentru
a beneficia de asistenþã
personalizatã în vederea identificãrii
ºi ocupãrii unui loc de muncã.

 Absolvenþii diferitelor forme de
învãþãmânt înregistraþi beneficiazã de
informare ºi consiliere profesionalã,
mediere pentru identificarea unui loc de
muncã, precum ºi de diverse facilitãþi
financiare. De asemenea, în scopul
asigurãrii mobilitãþii ºi reintegrãrii pe
piaþa muncii, absolvenþii pot participa
gratuit la programe de formare
profesionalã.
   Persoanele care într-o perioadã de 60
de zile calendaristice de la finalizarea
studiilor nu s-au încadrat în muncã
potrivit pregãtirii profesionale ºi sunt
înregistraþi în evidenþele AJOFM
Mehedinþi, pot solicita acordarea
indemnizaþiei de ºomaj dacã:
- nu urmeazã o formã de învãþãmânt;
- nu realizeazã venituri sau
realizeazã, din activitãþi autorizate
potrivit legii, venituri mai mici decât
valoarea indicatorului social de
referinþã al asigurãrilor pentru ºomaj
ºi stimulãrii ocupãrii forþei de
muncã, în vigoare (500 lei).
   Se considerã cã nu au reuºit sã se
încadreze în muncã dacã fac dovada
cã, în perioada de 60 de zile
calendaristice de la data absolvirii
studiilor, s-au înregistrat la agenþiile
pentru ocuparea forþei de muncã ori
la alþi furnizori de servicii
specializate pentru stimularea
ocupãrii forþei de muncã, acreditaþi
în condiþiile legii, în vederea medierii
pentru încadrare în muncã.
   Indemnizaþia de ºomaj se acordã
absolvenþilor, la cerere, pe o
perioadã de 6 luni, ºi constã într-o
sumã fixã, lunarã, neimpozabilã al
cãrei cuantum este de 250 lei. Nu
beneficiazã de acest drept
absolvenþii licenþiaþi ai facultãþilor
de medicinã, medicinã dentarã ºi
farmacie care, la data solicitãrii
dreptului, au promovat concursul

COMUNICAT DE PRESÃ
privind acordarea indemnizaþiei de ºomaj absolvenþilor

diferitelor instituþii de învãþãmânt promoþia 2018

naþional de rezidenþiat pe locuri
sau posturi, în condiþiile legii.
   Termenul de 60 de zile calendaristice
de la data absolvirii studiilor este termen
de decãdere din drepturi.
   În cazul în care absolvenþii diferitelor
forme de învãþãmânt nu se prezintã în
intervalul de 60 de zile calendaristice de
la terminarea studiilor, au dreptul sã se
înregistreze ca persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã, beneficiazã
de toate serviciile oferite de agenþiile
pentru ocuparea forþei de muncã, însã
pierd dreptul la indemnizaþie de ºomaj.
   AJOFM Mehedinþi atenþioneazã
absolvenþii de liceu promoþia 2018,
indiferent dacã au promovat sau nu
examenul de bacalaureat, cã termenul
de 60 de zile calendaristice începe cu
26 mai 2018 (conform Ordinului nr.
3382/24.02.2017 al ministrului
educaþiei naþionale privind structura
anului ºcolar 2017-2018, pentru
clasele terminale din învãþãmântul
liceal anul ºcolar se încheie în data
de 25 mai 2018), ultima zi de
înregistrare fiind 24 iulie 2018.
   Elevii care nu au situaþia ºcolarã
încheiatã la unele discipline, se pot
înregistra în evidenþele ANOFM în
termen de 60 de zile calendaristice de
la data promovãrii examenelor de
corigenþã (data înscrisã în adeverinþa
eliberatã de instituþia de învãþãmânt).
   Adeverinþa de absolvire a claselor
terminale trebuie sã conþinã precizarea
exactã a datei absolvirii cursurilor (zi,
lunã, an), potrivit ordinului ministrului
educaþiei naþionale.
   Înregistrarea absolvenþilor diferitelor
instituþii de învãþãmânt în evidenþele
AJOFM Mehedinþi este o etapã
prealabilã ºi obligatorie în vederea
obþinerii facilitãþilor acordate potrivit
Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Informaþii suplimentare pot fi obþinute
de la sediul AJOFM Mehedinþi din
Drobeta Turnu Severin, bd. Carol I nr.
3, telefon 0252/319029.
Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior,
Mihail Sorin Marinescu

COMUNICAT DE PRESÃ
comercializãrii produselor apicole,
prezentate de statele membre în temeiul
Regulamentului (CE) nr.1.308/2013 al
Parlamentului European ºi al
Consiliului, ºi distribuitã astfel:
- pentru anul 2017 - 32.542 mii lei;
- pentru anul 2018 - 33.399 mii lei;
- pentru anul 2019 - 33.399 mii lei.
   Menþionãm cã plata sprijinului
financiar se va efectua de cãtre APIA
dupã finalizarea tuturor controalelor
aferente cererilor de platã depuse pentru
Programul Naþional Apicol ºi dupã
centralizarea sumelor eligibile pentru
verificarea încadrãrii în plafonul alocat.
   Plãþile aferente anului 2018 se
efectueazã la cursul de schimb
de 4,6585 lei/euro stabilit de
Banca Centralã Europeanã (BCE) la
data de 29 decembrie 2017.
 Pe site-ul APIA: www.apia.org.ro,
în cadrul secþiunii: Mãsuri de piaþã
– Apiculturã – Anul 2018 (http://
www.apia.org.ro/ro/directia-
masuri-de-piata/apicultura/anul-
2018), se regãsesc informaþii
privind Programul Naþional Apicol
pentru anul 2018.

RESPONSABIL COMUNICARE

O nouã acþiune de donare de
sânge la nivelul judeþului Mehedinþi
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Zeci de elevi olimpici ºi profesori, premiaþi
de Primãria Drobeta-Turnu Severin

cã suntem mehedinþeni, atât la olimpiadele
naþionale, cât ºi la olimpiade internaþionale. Astãzi am premiat un numãr de
30 de elevi ºi 28 de profesori, sperãm din suflet ca în anii urmãtori sã premiem
ºi mai mulþi copii ºi mai mulþi profesori”, a declarat primarul Marius Screciu.
   Premierea elevilor olimpici s-a fãcut în urma unui proiect de hotãrâre
iniþiat de consilierul local Andrada Turbat ºi care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi de consilierii locali. Suma alocatã de la bugetul
local pentru premiere a fost de aproximativ 60.000 de lei.  Alexia M.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Foarte animate sunt relaþiile cu anturajul apropiat.
Aspectul de Lunã nouã ce se formeazã în Semnul
Gemenilor pe 13 Iunie îþi oferã ºanse deosebite de
a îmbunãtãþi relaþiile cu ceilalþi, de a-þi face prieteni
noi ºi de a-þi remodela gândirea ºi comunicarea.
Pentru cã multã lume va roii în jurul tãu, ar fi bine sã fii
prudent cu vorbele ºi gesturile. Vorbeºte strictul necesar
ºi ascultã-i pe ceilalþi cu interes. Joi ºi Vineri, atenþia ºi
eforturile îþi vor fi atrase de activitãþile domestice ºi de
relaþiile cu membrii familiei. Se contureazã discuþii
importante în casã, dar ºi cu neamurile. Sfârºitul
sãptãmânii este potrivit distracþiilor ºi relaþionãrii cu
cei dragi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se anunþã îmbunãtãþiri financiare, încã de la
începutul sãptãmânii datoritã formãrii aspectului
de Lunã nouã în Semnul Gemenilor. Se deschide o
nouã etapã de câºtig din munca proprie, etapã care
va dura cel puþin un an de zile de acum încolo. Fii
atent la cele discutate la locul de muncã ºi acceptã
schimbãrile necesare. Poate fi vorba de a munci
mai mult, dar eforturile îþi vor fi rãsplãtite. Pe 14 ºi
pe 15 Iunie vor fi frecvente cãlãtoriile pe distanþe
scurte, întâlnirile ºi dialogurile cu persoanele din
anturajul apropiat. Evitã sã vorbeºti prea mult
despre tine! Weekend-ul aduce treburi gospodãreºti ºi
discuþii importante cu membrii familiei.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmânã foarte importantã pentru tine,
deoarece în Semnul tãu zodiacal se formeazã
aspectul de Lunã nouã. Ai ºanse minunate de a
aduce îmbunãtãþiri importante pe toate planurile
vieþii tale, aºa încât rezervã momente special pentru
tine ºi gândurile tale. Un jurnal personal þi-ar fi de
mare folos pe termen lung. Cum emotivitatea va fi
accentuatã existã riscul sã oscilezi cam mult în
decizii ºi în relaþiile cu ceilalþi. Ai încredere în tine
ºi opereazã schimbãrile necesare dorite de tine.
Joi ºi vineri apar câºtiguri deosebite din munca
proprie, dar în paralel se ivesc ºi cheltuieli. Sfârºitul
sãptãmânii îþi aduce în preajmã persoanele dragi
din anturajul apropiat.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc dorinþã de
interiorizare, somnolenþã ºi tendinþã la visare cu
ochii deschiºi. În Semnul Gemenilor se alcãtuieºte
aspectul de Lunã nouã, astfel cã stãrile tale interioare
sunt fluctuante. Ocupã-te de treburi uºoare ºi, la
nevoie, cere sprijinul celor dragi ºi de încredere
pentru a rezolva chestiunile urgente. Joi ºi Vineri te
vei simþi mai bine, hotârându-te cel mai probabil sã
schimbi multe ºi mãrunte în viaþa ta. Începe mai
întâi cu stabilirea unor noi direcþii profesionale.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe tot parcursul
sãptãmânii, deci nu forþa nota. Weekend-ul îþi
aduce câºtiguri din munca proprie, cadouri sau
recompense deosebite.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Relaþiile cu prietenii ºi susþinãtorii din
segmentul profesional se vor schimba încã din
primele zile ale sãptãmânii, pentru cã în Semnul
Gemenilor se formeazã aspectul de Lunã nouã.
Renunþã la persoanele care te-au necãjit ºi la
cei care observi cã stau în preajma ta doar pentru
profitul lor personal. Joi ºi Vineri vei avea nevoie
de odihnã, somn ºi dialoguri interioare. Rezervã
momente ºi pentru plimbãri în aer liber împreunã
cu cineva drag. La finalul sãptãmânii te vei simþi
mai bine, însã nu forþa nota. Traseazã-þi planuri
noi, revizuieºte-þi toate relaþiile ºi gândeºte ºi
la cum sã-þi îmbunãtãþeºti personalitatea.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Apar schimbãri importante, cu bãtaie lungã în
plan profesional. În Semnul Gemenilor se
formeazã aspectul de Lunã nouã, fapt care
deschide o nouã etapã în câmpul muncii, o etapã
în care vei fi bine susþinut de cãtre ºefi. Þi se vor
recunoaºte meritele, iar unii vor dori sã afle care
este secretul succesului tãu din aceastã perioadã.
Fii prudent ºi nu te lãsa copleºit de laude,
deoarece în umbrã, colegii nu se prea bucurã de
poziþia ta socialã ºi de sprijinul primit din partea
autoritãþilor. Joi ºi Vineri sunt momente bune
pentru a discuta cu prietenii, întrucât astfel vei
afla informaþii ºi sfaturi utile. Weekend-ul
evidenþieazã oboseala ºi dorinþa de interiorizare.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile cu strãinãtatea sunt bine susþinute,
datoritã formãrii aspectului de Lunã nouã în Semnul
Gemenilor. Vor apãrea posibilitãþi importante de a
cãlãtori peste mãri ºi þãri, de a relaþiona cu oameni
de bunã calitate ºi de a-þi îmbogãþi bagajul de
cunoºtinþe cu teme interesante ºi de folos. Studiile,
cercetãrile, documentarea sunt activitãþi care îþi vor
solicita atenþia ºi eforturile multã vreme de acum
încolo. Joi ºi Vineri sunt posibile dialoguri
importante cu ºefi, cu reprezentanþii unor instituþii,
însã totul este de bun augur, fiind susþinut ºi
apreciat de multã lume. Finalul sãptãmânii îþi aduce
în preajmã prieteni ºi aventuri plãcute.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Apar noutãþi la capitolul financiar, pentru cã
în Semnul Gemenilor se formeazã aspectul de
Lunã nouã, oferindu-þi ºanse minunate de câºtig
de la ºi prin alþii. Astfel vei putea rezolva datorii
mai vechi sau mai noi, poþi primi cadouri, o
moºtenire sau, diverse recompense. Evitã ziua
de 13 Iunie pentru vânzãri, cumpãrãri de
anvergurã ºi pentru semnarea documentelor
importante, care te implicã în vreun fel pe termen
lung. În zilele de 14 ºi 15 Iunie apar informaþii
preþioase despre cãlãtorii îndepãrtate sau
necesitatea de a te ocupa de studii ºi
documentare. Finalul sãptãmânii aduce în
prejama ta multã lume, fie în cadru oficial la
serviciu, fie la o petrecere în plan personal.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã importantã în plan relaþional,
deoarece în Semnul Gemenilor se formeazã aspectul
de Lunã nouã. Sunt posibile finaluri ºi începuturi
nebãnuite atât în relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi
în relaþiile de colaborare profesionalã. Totuºi pe 13
Iunie, îndoiala, temerile, senzaþia de mers în gol vor
fi accentuate. În culisele vieþii tale existã jocuri, de
bun augur, care vor ieºi la ivealã la momentul potrivit.
Joi ºi Vineri se contureazã cheltuieli pe taxe, impozite,
servicii ºi preocupãri legate de bugetul disponibil
comun cu alþii. Sfârºitul sãptãmânii aduce activitãþi
culturale ºi subiecte legate de cãlãtorii în strãinãtate,
pentru lucru, studiu sau de agrement.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

La locul de muncã se întrezãreºte o nouã etapã,
întrucât în Semnul Gemenilor se formeazã aspectul
de Lunã nouã. Activitãþile profesionale le vei desfãºura
mai uºor, iar sprijinul colegilor va fi excelent. Însã,
sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele sistemului
digestiv. Alimenteazã-te sãnãtos, odihneºte-te ºi, la
nevoie, apeleazã la sfaturile specialiºtilor. Evitã, pe
cât posibil în primele douã zile ale sãptãmânii,
analizele, consultaþiile medicale ºi intervenþiile
chirurgicale. Joi ºi Vineri sunt momente bune pentru
relaþiile parteneriale, astfel cã negocierile, dezbaterile
pe teme ºi activitãþi comune se pot desfãºura foarte
bine. Weekend-ul aduce cheltuieli ºi chestiuni
financiare alãturi de cei dragi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspectul de Lunã nouã ce
se construieºte în Semnul Gemenilor, impulsionându-
te sã fii alãturi de persoana iubitã ºi de copii. Amorul
va cãpãta o altã însemnãtate pentru tine, iar dorinþa de
aventuri, distracþii ºi idile întâmplãtoare va fi la cote
mari ºi destul de uºor de îndeplinit. Rãscolirile
sufleteºti pot fi frecvente. Joi ºi Vineri se anunþã mult
de lucru la serviciu, dar ºi treburi de rutinã acasã.
Oboseala, unele afecþiuni cardiace ºi ale coloanei
vertebrale îºi vor spune cuvântul. Dozeazã-þi eforturile
ºi acceptã ajutorul celorlalþi! Sfârºitul sãptãmânii
readuce în discuþie relaþia cu partenerul de viaþã, dar
ºi colaborãrile profesionale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspectul de Lunã nouã
ce se construieºte în Semnul Gemenilor, oferindu-
þi efecte în plan domestic. Ecourile acestei
sãptãmâni le vei simþi multã vreme de acum încolo,
pentru cã este vorba despre schimbãri importante
în relaþiile familiale, ambianþa din casã, legãtura
cu locurile natale ºi cu neamurile. Apropie-te de
cei dragi ºi ajutã-i necondiþionat atât cât poþi. Zilele
de 14 ºi 15 Iunie rãscolesc relaþia cu persoana
iubitã ºi copiii. Distracþii, aventuri, amor, dar ºi
niscai discuþii aprinse trecãtoare. Finalul sãptãmânii
aduce treburi de rutinã, fie la locul de muncã, fie
acasã. Fii prudent în privinþa sãnãtãþii, pentru cã
este vulnerabilã.
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Comunicat de presã
      În luna mai 2017 Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi a
desfãºurat un numãr de 151 acþiuni de control în urma cãrora s-au
constatat 89 de deficienþe pentru remedierea cãrora s-au stabilit mãsuri
de intrare în legalitate cu termene ºi responsabilitãþi ºi s-au aplicat
83 sancþiuni contravenþionale (11 amenzi), valoarea totalã a amenzilor
fiind de 172.000 lei. Au fost identificate un numãr de 7 persoane care
prestau activitate fãrã a avea încheiate contracte individuale de muncã.
   În perioada 29-31.05.2018 s-a desfãºurat la Iniþiativa Inspecþiei
Muncii o Campanie naþionalã privind identificarea cazurilor de muncã
nedeclaratã ºi de verificare a modului în care se respectã prevederile
legale ce reglementeazã relaþiile de muncã ºi securitatea ºi sãnãtatea
în muncã la angajatorii din domeniul alimentaþiei publice: Bufet Expres,
Restaurant Fast-Food, Pizzerie. În urma acþiunilor desfãºurate de
inspectorii de muncã din cadrul ITM Mehedinþi, acþiuni desfãºurate
atât ziua cât ºi noaptea, au fost identificate 4 persoane care prestau
activitate fãrã a avea încheiate contracte individuale de muncã,
angajatorii la care au fost depistate cazurile de muncã nedeclaratã
fiind sancþionaþi cu amenzi contravenþionale în valoare de 80.000
lei. Pentru deficienþele constatate în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii
în muncã s-au aplicat 17 sancþiuni contravenþionale, valoarea
amenzilor fiind de 32.000 lei.

Tot în aceastã perioadã s-au desfãºurat acþiuni de control în cadrul
Campaniei naþionale privind verificarea modului de respectare a
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional desfãºurate de zilieri, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Pentru remedierea deficienþelor constatate s-au stabilit
mãsuri de intrare în legalitate cu termene si responsabilitãþi.
   În data de 07.06.2018 conducerea ITM Mehedinþi a participat la
lansarea în judeþul Mehedinþi a Campaniei Naþionale „Informare
acasã! Siguranþã în lume!”. Campania a fost iniþiatã de cãtre
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu mai
multe instituþii publice ºi îºi propune informarea cetãþenilor români
asupra riscurilor la care se pot expune odatã cu decizia de a cãuta
un loc de muncã, un program de studii sau de a se stabili în afara
graniþelor României.

Gheorghe Florian Simcea, Inspector ºef
Mãdãlina Aurora GÎRLEA, Compartiment CRP

Mangalia 7-10 iunie
2018

   Trei Judoka strehãieni
au participat la finala pe
þarã a Campionatului
Naþional de Copii, un
Concurs cu foarte mulþi
participanþi, ºtiindu-se cã
Judo e o artã marþialã
foarte îndrãgitã de cei
mici pentru efectele
benefice pe care le are în
dezvoltarea personalitãþii, disciplinarea ºi
dezvoltarea combinatã a calitãþilor fizice.
   Dupã douã zile de lupte destul de grele
în condiþiile unei atmosfere toride Judoka
de la Strehaia au reuºit ºi de aceastã datã
sã se remarce, astfel: Ceaucã Maria
Liliana a obþinut medalia de bronz în
cadrul categoriei de 48 kg (ªcoala
Dumitru Bodin-Comanda); Turcu Mihai

Judoka strehãieni, pe podium la
Campionatul Naþional de Copii U11-Judo

 I.G.M.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, titular al
proiectelor „CONSTRUIRE STRÃZI ÎN MUNICIPIUL DROBETA
TURNU SEVERIN” ºi „REABILITARE STRÃZI ÎN MUNICIPIUL
DROBETA TURNU SEVERIN” anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiectele menþionate,
propuse a fi amplasate în intravilanul municipiului Drobeta Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi.
   Proiectele deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã joi între
orele 800-1600 vinerea între orele 800-1200  precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectele deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

ANUNÞ DE VÂNZARE PRIN LICITAÞIE A MIJLOACELOR
FIXE – MIJLOACE DE TRANSPORT CU DURATA DE

FUNCÞIONARE EXPIRATÃ, PROPUSE PENTRU CASARE

Spitalul General Cãi Ferate cu sediul în Drobeta Turnu Severin, b-dul
Carol I, nr. 5-7 organizeazã în data de 02.07.2018, ora 12.00 LICITAÞIE CU
STRIGARE pentru vânzarea mijloacelor de transport cu durata de funcþionare
expiratã, propuse pentru casare.
   Obiectul licitaþiei:
   Mijloacele de transport cu durata de funcþionare expiratã propuse pentru casare,
cuprinse în anexa ataºatã.
   Data limitã de primire a candidaturii: 27.06.2018, ora 14 la secretariatul
Spitalului General Cãi Ferate Drobeta Turnu Severin, b-dul Carol l, nr. 5-7.
   Garanþia de participare: 30 lei
   Adresa, data ºi ora deschiderii licitaþiei: Spitalului General Cãi Ferate
Drobeta Turnu Severin, b-dul Carol l, nr. 5-7, ora 12.

Condiþiile de participare la licitaþie: Orice persoanã fizicã ºi juridicã, potenþial
cumpãrãtoare, trebuie sã prezinte pânã la data deschiderii ºedinþei de licitaþie,
urmãtoarele documente:
- chitanþa de achitare a garanþiei de participare licitaþie în valoare de 30 lei,
eliberatã de casieria unitãþii menþionatã mai sus;
- copie dupã certificatul de înmatriculare la Registrul Comerþului ºi codul fiscal
pentru persoanele juridice sau actul de identitate pentru persoanele fizice.
   Ofertantul trebuie sã sigileze documentele menþionate mai sus ºi oferta
financiarã într-un plic marcat corespunzãtor cu denumirea ºi adresa autoritãþii
contractante ºi cu inscripþia: “A NU SE DESCHIDE   ÎNAINTE DE DATA
02.07.2018, ORA 12.00’’.
   Relaþiile suplimentare privind modul de desfãºurare a licitaþiei ºi obþinerea
documentaþiei de licitaþie se obþin de la Biroul Financiar-Contabilitate,
0252333181 int.13.
AVIZAT COMISIA LICITAÞIE:
Preºedinte: Ec. Floari Gheorghiþa
Membru: Cons. jur. Cimpoca Ramona
Secretar: Cirstulescu Valica

medalie de Bronz în cadrul categoriei
+55kg (ªcoala generalã Valea-Bunã);
Stângã Andreea Briana locul Vll (ªcoala
Mihai-Viteazul Strehaia).

Rezultatele sunt mulþumitoare ºi ele
vin ca un Bonus de sfârºit de an,
adãugat pe panoplia rezultatelor bune
pe care Judoka Strehãieni le-au
obþinut anul acesta.
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CS Strehaia nu ºi-a pãstrat
titlul cucerit anul trecut, dupã ce a
remizat, scor 1-1, pe teren propriu,
cu ACS Viitorul ªimian, în ultima
etapã a actualului sezon. Pregãtitã
de Mircea Danciu, echipa din
Strehaia avea nevoie de victorie

pentru a deveni din nou campioanã
judeþeanã, în timp ce Viitorului
ªimian îi era suficient ºi un egal,
pentru a rãmâne pe primul loc. S-
a încheiat 1-1, rezultat care a

Campioana judeþului
Mehedinþi  la Juniori U13, ACS
Luceafãrul Drobeta a avut un parcurs
aproape perfect la turneul zonal,
desfãºurat la sfârºitul sãptãmânii trecute
pe Stadionul Extensiv, din Craiova.
Repartizatã în seria B a zonei a VI-a,
echipa severineanã a învins lejer, în faza
grupelor, CFR Simeria (8-0), Isport
Junior Vâlcea (5-0) ºi cu Viitorul Arad
(2-0), rezultate prin care s-a calificat în
finalã, unde a întâlnit câºtigãtoarea seriei
A, CS Universitatea Craiova. Echipa
antrenatã de Bogdan Vrãjitoarea
câºtigase  grupa, dupã ce a dispus la
scor de  LPS Târgu Jiu (6-2), CSS
Corabia (11-1) ºi LPS Banatul
Timiºoara (4-1), iar în finalã a trecut cu
5-3 de Luceafãrul, prin golurile lui
Capac (2 g), B. Duþã, L. Duþã ºi Tamaº,
respectiv Brãºfãleanu (2) ºi Dragu.
Astfel, CSU Craiova s-a calificat la
turneul semifinal, alãturi de
câºtigãtoarele celorlate 7 zone: Sporting
Vaslui (zona 1), Viitorul Constanþa (zona

S-a tras cortina ºi peste ultimul
eºalon fotbalistic din Mehedinþi.
Campioanã în Liga a V-a a devenit

Liga a V-a - Etapa a XXII-a (ultima)
Dunãrea Hinova - AS Obârºia de Câmp 9-3
Viitorul Floreºti - Unirea Gârla Mare 6-2
Inter Crãguieºti - ªtiinþa Broºteni 3-0
Coºuºtea Cãzãneºti - AS Ghiciulescu Hinova6-0
Voinþa Opriºor - AS Corlãþel 3-0
Voinþa Vrata - Real Vânãtori 3-3
Clasament
1. Broºteni 22  17 1   4 84-30 52
2. Crãguieºti 22  15 2   5 67-42 47
3. Cãzãneºti 22  13 3   6 69-43 42
4. D. Hinova 22  13 1   8 67-47 40
5. Gârla Mare 22  11 2   8 56-43 35
7. Obârºia de Câmp 22   9 5   8 47-52 32
6. Floreºti 22   9 3   10 54-56 30
8. Corlãþel 22   7 4   11 52-62 25
9. ASG Hinova 22   6 5   11 52-79 23
10. Opriºor 22   6 3   13 43-60 21
11. Vrata 22   5 5   12 45-60 20
12. Vânãtori 22   3 2   17 40-10211

Liga a IV-a
Play-off - Etapa a VI-a
CS Strehaia - Viitorul ªimian 1-1
Recolta Dãnceu - Dierna Orºova 2-1
Clasament
1. ªimian 6   3 3   0 20-5 36
2. Dãnceu 6   3 1   2   11-10 35
3. Strehaia 6   3 2   1 8-6 33
4. Orºova 6   0 0   6 4-22 16

Liga a IV-a Mehedinþi are
o nouã campioanã

avantajat echipa din ªimian.
Oaspeþii au deschis, în minutul 54,
prin Andrei Dicu, iar gazdele au
egalat de-abia în minutul 86, din
lovitura liberã, de la 17 metri,
executatã de Claudiu Topalã. A fost
însã prea târziu ca Strehaia sã mai

poatã câºtiga partida, astfel
cã Viitorul ªimian a intrat în
posesia titlului de campioanã
ºi va reprezenta judeþul în
“barajul” pentru promovarea
în Liga a III-a.
   Adversara mehedinþenilor
va fi campioana Ligii a IV-a
Timiº, ACS Dumbrãviþa.

Manºa-tur va avea loc în Banat,
sâmbãtã, 16 iunie, cu începere de
la opra 18:00, returul fiind
programat o sãptãmânã mai târziu.
   Cu CS Strehaia, Viitorul ªimian a

jucat în formula: Adrian Nedelcea -
Robert Vãcuþã, Constantin Bologa,
Andrei Dicu, Adelin Pãtraºcu,
Laurenþiu Prundeanu (’46
Constantin Dudãu), Mihai Schintee
(cpt), Costinel Stanciu, Mãdãlin
Mãtãsãreanu (’24 Mãdãlin Lãcustã),
Lucian Zamfir ºi Andrei Enea.

   Gazdele au replicat cu: Cosmin
Noanã - Alin Gomoi, Florin
Dobrescu (cpt.), Alexandru  Balaci,
Costinel ªotea, Elvis Roman (’65
Mãdãlin Barbu), Adrian  Balaci,
Andrei Dincã, Andrei Mãtuºoiu,
Claudiu Topalã ºi Costel Pontu.

 M. O.

Final ºi în Liga 5

ªtiinþa Broºteni, în timp ce podiumul a
fost completat de Inter Crãguieºti ºi
Coºuºtea Cãzãneºti. Cu doar o

înfrângere în retur, AS
Coºuºtea a fost echipa
cu cele mai multe
puncte acumulate în
partea a doua a
sezonului, dupã ce
încheiase turul tocmai
pe locul 7. Titlul de
golgheter a revenit lui
Ion Diniºoarã, de la
Voinþa Opriºor. Acesta
a marcat 22 de goluri,
fiind urmat în topul
marcatorilor de Stelian
Mãreºeºcu (20 g;
ªtiinþa Broºteni) ºi
Andrei Fulga (19 g; -
Unirea Gârla Mare).

Luceafãrul, la un pas de turneul semifinal

2), ACS Prosport Football Academy
Bucureºti (zona 3), FC Argeº Piteºti
(zona 4), Gaz Metan Mediaº (zona 5),
CSM ªcolar Reºiþa (zona 7) ºi CS
Luceafãul Cluj (zona 8).

“Am fãcut parte din zona 6, alãturi
de alte 7 echipe. Cele 8 participante
au fost repartizate în 2 grupe, iar noi
am câºtigat toate cele 3 meciuri din
seria noastrã, fãrã sã primim gol. Ne-
am calificat astfel în finalã, unde am
întâlnit o echipã puternicã. CSU
Craiova ne-a învins cu 5-3, dar, cu
puþinã ºansã, ne puteam impune”, a
declarat antrenorul de la Luceafãrul
Drobeta, Constantin Gãdãleanu.

Acesta a mizat la turneul zonal de la
Craiova pe: Adrian Frânculescu –
Denis Dragu, Adrian Aprotosoaie,
Bogdan Brãºfãleanu, Mario Pãunescu,
Rareº Leca, Mario Lupulescu, Cezar
Petculescu, Fabian ªandru, Andrei
Bunea, Eduard Ardeiu, Rafael Bobocea,
Remus Bobocea, Cãtãlin Fronea.

 M. O. M. O.
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Mã nepoate, mã gândii io sã
mã duc pi la mare, cam aºa când
pleacã ai noºtri sã sã instruiascã în
valuri, dupã mitingu’ di la Capitalã.
Da între timp zisei sã-i lãsãm pe
oameni sã sã scalde în voie. Pã dacã
perfecþionarea asta scoate din ei ce
e mai bun, atunci sã meritã. Sã
meritã sã plãteascã vacanþa ºi din
pozonar, cã la câte taxe ºi impozite
sã duc pe apa Mãrii Negre, nu ºtiu
dacã o sã fie bine.
   Mã fraþilor, cum ziceam data
trecutã, sã tot dusãrã 2 ani di la

ultimele alegeri locale ºi trecurãm
deja în ultima jumãtate. Ca acuºi vin
promisiunile cu lapte ºi miere ºi
trebe sã votãm iar. Da dacã ne uitãm
la promisiunile trecute, multe au
rãmas de cãruþã, ca sã zicem aºa,
elegant. Pi la comune bate vântu în
continuare, doar primarii semneazã
contracte de finanþare prin PNDL, de
zici cã e sac fãrã fund penedeleul
ãsta. Acuma, ei semneazã, da sã
vedem ºi când ºi pe unde sã
finanþeazã. Cã altfel rãmân cu
semnatu’. Bine, acuma cã sunt unii
consultanþi care ºi-au tras ºi câte 40
de comune pentru proiectele PNDL,
e altã poveste, de asta trebe sã sã

Sucã ºi Mehedinþiul la jumãtate de mandat,
nea Gherghe ºi aerul de Orºova
ocupe cine trebuie. Organele
abilitate, dacã au voie di la politic!
   În rest, proiecte mai deloc, investiþii
mai puþine, strategii nici vorbã,
bate vântu ºi sã aºterne prafu.
Dupã cum îmi zisã al lu
Zbanghiu, pe care-l trimesãi pi
la Orºova, sã vadã cum merge
treaba, pe acolo face vicele
legea, vicele trecut pi la
þãrãniºti. Aºa cã, dacã are
cineva vreo treabã de rezolvat,
ceva, sã rezolvã. Acuma,
minunea e cã la Orºova nu sã

întâmplã nicio minune, sã sã schimbe
lucrurile radical. Aºa cã oraºu rãmâne
mult în umbra Dunãrii, în continuare.
   Da tot al lu Zbanghiu auzi cã pe nea
Gherghe îl bate gându sã sã îndrepte
spre Cazane. Pã da, aer curat,
panoramã frumoasã, la ºosea ºi apã,
ce sã-þi mai doreºti?! Acuma ºi nea
Gherghe îºi dã seama cã vremea
Severinului a cam trecut pentru

‘mnealui, da nici Orºova nu e departe.
Unde mai pui cã orºovenii l-ar vota
cu ochii închiºi, numai sã vadã ºi ei

o bãncuþã, o panseluþã, un beculeþ,
cum au vãzut la Severin. Iarã dacã nici
nea Gherghe nu sã pricepe la de-alde
astea, atunci nu sã mai pricepe nici
Tanþa lu Pecingine.
   Bine, cã nea Gherghe ar putea sta
liniºtit, la casa de avocaturã, pãnã
la adânci bãtrâneþi, nu se îndoieºte
nimenea, da dacã omu vrea sã-i
spunã orºovenii dom’ primar, o sã
o facã ºi pe asta.
   Pin capitala de judeþ, la jumãtate
de mandat, treburile stau cam aºa:
avem un primar mai tânãr, avem
unele proiecte în desfãºurare, iar
altele nu au început. La
infrastructurã stãm mai bine, la spaþii
verzi ºi locuri de joacã se lucreazã,
grãdiniþe se construiesc, ºcoli se

reabiliteazã, s-ar putea
spune cã nu e rãu. Bine, cã
mai sunt câteva luni ºi dãm
iar din colþ în colþ cu
cãldura, asta spunea Sucã
din primãvarã. Dar despre
asta, altãdatã, cã sughite nea  nea Mãrin

Gherghe, cã prea ne-am ºi am
amintit de iel. Între timp, ãla micu
sustrasã proiectu cu portul ºi-l

arogã în Consiliul Local ºi arogat
rãmasã. Sau arogant, cum vreþi sã-i
spuneþi. Acuma, Sucã zice cã
trecerea portului în administrarea
oraºului rãmâne prioritate, cu sau
fãrã ãla micu. În plus, un parc
industrial e posibil, dar numai dupã
ce sunt identificaþi ºi atraºi câþiva
investitori cu potenþial de dezvoltare
a producþiei. Altfel ne îmbãtãm cu apã
rece.  ªi e Dunãrea plinã. În rest, mai
e mult de muncã pãnã departe, da nici
toate odatã nu sã pot face. Pi la
comune stãm în continuare prost, cã
sunt sãrace ºi stau cu mâna întinsã
la judeþ, care sã uitã spre Capitalã ºi
e un fel de lanþul slãbiciunilor fãrã
sfârºit. Sã gãsãsc sponsori doar
pentru paranghelii. Da e varã,
oamenii merg la instruire, la malul
mãrii, vine valu... ªi nu sã aude, la
DSV, lãtratu’ disperat al Câinilor di la
Adãpost ºi nici la CJP nemulþumirile
pensionarilor purtaþi pe drumuri.
   Hai, pãnã data viitoare, sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


