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 Biroul de presã

Joi, 14 iunie a.c., structurile
teritoriale ale M.A.I., împreunã cu
autoritãþile locale, în contextul
campaniei naþionale
“O VIAÞÃ CÂT UN CENTENAR”,
lansatã de cãtre Ministerul Afacerilor
Interne ºi Ministerul Culturii ºi Identitãþii
Naþionale au fost prezente în localitatea
Brezniþa Motru, acolo unde Sulgeriu Ana a

O VIAÞÃ CÂT UN CENTENAR
împlinit veritabila
vârstã de 100 de
ani. Centenara a
fost sãrbãtoritã
alãturi de familie
ºi autoritãþile
locale, în
prezenþa
reprezentanþilor
structurilor
teritoriale ale
M.A.I. ºi prefectul
judeþului
Mehedinþi, prof.
Nicolae
Drãghiea.

   La împlinirea unui secol de viatã,
sãrbãtoritei i-au fost oferite flori, diplome
ºi urãri din partea celor prezenþi.
   Centenarei îi dorim zile senine ºi
tradiþionalul “La mulþi ani”!
   La nivelul judeþului Mehedinþi, în cursul
acestei luni, îi vom fi alãturi unei alte
persoane la împlinirea veritabilei vârste
de 100 de ani.
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Stimaþi colegi, astãzi vreau sã vã
vorbesc despre investiþii. Despre

investiþiile pe care le facem pentru
a-i susþine pe cei care vor sã

porneascã o afacere în România.
Pe toþi cei care au idei, ºtiu cum sã

le punã în practicã, sunt pregãtiþi,
dar mai ales perseverenþi. Pe toþi
cei care vor sã-ºi transforme visul

într-o afacere de succes.
   Mai exact, astãzi vreau sã vã
vorbesc despre programul Start Up
Nation, program care, spun eu, e o
adevãratã reuºitã a celor care se
ocupã de el.
   Anul acesta, guvernarea PSD alocã
2 miliarde de lei pentru programul
Start Up Nation II, bani suficienþi
pentru a finanþa 10 mii de noi proiecte
de afaceri. Astfel, se vor acorda câte
200.000 de mii de lei pentru
susþinerea companiilor nou înfiinþate.
   Start Up Nation II e prevãzut sã
înceapã la finalul lunii iulie sau
începutul lunii august. Adicã imediat
ce vor fi finalizate plãþile aferente
ediþiei de anul trecut. Ediþie care cred
cã a fost un real succes, mai ales cã,
prin programul Start Un Nation I, au
fost finanþate pânã acum 1300 de
proiecte. Ce înseamnã acest lucru?
Cã 1300 de români au primit motivul
necesar pentru a rãmâne în þarã ºi
pentru a-ºi începe aici afaceri. Afaceri
care se vor dezvolta ºi vor contribui,
mai apoi, ºi la dezvoltarea economiei
româneºti.
   Toþi cei care au cereri de platã în
aºteptare sau care nu le-au depus,
sunt contactaþi de personalul
agenþiilor regionale pentru
îndrumare. Aºadar, oamenilor de
afaceri aflaþi la început de drum li se
oferã tot sprijinul. Ultima zi de

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi,

Prof. Alina Teiº

Programul Start Up Nation,
un pilon esenþial al creºterii

economice

depunere a cererilor de platã pentru
Start Up Naþion I este 29 Septembrie
2018. Aºa cã toþi cei care au obþinut
finanþare sunt aºteptaþi sã-ºi ridice
banii, care se aflã în conturile celor
trei bãnci partenere ºi ale agenþiilor.
   Vreau sã vã reamintesc cã ºi bugetul
pe anul 2017 al programului Start-
up Nation a fost unul consistent. De
1,7 miliarde de lei, din care 500
milioane lei pentru acoperirea plãþilor
directe la partea de fonduri europene,
iar restul de 1,2 miliarde de lei au fost
credite de angajament, pentru partea
de fonduri naþionale a programului.
Anul trecut, circa 8400 de firme mici
ºi mijlocii ºi microîntreprinderi,
înfiinþate dupã 30 ianuarie 2017, s-
au calificat la finanþare, pentru a primi
fonduri nerambursabile de maximum
200.000 de lei fiecare, de la stat,
pentru investiþii.
   Programul Start Up Nation a fost,
aºadar, o provocare. O provocare
cãreia Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat a
reuºit sã-i facã faþã. ªi cu siguranþã ºi
anul acesta Programul Start Up Nation
se va dovedi a fi unul de succes.

Când a fost investitã în funcþia
de prim ministru doamna Viorica
Dãncilã am avut, aºa, la modul
inefabil, un uºor fior de mândrie:
iatã, în sfârºit, prima femeie  prim-
ministru de la noi, aºa cum vedeam
cã se întâmplã la case mai mari.
   Dupã mica euforie a momentului
am revenit cu toþii la crunta realitate
autohtonã unde orice iluzie nu-ºi
pãstreazã ºarmul mai mult de trei
zile. Acum suntem undeva la
antipod, cu o moþiune de cenzurã
ale cãrei capete de acuzare þintesc
guvernul Dãncilã.
   Sigur cã nu-s mari ºanse sã ºi
treacã, dar demersul PNL la care
au subscris ºi deputaþi USR ºi PMP
are cel puþin valoarea unui act
simbolic, ºi a unuia important cãci
pare a da startul oficial pentru
ostilitãþile prelectorale. Textul
moþiunii depuse zilele acestea (va
fi discutatã în plen abia de lunea
viitoare iar pe la sfârºitul sãptãmânii
ce urmeazã se va vota) este unul
tranºant spre violent ºi vizeazã
guvernul prin ricoºeu, þinta fiind
Liviu Dragnea : “Guvernul Dãncilã

Cãldurã mare,
monºer

nu are curajul sã se opunã
deciziilor arbitrare ale ºefului sãu
de partid. Astfel, chiar sub ochii
prim-ministrului, legile justiþiei
sunt modificate doar pentru a
deveni legi de protecþie personalã
pentru Dragnea. Codurile penale
sunt modificate cu dedicaþie pentru
leadership-ul PSD-ALDE! Altfel
spus, actuala putere are o agendã
de grup infracþional organizat”.
   Mai mult ca sigur aceasta va fi ºi
teza majorã a viitoarelor alegeri
pentru opoziþie, ºi anume melanjul
politic Dragnea-Dãncilã, cu
acuzaþiile de rigoare. Doi ani de zile
au la dispoziþie liberalii, dar ºi USR
ºi PMP, sã toace mãrunt mãrunt
PSD-ul pe tema aceasta. E un timp
suficient pentru a crea social-
democraþilor probleme reale la vot.
   Deja PSD are probleme de
credibilitate pe tema aceasta,
Dragnea-Dãncilã, ºi mulþi din PSD
privesc cu îngrijorare alegerile ce
vin. E clar cã guvernul Dãncilã nu
adunã sufragii, nu e simpatizat.
   Despre Liviu Dragnea, ce sã mai
vorbim? Dacã PSD aleargã pe
culoarul acesta, cu portstindard
Liviu Dragnea ºi Viorica Dãncilã are
toate datele insuccesului rezervate.
Dacã însã se va debarasa la timp
de Liviu Dragnea ºi Viorica Dãncilã
poate reechilibra situaþia, mai ales
cã nici opoziþia nu stã bine.
   Aici e tot misterul alegerilor ce
se apropie: e capabil PSD sã se
reformuleze sau nu?
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Vicepreºedintele PNL
Virgil Popescu a declarat

cã va solicita înfiinþarea
unei comisii

parlamentare care sã
ancheteze abuzurile

sesizate în toatã þara în
contextul organizãrii de

cei de la PSD a unui
miting împotriva

abuzurilor.
   “Mi se pare un miting
absurd. Mi se pare absurd
ca un partid aflat la guvernare, care
are aproape toate instituþiile statului
sã facã un miting contra abuzurilor,
comiþând abuzuri. ªi în judeþul
Mehedinþi au fost fãcute sesizãri.
Nu este normal ca la Vânju Mare
consilierii PSD sã fie obligaþi sã
aducã fiecare câte 9 oameni la
miting ºi sã le dea 100 de lei. Este
anormal din punct de vedere legal.
Este revoltãtor cã angajaþii spitalului
Judeþean Mehedinþi sã fie obligaþi
sã meargã la miting”, a declarat
preºedintele PNL Mehedinþi.
   Virgil Popescu a mai anunþat cã
la ºedinþa de sãptãmâna aceasta a
Comisiei pentru industrii  ºi
servicii va prezenta situaþia celor
de la mina Husnicioara, care sunt
forþaþi sã participe la mitingul
organizat de PSD.
   “Cei de la mina Husnicioara au
fost forþaþi sã se ducã la miting. Voi
prezenta aceastã situaþie la ºedinþa

Vicepreºedintele PNL Virgil Popescu va
solicita înfiinþarea unei comisii parlamentare

care sã ancheteze abuzurile sesizate în
toatã þara în contextul organizãrii de cei de
la PSD a unui miting împotriva abuzurilor.

comisiei din care fac parte. Nu
putem sta cu mâinile în sân. Voi
solicita înfiinþarea unei comisii de
anchetã parlamentarã care sã
cerceteze abuzurile comise cu
organizarea acestui miting. Am mai
auzit cã cei care au companii de
transport au fost ameninþaþi cã îºi
vor pierde traseele dacã nu se duc
la miting. ªi dacã este aºa cei care
fac asta vor rãspunde”, a mai
completat deputatul PNL.
   Social-democraþii ºi partenerii
lor din ALDE ºi-au propus ca
sâmbãtã, 9 iunie, de la ora 20.00,
sute de mii de oameni aduºi din
toate colþurile þãrii, sã protesteze
faþã de mãsurile luate de aºa-zisele
„instituþii de forþã“, acestora
imputându-se „abuzuri“ fãcute prin
dosare considerate politice sau
prin supravegherea ilegalã a
politicienilor de cãtre servicii.

Micii preºcolari înscriºi la Grãdiniþa cu Program
prelungit nr. 22 din Drobeta Turnu Severin se pot
bucura începând cu data de 14 iunie de un loc de

joacã special amenajat pentru ei, aceasta fiind o
iniþiativã Generatorii de Bine, un proiect marca CEZ.

Joaca – începutul cunoaºterii
    Iniþiativa de a amenaja un loc de joacã pentru cei
aproximativ 200 de copii cu vârste cuprinse între 3 ºi 6 ani a
fost propusã de cãtre un angajat CEZ în cadrul proiectului
intern Generatorii de Bine. Propunerea a fost dedicatã atât
preºcolarilor care frecventeazã în acest moment instituþia, cât
ºi generaþiilor viitoare de copii care se vor înscrie la Grãdiniþa
cu Program Prelungit nr. 22 din Drobeta Turnu Severin.

Dupã ce a fost luat la ºuturi
de liberali, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a gãsit banii necesari
pentru achiziþionarea unei centrale
termice pentru Spitalul Judeþean. Deci
se poate! Consilierul judeþean PNL
Stela Firu anunþã cã a fost conceput
deja proiectul de hotãrâre prin care
suma de 700.000 de lei vor fi alocaþi
Spitalului Judeþean, iar în proxima
ºedinþã ordinarã va fi votat.
   „Haideþi sã rezolvãm problema
Spitalului Judeþean, pentru cã este
important! Acolo sunt pacienþi bolnavi,
sunt lehuze, sunt gravide, sunt copii!
Aº vrea sã luaþi în calcul în bugetul
Consiliului Judeþean centrala termicã
ºi rezolvarea problemei cãldurii în
Spitalul Judeþean”, cerea imperativ
consilierul judeþean PNL Stela Firu, în
ºedinþa CJ din 30 mai 2018.
   ªi iatã cã s-a luat în calcul! Consiliul
Judeþean Mehedinþi a gãsit bani, din
toatã sãrãcia, pentru achiziþionarea
unei centrale termice ºi racordarea
Spitalului Judeþean la reþeaua de gaz.
Situaþia care friza absurdul, s-a
normalizat dupã ce consilierii judeþeni
ai PNL au insistat ºi i-au bãtut obrazul,
mai ales cã s-a ajuns cu conducta de
gaz chiar pânã în curtea spitalului.
Dacã nu îl trezeau la realitate, Aladin
Georgescu o þinea langa cu un proiect
depus special pentru reabilitarea
termicã a spitalului.
   Este posibil ca în urmãtoarea ºedinþã
de Consiliu Judeþean, Aladin Georgescu
sã îºi asume proiectul, chiar dacã el
aparþine exclusiv celor de la PNL, iar
cea ca care l-a tras de mânecã este
doamna consilier judeþean Stela Firu.
   „Timp de aproape doi ani de zile eu ºi
colegii mei i-am solicitat preºedintelui
Consiliului Judeþean Mehedinþi sã aloce
banii necesari pentru achiziþionarea unei

Bani pentru centrala Spitalului Judeþean
centrale termice pentru Spitalul
Judeþean. Vorbim de una dintre
cele mai importante unitãþi
spitaliceºti din judeþul nostru,
unde condiþiile termice nu sunt
adecvate. De fiecare datã,
preºedintele Consiliului Judeþean
ne spunea cã nu este nevoie,
pentru cã a depus documentaþia
pentru a obþine bani europeni. Se
pare cã nu i-au ieºit aceste socoteli,
însã este important cã a dat curs

solicitãrilor noastre nenumãrate ºi a
gãsit banii necesari, din bugetul
Consiliului Judeþean. La urmãtoarea
ºedinþã se va vota proiectul de hotãrâre
prin care Spitalul Judeþean Mehedinþi
va urma sã aibã în sfârºit centralã
termicã. Era mai mult decât necesar sã
rezolvãm aceastã problemã. Într-o þarã
europeanã nu era normal ca pacienþii
sã fie încãlziþi cu radiatoare. Grupul
consilierilor liberali va vota acest proiect
de hotãrâre prin care se vor aloca
700.000 de lei pentru achiziþionarea
unei centrale termice pentru spitalul
Judeþean”, a declarat Stela Firu.
   Totuºi, mai este ceva la mijloc:
Proiectul depus de Consiliul Judeþean
Mehedinþi la ADR Sud Vest Oltenia,
cu privire la reabilitarea termicã a
Spitalului Judeþean a fost respins ºi
acest lucru înseamnã, inclusiv,
pierderea finanþãrii ºi pentru alte lucrãri
de reabilitare a spitalului.
   Victoria liberalilor este cu atât mai
spectaculoasã, cu cât mai aveam puþin
ºi ne fãceam de râsul lumii cu gazul în
curtea spitalului, dar fãrã minima
inspiraþie de a-l folosi. Întrebarea este
urmãtoarea: O fi luat preºedintele din
banii de cursuri pe litoral?  Biroul de presã

Grupul CEZ în România aduce bucurie pentru preºcolarii de la
Grãdiniþa cu Program prelungit nr. 22 din Drobeta Turnu Severin

    Acest loc de joacã oferã ºi cadrelor didactice posibilitatea
de a utiliza un mediu instructiv-educativ care contribuie la
pregãtirea copiilor pentru viaþa de ºcolar. Întrucât copii de
astãzi sunt viitorul de mâine, acest proiect reprezintã o
investiþie pentru o comunitate viitoare de tineri sãnãtoºi, care
vor învãþa sã împartã ºi sã interacþioneze prin joacã ºi sport.
    Amenajarea a presupus pregãtirea terenului din curtea
grãdiniþei ºi montarea echipamentelor dedicate copiilor.
    „Iniþiativa de amenajare a acestui spaþiu de joacã
este mai veche, dar din lipsa de fonduri aceasta a rãmas
la stadiu de dorinþã atât pentru cadrele didactice cât ºi
pentru copii. Fondurile primite anul acesta din partea
Grupului CEZ în România  Continuare în pag. 4

 R. C.
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În perioada 11 - 28 iunie,
Galeria de Artã a Palatului Culturii
„Teodor Costescu” invitã publicul
interesat de artã la expoziþia de
graficã, semnatã de artiºtii
ªtefãnescu Sebastian ºi George
Doru Roºoga.
   „În principiu tehnicile pe care le
folosesc sunt specifice gravurii sau
tehnici adiacente lor pentru a
rezulta diferite forme sau urme,
elemente care redau imagini din
naturã sau pot fi abstractizate ºi
unite într-un context artistic. Ele au
o tentã sinteticã, duc la o
anamorfozã, la o transformare de
la o linie la o formã recognoscibilã
sau invers de la deformare. Sunt
oarecum avantajoase tehnicile
gravurii pentru cã permit
multiplicarea unei lucrãri”, a spus
George Doru Roºoga, student
masterand al Facultãþii de Arte ºi

Expoziþie de graficã la Palatul Culturii „Teodor Costescu”
Design din Timiºoara,
specializarea graficã publicitarã ºi
de carte. „Noi am încercat sã
aducem o sferã nouã în mare parte
asupra viziunii noastre ºi am adus
gravura, care necesitã o tehnicã
un timp ºi un spaþiu mai elaborat”,
a spus ªtefan Sebastian, student
al Facultãþii de Arte ºi Design din
Timiºoara, specializarea graficã.
   Vernisajul expoziþiei a avut loc
luni searã. „Timp de trei sãptãmâni
putem admira expoziþia a doi artiºti
plastici, care sunt din Severin, au
absolvit liceul de artã ºi sunt
studenþi ori au absolvit Facultatea
de Arte ºi Design din Timiºoara.
Este un semn bun cã artiºtii pe care
acest spaþiu i-a nãscut ºi i-a oferit
spre studiu altor spaþii se întorc
pentru a ne oferi produsul
creativitãþii lor. Sunt foarte tineri,
extrem de talentaþi ºi îmi place sã

cred cã viitorul artei plastice
severinene sunã încântãtor de bine.
Noi gãzduim acest eveniment, acest
vernisaj, la care sunt prezenþi doi
artiºti de mare forþã, de plasticitate
uluitoare ºi dincolo de delicateþea
ºi aparenta lor fragilitate au o
vigoare a mesajului plastic absolut

admirabilã. Ne bucurãm sã
gãzduim un astfel de eveniment în
preambulul unei piese de teatru de
excepþie”, a spus în deschiderea
vernisajului, Sorin Vidan,
managerul Palatului Culturii
„Teodor Costescu”.

Drumul Judeþean 671 A,
între localitãþile ªovarna ºi Rudina,

a fost afectat de o alunecare de
teren, pe o distanþã de zece metri,

produsã în urma precipitaþiilor
abundente de miercuri seara.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a

dispus ca reprezentanþii Direcþiei
Tehnice din cadrul CJ Mehedinþi

sã facã o evaluare a situaþiei la faþa
locului, în vederea refacerii

porþiunii afectate.
   Alunecarea de teren s-a produs pe DJ
671 A, în apropierea localitãþii Rudina,
comuna Bala. În cursul dimineþii de joi,
o comisie formatã din echipe ale
Direcþiei Tehnice din cadrul Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Prefecturii,
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã Mehedinþi ºi Inspectoratul de
Stat în Construcþii s-a deplasat la faþa
locului. S-a constatat cã pe lângã
alunecarea de teren, în urma
precipitaþiilor s-au produs ravene
transversale ºi longitudinale pe o
distanþã de un kilometru.

Zona a fost semnalizatã urmând
a se cãuta soluþii provizorii de
refacere a drumului.
   Porþiunea afectatã face parte din

DJ 671A, ÎNTRE ªOVARNA ªI
RUDINA, AFECTAT DE PRECIPITAÞII

tronsonul ªovarna – Rudina al DJ
671A, pe care preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu
l-a cuprins în proiectele CJ Mehedinþi,
pentru modernizare cu fonduri provenite
de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã II.
Contractul de finanþare care vizeazã
aceastã porþiune de drum cuprinde
asfaltarea unui tronson de 12,3 kilometri,
a fost semnat, proiectul fiind în prezent,
în procedurã de achiziþie a execuþiei
lucrãrilor.

 Biroul de presã

 Urmare din pag. 3

 Biroul de presã

au reuºit sã producã mare bucurie în sufletele copiilor care vin acum
mult mai dornici la Grãdiniþã” – a spus dna Mãdãlina Pãunescu –
Directorul Grãdiniþei cu Program Prelungit, nr. 22.
   Grupul CEZ în România rãmâne un partener de nãdejde al comunitãþii
locale, implicându-se în proiecte de responsabilitate socialã care produc
un impact pozitiv ºi oferã un exemplu demn de urmat pentru cei mai mici
dintre reprezentanþii comunitãþii locale.
Direcþia Comunicare ºi Marketing - CEZ Romania

Despre Generatorii de Bine
Proiectul intern „Generatorii de Bine” încurajeazã angajaþii Grupului CEZ în
România sã propunã ºi sã se implice în proiecte de responsabilitate socialã, în
beneficiul comunitãþilor locale din aria de activitate a Grupului (judeþele Argeº,
Constanþa, Caraº-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea).

Grupul CEZ în România aduce bucurie...



actualitateOBIECTIV mehedinþean 21 - 27.06.2018 pag. 5

Biblioteca Judeþeanã
Mehedinþi a fost fondatã în anul
1921 prin dania lui Ion Gheorghe
Bibicescu, om de culturã ºi
guvernator al Bãncii Naþionale
(între anii 1914-1924).
   Nãscut în anul 1848, la Cerneþi,
în acea perioadã reºedinþa de judeþ
a Mehedinþiului, Bibicescu s-a
distins în viaþa publicã a României
ca ziarist ºi economist, colaborator
al lui C.A. Rosetti la “Românul”.
Mai este cunoscut ºi ca folclorist
dar despre acest lucru s-a
menþionat mai puþin decât trebuia.
   În data de 22 iulie 1921,
Bibicescu doneazã propria sa
colecþie de cãrþi pe care o deþinea
în Bucureºti, oraºului Drobeta
Turnu-Severin, adãugând actului
de donaþie statutul ”Bibliotecii
populare I.  G. Bibicescu“.
Deputatul de Mehedinþi Teodor
Costescu grãbeºte votarea donaþiei
ºi a statutului anexat ca lege.
   În anul 1925 colecþia de carte
din donaþia lui Bibicescu ºi-a
gãsit un loc stabil în Palatul
Cultural construit prin finanþarea
lui Teodor Costescu.
 Omogenitatea tematicã
excepþionalã precum ºi valoarea
istoricã documentarã a cãrþilor
donate denotã faptul cã ele nu au
fost achiziþionate întâmplãtor ºi s-

Sala de lecturã a Bibliotecii Judeþene Mehedinþi
a mers pe firul permanenþei
valorilor istorice naþionale. Acest
lucru reiese din tematica lucrãrilor
care trateazã subiecte despre Dacia
romanã, Þara Româneascã,
Moldova ºi Transilvania.
Bibicescu a încercat sã strângã
orice notiþã, orice fapt cât de
mãrunt referitor la pãmântul
românesc care se vor vrea a fi acte
doveditoare a trecerii noastre pe
aceste meleaguri, mãrturii ale
existenþei noastre în timp.
   Mãrturie stau cuvintele lui I. G.
Bibicescu din Monitorul Oficial nr.
86 din 22 iulie1921: “Am avut
fericirea ca ºi eu, fiu mic ºi sãrac al
Olteniei, sã lucrez din fragedã
tinereþe pânã la vârsta înaintatã, sub
conducerea acelui apostol neuitat
ºi sub deviza lui luminoasã.
   Acum, ajuns la bãtrâneþe, a sosit
timpul sã dau fiinþã dorului de mult
hrãnit în sufletul meu, de a lãsa,
dupã trecerea mea din viaþã,
compatrioþilor mei ºi cu deosebire
iubiþilor mei Mehedinþeni un mijloc
de a se continua rãspândirea
culturii ºi în generaþiile viitoare.

Am avut fericirea sã ajung sã vãd
cu ochii împlinirea dorului de
veacuri al tuturor românilor de a
fi cu toþii întrupaþi într-un singur
Stat naþional, în România Mare
ºi întregitã.
   Doresc sã pun ºi eu o petricicã la
temelia organizãrii vieþii viitoare a
neamului, care va trebui sã fie ºi va
fi strãlucitã.
   Cu acest gând, de mulþi ani am
adunat – pe cât mi-a fost cu putinþã
- o bibliotecã format mai ales din
cãrþi privitoare la Þãrile Româneºti
ºi la istoria neamului nostru...
   Dãruesc aceastã bibliotecã a mea
[…] pentru scopul de a fi
organizatã ca bibliotecã public în
oraºul Turnu Severin ºi instalatã
într’un local potrivit înzestrat.
   Ea va fi pusã în mod gratuit la
îndemâna tuturor iubitorilor de
culturã, atât din Mehedinþi, cât ºi
de aiurea, ºi în special elevilor ºi
elevelor cari urmeazã cursurile în
ºcolile secundare, comerciale,
normale ºi profesionale din  Turnu-
Severin.

   Rog pe cetãþenii severineni sã aibã
grije de dania mea pe care le-o fac
din dragoste fiiascã ºi din fierbintea
dorinþã de a contribui la înãlþarea
generaþiilor viitoare ale iubiþilor mei
olteni ºi fraþilor din þinuturile de
peste munþi împreunã ºi acum cu
noi în de secoli doritul Stat
naþional românesc.

Dorinþa mea este ca, la modesta
bibliotecã pe care o dãruesc, sã se
adauge daniile altora, în bani sau în
altã avere, spre a se putea desvolta
o mare bibliotecã în care sã se poatã
ceti ºi din care sã se poatã
împrumuta cãrþi folositoare …”.

În ultima perioadã, Sala de
Lecturã a Bibliotecii Judeþene “I.
G. Bibicescu” Mehedinþi a fost
închisã, aceasta pentru cã Palatul
Culturii, locaþia unde a funcþionat
Sala de Lecturã,  a fost supusã
unui amplu proces de
modernizare, proces ce a fost
finalizat în anul 2016.
   În toatã aceastã perioadã spaþiul
în care a funcþionat Sala de Lecturã
a fost ºi el modernizat fiind aliniat
cerinþelor actuale ale utilizatorilor.
Locaþiei i s-au adus modificãri în
ceea ce priveºte dimensiunile
astfel încât vechiul mobilier nu mai
poate fi remontat (utilizat, folosit),
ºi se aflã acum în patrimoniul C. J.
Mehedinþi, fiind predat cu titlu
gratuit, pentru cã în anul 2011, nu
a fost buget alocat ºi fonduri
necesare pentru a demonta,
transporta ºi depozita corpurile de
bibliotecã, având o însemnãtate
culturalã, s-au transferat fãrã plata
Consiliului Judeþean. S-a
achiziþionat mobilier nou, executat
din lemn masiv, ºi care respectã
specificul vechiului mobilier,

corpuri de iluminat, foarte necesare
pentru crearea unei atmosfere de
studiu, recreere ºi relaxare cu
acces nelimitat la cunoaºtere,
informare, dezvoltare personal ºi
profesionalã pentru întreaga
comunitate. Investiþia fãcutã
conform bugetului alocat de cãtre
Consiliul Judeþean, în dotarea Sãlii
de Lecturã se ridicã la suma de
aproximativ 200.000 lei.
   În acest an, anul centenarului
Marii Uniri, conducerea Bibliotecii
a dorit ca festivitatea de inaugurare
a Sãlii de Lecturã sã aibã loc de Zilele
Severinului, numai cã între timp, au
apãrut unele dificultãþi legate de
ocuparea spaþiului destinat
Bibliotecii Judeþene “I. G.
Bibicescu”, din incinta Palatului
Culturii “Teodor Costescu”, în
sensul cã nu au existat condiþiile
necesare reluãrii activitãþii Sãlii de
Lecturã a bibliotecii, întrucât au
apãrut scurgeri de apã prin plafon.
   Nu cunoaºtem natura ºi cauza
acestor infiltraþii de apã, ºi nu ne
putem exprima dacã sunt probabil
generate de calitatea
necorespunzãtoare a lucrãrilor de
renovare ale Palatului Culturii
“Teodor Costescu”.
   Cert este cã, în prezent Biblioteca
este deja în faza de definitivare a
montãrii pe poziþie a mobilierului,
iar nesoluþionarea în timp util a
problemelor apãrute, ar conduce
la degradarea mobilierului nou.

Comunicat de presã
Joi, 21 iunie a.c., începând cu ora

12.00, în Sala Grigore Cerchez
din cadrul Palatului Culturii

Teodor Costescu, va avea loc
vernisajul expoziþiei

“Eroul Necunoscut - simbol al
eroismului naþional”.

Acþiunea este organizatã de
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor
“Regina Maria”- filiala Mehedinþi

în colaborare cu Muzeul Militar
Naþional “Regele Ferdinand I”,

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
ºi Consiliul Judeþean Mehedinþi.

Manifestarea este dedicatã
Centenarului Unirii iar expoziþia
va rãmâne deschisã în perioada

21-28 iunie 2018.
Manager,

Prof. Drd. Chircu Doiniþa Mariana

 Biroul de presã

an
un

þ

Vând apartament
2 (douã) camere situat în
Drobeta Turnu Severin.
Relaþii la telefon
0744 514 605.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* “ªi sãptãmâna asta este
dedicatã lecturii” – a declarat
nedemnul locatar de la Cotroceaua
Mov, la începutul acestei sãptãmâni.
Vasãzicã, tare de cap cum e,
dumnealui nu a reuºit sã pãtrundã
toate... subtilitãþile motivãrii deciziei
Curþii Constiuþionale a României,
care-l obliga sã o revoce pe pupila-
i de la ºefia DNA. Greu, tare greu!
Impresia generalã e cã plãvanul ãsta
cu profil ºi prim-plan de dulap ne
considerã pe toþi niºte imbecili care
cãdem  în prostraþie ori de câte ori
deschide dumnealui gaura gurii!
Alþii, mai... dãºtepþi, cred cã se va
ajunge la o situaþie când lucrurile vor
fi tranºate printr-un sistem de... erate
ca în vara lui 2012, când Bãsescu,
deºi trimis acasã de ºapte milioane
ºi jumãtate de români a putut
rãmâne, spre nefericirea acestui
neam, la cârma þãrii încã patru ani,
bãtându-ºi joc de ea ºi de locuitorii
ei la modul ordinar. Pãrerea mea –
cu umilinþã o spun – e cã, de data
asta, nu se va mai întâmpla la fel.
Am eu, aºa, o presimþire. Mã tem
doar cã va mai dura ceva timp pânã
când lucrurile vor intra în matca lor.
Ca sã i se dea ºi ilustrului Dulap
minima satisfacþie cã nu-i chiar
ultimul fraier. ªi ca sã nu trecem nici
noi aºa de repede, de brusc, de la o
stare de spirit la alta.
   * Zilele trecute a poposit pe
meleagurile mioritice un oficial
american (nu i-am reþinut numele!),
care nu a fost aºa de preocupat ca
alþii de rangul lui (Victoria Nulland,
de pildã) de operaþiunea de a sufla

Lectura continuã...
în pânzele luptei anticorupþie, ba
chiar a lãsat sã se înþeleagã faptul
cã nu ar fi deloc preocupat de acest
aspect ºi cã asta ar fi treaba
exclusivã a Statului Român. Ei bine,
dragii moºului, episodul acesta a
pus în stare de turbare întreaga
propagandã koveºisto- iohannistã!
Mais qu’est-ce que c’ est ca? Ma
com’e’ possibile? Cum de bãiatul
ãsta nu vine nici mãcar cu o
recomandare mai de Doamne-
ajutã? Ei, asta e! Dar staþi liniºtit,
fraþilor! Omul poate cã doar tatonezã
terenul, înainte de a se afirma
corespunzãtor!

* Bãsescu cicã a ieºit din politicã.
Demonstrativ, a predat ºtafeta PMP-
ului (ºtiþi care, partidulachele acela
croit special pentru Nutzi!) ºi s-ar
pregãti omul sã-ºi plimbe nepoþii,
din ce în ce mai numeroºi, prin
parcuri ºi alei. El nu uitã însã sã facã
pe atoateºtiutorul pe la anumite
posturi de televiziune, la care apare
constant dând sfaturi sau
protejându-ºi interesele ºi favoriþii.
Mie mi se pare cã bãiatul ãsta se
bucurã mult prea ostentativ de o
libertate pe care e lãsat sã ºi-o ia în
porþii convenabile. În vremea asta,
aliatele sale, trup ºi suflet, de
odinioarã, Nutzi ºi Alinutza , se
prãjesc la soare  prin America
Centralã (Costa Rica, Panama,
Triunghiul Brmudelor, în fine),
trimiþând de acolo, când ºi când,
mesaje complicate, probabil numai
pentru unii cunoscãtori, ceva mai
clare fiind unele din care transpar
extrem de clar niºte ameninþãri în

toatã regula (a se vedea promisiunea
Elenei Udrea de a-i da în gât pe toþi
aceia care..., dupã ce instanþa
supremã a condamnat-o la ºase ani
cu executare).
   * Pe motivul adoptãrii de cãtre
Parlament a Codului de Procedurã
Penalã, au reînceput protestele de
stradã. Dacã-i întrebi pe zavragiii
ãºtia de serviciu la orice tuse
koveºistã de ce protesteazã, ei îþi vor
spune cã ºtiu ei pentru ce, doar sunt
– citez – „oameni deºtepþi ºi cu
carte”. În realitate ºtiu pe dracu’! Sau
vorba ãlor bãtrâni, oricum, cu mai
multã minte, ºtiu ce-nveleºte pisica!
Dar ce sã facem, vine vara ºi, dacã
n-ai acolo un ban de-o bericioaicã
la o terasã pricãjitã, te gândeºti cã
poate picã ceva de la vreo mitingealã
din asta, cã altceva – ce mama lui
de cod de procedurã sã facem?!
   * FOTBAL MONDIAL – RUSIA
2018! A început, de vreo
sãptãmânã, sãrbãtoarea
fotbalului mondial – Turneul Final
din Rusia. Timpul, prieteni, mi s-
a pãrut cã a trecut repede. ªi asta,
pentru cã meciurile jucate pânã
în prezent s-au ridicat, dupã
modesta mea opinie, la un nivel
calitativ mai mult decât
mulþumitor, comparativ cu alte
ediþii, la care ne-am dus, ºtiþi
dumneavoastrã, ca la pomul lãudat.
   * În primul rând, sã evidenþiem
surprizele – sarea ºi piperul oricãrei
competiþii. Germania, o mare favoritã
la titlul mondial, a fost învinsã,
destul de convingãtor, în ciuda
scorului mic (0-1) de Mexic, iar alte

douã mari favorite, Brazilia ºi
Argentina, nu au reuºit decât niºte
remize amãrâte cu out-sider-ii
Elveþia ºi Islanda. (Dar, ca sã fim
drepþi, aceste douã echipe, Elveþia
ºi Islanda, au stat, cum se spune,
foarte bine pe picioare ºi
în...bocanci, aºa cã nu e exclus sã
mai producã ºi alte surprize). O
surprizã este ºi victoria Senegalului
asupra Poloniei, echipã care a trecut
cu... buldozerul peste noi în
preliminarii!. Deloc surprinzãtor,
dupã douã victorii, cu Arabia
Sauditã ºi Egiptul, Rusia este deja
calificatã în optimi.
   * De departe, cel mai frumos meci
al primei runde a fost cel dintre
Spania ºi Portugalia, încheiat cu o
spectaculoasã ºi echitabilã remizã
(3-3). Cristiano Ronaldo a marcat

toate golurile portughezilor,
rãzbunându-se oarecum pentru
ghinionul de la Europene, când,
accidentat fiind, a fost nevoit sã
pãrãseascã prematur competiþia.
Ultimul sãu gol a fost, fãrã
exagerare...intergalactic! Semne
bune pentru viitorul turneului final!...

20 - 26 iunie
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Aud în ultimul timp tot soiul de scenarii electorale, unul
dintre ele fiind o posibilã candidaturã a lui Constantin Gherghe la
funcþia de primar al municipiului Orºova. Mi se pare o purã copilãrie
sã crezi un astfel de scenariu. Dupã ce ai fost timp de 8 ani primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin, dupã ce ai refuzat, din motive
obiective ºi plauzibile, sã mai candidezi pentru cel de-al treilea
mandat, deºi aveai ºanse, e greu de crezut, dacã nu chiar imposibil,
cã þi-ai mai dori sã mai fii primar chiar ºi la Orºova. Dupã pãrerea
mea, Constantin Gherghe nu va mai candida ºi nici nu-ºi mai doreºte
asta. Pe de altã parte, ºi dacã ar fi posibilã o astfel de variantã, nu
ºtiu cu ce sorþi de izbândã; Constantin Gherghe a ieºit mai de mult
din atenþia opiniei publice ºi nu mai poate fi considerat un candidat
redutabil, oriunde sau pentru orice ar mai vrea sã candideze. A
crede cã Gherghe, în virtutea faptului cã a fost un primar cu rezultate
în Severin, poate sã fie ales fãrã probleme la Orºova este, de
asemenea, o naivitate, cel puþin în condiþiile în care actualul primar
al municipiului dunãrean mai are în faþã exact o jumãtate de mandat.
ªi la ce i-ar folosi sau ce foloase i-ar aduce lui Constantin
Gherghe sã-ºi batã capul cu problemele cu care se confruntã
Orºova, în condiþiile în care el însuºi are anumite probleme
de sãnãtate? Ar însemna sã-ºi complice viaþa ºi sãnãtatea
inutil. Ca om politic, Constantin Gherghe a fost un politician
mediocru, deºi a condus douã organizaþii politice judeþene
de partid ºi una municipalã. Ca primar, a fost un foarte
bun gospodar, care a lãsat ceva în urma sa.
   Constantin  Gherghe va rãmâne în istoria Severinului
drept primarul care fãcut ceva, care a angajat cele mai mari
proiecte edilitare. Pentru cã dacã oraºul Drobeta Turnu
Severin are strãzi bune, are instituþii reabilitate, acestea i
se datoreazã ºi fostului primar. Sau Constantin Gherghe,
în calitatea sa de primar, a fost perceput ca omul care a
realizat tot ce se vede astãzi. Ceea ce este un mare fals!
Severinul trebuie sã-i fie recunoscãtor Elenei Udrea, fost
ministru al Dezvoltãrii Regionale, ºi lui Mihai Stãniºoarã,
fost preºedinte al PDL Mehedinþi, pentru banii care au venit
în oraº pentru strãzi, pentru reabilitarea Teatrului, cu care
ne mândrim cã e frumos acum, pentru Cetatea Medievalã
a Severinului, cu care de asemenea ne mândrim, pentru alte
investiþii utile ºi frumoase. Toate aceste realizãri s-au rãsfrânt
asupra lui Gherghe pentru cã era primarul oraºului. Asta nu
înseamnã nici pe departe cã fostul primar nu a avut un merit. A
avut meritul de a duce la îndeplinire toate aceste proiecte asumate.
   Trist este faptul cã fostul primar a ieºit din politica
mehedinþeanã pe uºa din spate, iar din administraþia publicã
localã fãrã sã dea niºte rãspunsuri concrete. Nu am înþeles
nici pânã acum de ce a demisionat din funcþia de primar cu
doar câteva zile înainte de instalarea noului primar ales.
Constantin Gherghe nu a dat nici pânã azi un rãspuns clar în
ceea ce priveºte noua centralã termicã a municipiului Drobeta
Turnu Severin, lãsând în seama noului primar sã-ºi batã capul
pentru a rezolva problema cãldurii oraºului imediat dupã
preluarea mandatului de primar. De asemenea, Constantin
Gherghe nu le-a spus severinenilor de ce nu a mai vrut sã mai
candideze pentru un nou mandat, limitându-se la a spune doar
cã a promis (eu nu-mi aduc aminte!) atunci când a fost ales
primar cã va sta doar douã mandate.

Nimic în plus despre
Constantin Gherghe

În cadrul ªcolii Postliceale Sanitare
“Gheorghe Þiþeica” din Drobeta Turnu
Severin s-a desfãºurat cursul festiv pentru
specializãrile “asistent medical de
farmacie” ºi “asistent medical
balneofiziokinetoterapie ºi recuperare”
promoþia 2018.
   La cursul  festiv au participat toþi
absolvenþii promoþiei ºi profesorii alãturi
de conducerea ºcolii.
   S-a intonat imnul de stat, imnul de
absolvire, au susþinut discursuri
conducerea ºcolii, diriginþii de la cele douã
specializãri ºi ºefii de promoþie.
   Au fost înmânate diplome, cãrþi ºi flori
pentru rezultatele obþinute la învãþãturã ºi

Curs festiv la ªcoala Postlicealã
Sanitarã “Gheorghe Þiþeica

 Mircea Popescu

bunã purtare.
   Elevii premiaþi au fost urmãtorii:
- specializarea “asistent medical de
farmacie”: premiul I - Ispas Graþiela; premiul
II - Enculescu Luisa; premiul III - Lãþa
Ancuþa; menþiune - Rãcãnel Alexandra ºi
Þeghiu Mihaela.
- specializarea “asistent medical
balneofiziokinetoterapie ºi recuperare”:
premiul I - ªchiopu Fabiana; premiul II -
Cerbu Mãdãlina; premiul III - Boiangiu
Florentina; menþiune - Papavã Cristina ºi
Drãgulescu Aurora.

Prof. Mirela Biban
Director ªCOALA POSTLICEALÃ
SANITARÃ “GHEORGHE ÞIÞEICA”

Trei pompieri mehedinþeni au
obþinut rezultate remarcabile la
Campionatul de Atletism ºi Cros al
Ministerului Afacerilor Interne, care, anul
acesta, a fost gãzduit de municipiul Iaºi.
Peste 200 de sportivi din cadrul IGSU,
IGPR, IGPF ºi IGJR au concurat în cadrul
probelor specifice pentru a-ºi demonstra
calitãþile sportive ºi pentru a obþine un
loc pe podium.
   Cei mai buni atleþi ai campionatului au
fost reprezentanþii Inspectoratului General
pentru Situaþii de Urgenþã, fiind urmaþi,
în clasamentul general, de Inspectoratul
General al Poliþiei Române, locul III i-a
revenit Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române ºi locul IV Poliþiei
de Frontierã.
   Din lotul Inspectoratului General pentru
Situaþii de Urgenþã au fãcut parte ºi trei
pompieri mehedinþeni care au reprezentat
cu succes Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al Judeþului Mehedinþi,
fiind recompensaþi cu diplome ºi premii.

Pompierii mehedinþeni, din nou, pe podium
    Campioana, cãpitan Lavinia Brebu a fost,
din nou, pe podium, menþinându-ºi prima
poziþie în clasament la proba cros 2000 m -
femei peste 30 de ani ºi obþinând locul al
II-lea la proba 800 m - femei peste 30 ani.

Locul II a fost obþinut ºi de colegul
nostru plt. maj. Dobrescu Florin din
cadrul Staþiei de Pompieri Strehaia, la
proba vitezã 100 m – categoria bãrbaþi
35-45 ani.
   Cel  de-al treilea pompier prezent la
campionat, sg.maj. Deliu Marius din
cadrul Staþiei de Pompieri Strehaia a
reuºit sã ocupe locul IV la proba vitezã
100m – categoria bãrbaþi sub 35 de ani.
    Apreciem efortul depus de colegii
noºtri de a se pregãti pentru participarea
la aceastã competiþie ºi îi felicitãm pentru
determinarea, ambiþia ºi perseverenþa de
care dau dovadã de fiecare datã, arãtând
cã pentru a fi cel mai bun este nevoie de
implicare ºi antrenament.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE
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Suntem forþaþi sã considerãm
anormalitatea drept stare de normalitate, de aceea
nu ne mai mirã cã un om întreg ºi sãnãtos este
considerat anormal, privit cu invidie ºi suspiciune,
dacã nu cu agresivitate, într-o comunitate unde
infirmii mentali sunt majoritari. În anii ’90 ai
postfactumului decembrist, câþiva „acoperiþi”, cu
denumire convenþional-tranzitorie de „dizidenþi” au
fost instalaþi în cabinele de comandã ale C.N.S.A.S.
Unii au ajuns mari moºieri pe malul Dunãrii. Alþii,
precum autorul „cadavrului din debaraua
românilor”, ºi-a umplut sacul cu materiale de ºantaj
din comoara C.N.S.A.S., apoi s-a înscãunat la
conducerea I.C.R., unde numai de promovarea
culturii poporului român nu s-a ocupat. Cot la cot
cu altã creaturã antinaþionalã, având rang de
ministru de externe, la Shanghai au fãcut de ocarã
România, prin gurile maneliºtilor cu pantalonii-n

Teroriºtii intelectuali din familia umbeliferelor
vine de la „Zece prãjini”... þipãtori pe scenã din toþi
rãrunchii: „Ridicã Tanþo picioru’, ca sã-þi vãd
televizoru’!”. Dupã defecalizarea I.C.R., hahalera s-
a ales (coincidenþã?) cu un fotoliu confortabil în
alt cuibuºor de nebunii. Mai discret ºi la adãpost
de gura lumii. Rezultatele ºi concluziile „auditul”-
ului care a urmat s-a pierdut în spaþiu ºi lumea a
uitat... „C-aºa-i românul”. Pentru cã regulamentul
instituþiei permite, C.N.S.A.S. a fost ºi rãmâne o
extraordinarã sursã de profit pentru ºantajiºtii cu
etichetã de cercetãtori. Nu generalizez. Acolo
lucreazã ºi oameni corecþi, dar, cum bine ºtim,
merele putrede le stricã ºi pe cele sãnãtoase.
   Sezonul semãnãrii cucutei este deschis
permanent ºi alimentat generos cu contributori
de „facere de bine”. Dupã eºecul lamentabil de
sabotare a alegerilor din acest an de la Academia
Românã, prin Operaþiunea „Defãimarea hodor-
oagã”, a urmat gambitul pionului incompetent
(acreditarea de cercetãtor i-a fost suspendatã ºi
este cercetat disciplinar)[1]. Acesta fiind
secondat de un scurt „pe loc, repaus” de
repliere, pânã când cuibul de vipere sorosiste
de la G.D.S. via C.N.S.A.S. a primit noi ordine.
În cazul celor vii - care ºtiu sã riposteze - pionul
iniþial a ratat, a fost dat la fund, dar operaþiunea
continuã. A fost preluatã de o piesã mai
experimentatã, prin ordin ferm: „Atacaþi
obiectivul prin memoria decedaþilor! Nu se mai
pot apãra!”... în spiritul legii 217/2015.

   Un „cercetãtor”, mai versat în
domeniul cucutei decât pionul
hodorogit, pe de o parte ia apãrarea
nepriceputului, veninul fiind de
aceastã datã, minuþios elaborat ºi
mult mai perfid. Într-o publicaþie cu
pretenþii, fãrã a abandona
menþinerea în vizorul colimatorului
a actualului Preºedinte al
Academiei Române, acad. Ioan-
Aurel Pop, ca þintã principalã,
loviturile sunt direcþionate maliþios
ºi diversionist asupra celor care au
pãrãsit aceastã lume sub titlul:
„Dupã elogierea securiºtilor,
elogierea colaboratorilor. Ioan-
Aurel Pop despre istoricii
Giurescu”. De curând plecatului
dintre noi, Dinu C. Giurescu,

vipera umbeliferã îi contestã meritul de a fi fost
„un mare intelectual, un mare istoric ºi un mare
patriot român”[2]. Fãrã scrupule, noul agresor
aratã cu degetul ºi spre Constantin C. Giurescu.
Doi istorici al cãror nume ºi profesionalism,
actualul pion în misiune nu doar le terfeleºte, ci
asmute prostimea la aruncarea cu pietre. „O,
nimic, cât eºti de mare!”.
   Maleficul personaj, în infatuarea sa, dusã dincolo
de limitele suportabilului, valorificã nefast privilegiul
de a fi salariat al „specialei” instituþii, pune la zid ºi
mitraliazã cu venin spre: Mihai Pelin, Ion Coja,
Manole Neagoe, ªtefan Cazimir, Mircea Sfârlea
Viorel, Gheorghe Vlãduþescu... ºi câte nume vor mai
defila prin dosarele prãfuite. Doamnei Flori Bãlãnescu
îi reproºeazã „susþinerea cã aducerea documentului
(publicat insidios de pionul sacrificat în - n.a.) la
cunoºtinþa opiniei publice se putea face doar însoþitã
de o analizã bine argumentatã”, pe doamna Mihaela
Ghiþescu pentru cã aceasta afirmã obligativitatea
efectuãrii unei „analize obiective bazatã pe un studiu
serios, aplicat”[3]. Nici revista „Vitralii. Lumini ºi
umbre” nu este omisã din lista „criminalilor”,
neterminatã, dar încheiatã cu generalii Iulian Vlad
ºi Aurel Rogojan.
   Au trecut aproape trei decenii de la schimbarea
macazului din decembrie ºi tot atâta de când
societatea româneascã a fost ruptã în cel puþin
douã mari tabere. În fosta R.D.G., despre STASI
s-a spus ce era de spus ºi s-a încheiat. În colonia
România, nu. Ura personajului în discuþie
deconspirã caracterul slugoiului aflat în serviciul
celor care fac jocurile, „cercetãtorii” umbeliferi
fiind fraþi cu politicienii ºi având sorã bunã
prima profesie din lume.
Pentru cã un Ioan-Aurel Pop se face vinovat de
patriotism într-o þarã unde „a fi patriot este o
infracþiune” (Dinu C. Giurescu), misiunea
agresorului de serviciu ºi a celor ca el este
împrãºtierea sucului de cucutã ºi a veninului
viperoid asupra valorilor naþionale. Fapta sa
reprezintã un abuz ºi necesitã aplicarea urgentã
de tratament adecvat, eventual, unul mai drastic
decât cel administrat pionului hodor-ogit.
   La 1 ianuarie 1941, Ion Antonescu afirma:
„Învrãjbirea dintre noi, slãbirea luptei ºi pieirea
noastrã au fost întotdeauna pusã la cale de strãini
ºi de înstrãinaþi, de duºmani ºi de descreieraþi. Cine
îi ascultã orbeºte ºi-i urmeazã prosteºte ajunge în
sãrãcie ºi terminã în robie”, pentru ca la 31
octombre 1941 sã adauge: „De douã mii de ani
nu facem decât sã ne certãm între noi, pe când
alþii au profitat ºi au pãtruns în mijlocul nostru!”.
   A sosit vremea eliminãrii anomaliilor
instituþionale ºi a curãþeniei la C.N.S.A.S.!

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

[1] Mediafax ºi https://www.cotidianul.ro/
madalin-hodor-suspendat-si-cercetat-
disciplinar/
[2] https://www.observatorcultural.ro/
articol/dupa-elogierea-securistilor-
elogierea-colaboratorilor/ ºi https://
www.observatorcultural.ro/articol/suferim-
de-prea-putina-deconspirare-nu-de-prea-
multa-cazul-hodor/
[3] https://psnews.ro/
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Preºedintele þãrii Klaus
Iohannis are la dispoziþie câteva
variante în cazul demiterii Codruþei
Kovesi din fruntea Direcþiei Naþionale
Anticorupþie. Unele îi sunt la
îndemânã ºi le poate pune în practicã,
iar pe altele le poate aºtepta sã se
întâmple, adicã au alþii variante în ceea
ce îl priveºte. În tabloul de ansamblu
s-au conturat douã situaþii referitoare
la justiþie: cei care cred cã ºi-a depãºit
atribuþiile ºi a trecut peste celelalte
puteri ºi cei care considerã cã justiþia
este pe drumul cel bun ºi a deranjat
foarte mulþi politicieni ºi grupuri de
interese, chiar dacã relaþia cu
serviciile nu este una chiar foarte
clarã ºi transparentã.
   Mai este ºi categoria celor care
spun cã cine are ceva de ascuns sau
de furat va fi tot timpul împotriva
justiþiei ºi a ascultãrii telefoanelor ºi
a punerii la dispoziþia justiþiei, în cazul
unor probleme de orice fel. Mai este
ºi povestea sau problema statului
paralel în care un grup de interese ar
fi tentat sã controleze toate celelalte
puteri prin intermediul serviciilor ºi

Variantele lui Iohannis: þara sau ciolanul
al procurorilor ºi ar fabrica dosare.
   Politicienii au fost tot timpul tentaþi
sã controleze statul în toate
mãruntaiele lui, pentru a scãpa de
problemele penale din trecut sau de
duºmanii politici sau de opoziþie sau
de grupurile de interese incomode.
De ce toate acestea? Pentru a se
menþine cât mai mult la putere ºi de a
conserva iluzia cã existã un politician
atotputernic de voinþa cãruia depind
salariile, pensiile, numirea
procurorilor, politica externã, cursul
apei la robinet, mersul în armatã ºi
creºterea ridichiilor. Unii politicieni
români, chiar ºi unii de linia a doua,
cum este Liviu Dragnea, ar face orice
sã simtã în plãmâni puterea absolutã
sau mãcar sã reuºeascã pentru câteva
secunde sã influenþeze în mod
esenþial mersul lucrurilor pentru a
schimba legile ºi pentru a-ºi rezolva
problemele de naturã penalã, ºi nu este
chiar greu sã faci minuni în
democraþie, sã îþi rezolvi problemele
personale, dacã ajungi la putere. Este
suficient sã ai o majoritate
parlamentarã. Poþi modifica legi, vota

legi noi, poþi schimba oameni din
funcþii, poþi schimba mersul lucrurilor
ºi chiar altera mersul lucrurilor în
favoarea ta. Adicã legea va începe sã
nu þi se mai aplice, dacã eºti
atotputernic ºi ai cucerit pe deplin
toate puterile din democraþie. Toatã
lumea ascultã de tine, îi ancheteazã
pe duºmanii tãi, merge în direcþia în
care tu le sufli vântul. Cãtre o aºa
atmosferã tinde democraþia
româneascã.
   Oricât de mulþi ani au trecut din
1990 încoace încã mai sunt
politicieni de teapa lui Dragnea care
cred cã ne putem întoarce în urmã
cu 30 de ani, la niºte obiceiuri care
nu ne-au fãcut deloc bine. Una este
autoritatea ºi alta este autoritarismul
sau dictatura. Liviu Dragnea nu a fost
deloc prost sau dacã nu a fost
inteligent mãcar a dat dovadã de
viclenie. În încercarea sa de a nu-ºi
pierde libertatea, Dragnea ºi-a
construit ºi el ceea ce contestã acum.
Un stat paralel sau neparalel aflat la
dispoziþia sa. Este vorba de sute de
mii de activiºti politici ºi sute de mii
de funcþionari sau personal din
diferite domenii care s-au ales cu
lefurile mãrite. Ei trebuie sã întoarcã
acum Conducãtorului binele fãcut.
Mai sunt ºi asistaþii social. Toate
aceste categorii sunt dispuse sau
obligate sã iasã în stradã sã îl
serveascã pe liderul Liviu Dragnea,
în încercarea acestuia disperatã de

a-ºi conserva ceea ce iubeºte cel
mai mult: propria libertate. Cã au fost
sau nu dosare politice, cert este cã
ele au ajuns în instanþã. Totul
depinde de probe. În afara lui
Bãsescu toþi cei mari au ajuns jos
de tot sau le-a trecut glonþul pe la
ureche. Bãsescu liber este încã un
mare semn de întrebare pentru mulþi
ºi inclusiv pentru Liviu Dragnea.
Acesta îl considerã pe fostul
preºedinte tatãl statului paralel.
   Cu sau fãrã stat paralel aproape toþi
politicienii care au fãcut prostii în
trecut urãsc justiþia ºi pe
reprezentanþii sãi, buni sau rãi sau
plini de uscãturi. Pânã la urmã nici
nu conteazã dacã pleacã sau rãmâne
Codruþa Kovesi la DNA, justiþia va
trebui sã funcþioneze pe mai departe.
E greu de crezut cã nu existã în
România un procuror tânãr, intangibil
care sã nu o înlocuiascã.
   Ce variante are Klaus Iohannis?
Depinde de ce îºi doreºte în viaþã. Are
varianta în care o demite pe Codruþa
de la DNA ºi o sã vinã un ºef
intransigent sau unul la mâna
partidelor politice. Iohannis pare
dispus sã facã tot felul de concesii
PSD, având în vedere cã la ºefia SIE
a propus un pesedist. Teoria Calului
troian nu se aplicã aici. ªi SIE nu pare
o instituþie atât de importantã pentru
interior decât, poate, dacã ne gândim
la voturile din Diaspora.
 continuare în pagina 10



opiniiOBIECTIV mehedinþean 21 - 27.06.2018pag. 10

Sâmbãtã, 16 iunie 2018, în
sala de festivitãþi a ªcolii Pernera din
Nicosia a avut loc ceremonia de
închidere a anului ºcolar.
   Alãturi de directoarea ªcolii
Româneºti din Cipru, prof. Christina
Christodoulou Todea, prof. Valentina
Cican, prof. Irina Muºat, prof.
Leonardo Cican s-au aflat: preotul
comunitãþii ortodoxe române din
Cipru, pr. Petre Matei, dna. Daniela
Þane Sezonov, ataºat cu afaceri la
Ambasada României la Nicosia,
directoarea Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni, dna. Adelina
Brad, alãturi de dna. Elena Ilie -
secretar general adjunct, împreunã cu
alþi doi invitaþi din România, scriitorii
Robert ªerban ºi Marius Chivu.
   Directoarea ªcolii Româneºti din
Cipru, dna. Christina Christodoulou
Todea a deschis festivitatea vorbind
despre cei  14 ani de activitate ai ªcolii
Româneºti din Cipru, ºcoalã care este
susþinutã de Ministerul pentru Românii
de Pretutindeni din 2006, existând în
ºase mari oraºe din insulã (Nicosia,
Limassol, Pafos, Larnaca, Dali ºi
Paralimni) ºi având peste 220 de elevi.
   În timpul anului ºcolar, copiii au avut
posibilitatea sã cunoascã ºi personalitãþi
ale culturii româneºti din România:
pictoriþa Aurelia Stoie Mãrginean,
regizorul Ioan Cãrmãzan, scriitoarea de
cãrþi pentru copii Victoria Pãtraºcu ºi
astãzi (16 iunie) doi mari scriitori
Robert ªerban ºi Marius Chivu.

Robert ªerban este scriitor, jurnalist,
editor ºi om de televiziune. Este
redactor al Revistei Orizont, a publicat
foarte multe volume de poezii, a
primit multe premii ºi distincþii ºi

 Mircea Popescu

ªcoala Româneascã din Nicosia:

Festivitatea de închidere a
anului ºcolar 2017-2018

Meritul cultural în grad de
cavaler.
   Robert ªerban: „Mã
bucur pentru voi copii cã
terminaþi ºcoala. Am ºi eu
acasã un puºti ºi o
puºtoaicã, au terminat clasa
I ºi a IV-a. Cel mai mult le-
a plãcut pauzele... ºi acum o sã aibã
de furcã cu trei luni de vacanþã”.
   Ultima lui carte: „Tata, eu glumesc
serios!”... este o carte în care a strâns
„perlele” pe care fiul sãu (Tudor) le
spunea între 2 ºi 7 ani ºi din care a
citit celor prezenþi la eveniment,
aducând zâmbetul pe chipurile tuturor.
   Marius Chivu este scriitor,
traducãtor, cronicar literar, redactor la
“Dilema Veche”. A realizat cel mai
rapid roman din lume (recunoscut de
Guinness Book). A scris jurnale de
cãlãtorii... prin Anzi ºi Himalaya.
   Marius Chivu  a vorbit despre lumea
fascinantã din cãrþile lui Jules Verne:
„Cartea “20000 de mii de leghe sub
mãri” mi-a schimbat cumva viaþa... am
devenit interesat de geografie...”

ªi pãrintele comunitãþii a dorit sã
transmitã un mesaj copiilor ºi
pãrinþilor prezenþi la festivitate.
   Pr. Petre Matei: „Astãzi ne
întoarcem în lumea copilãriei, prin
intrarea în vacanþã. Copii vin la ºcoalã
cu multã dragoste ºi parcã le pare rãu
cã s-a terminat anul ºcolar. ªcoala
este foarte frumoasã, copiii se simt
foarte bine aici... Sufletele copiilor se
cern din mâinile pãrinþilor, rolul
acestora în educaþia copiilor fiind
covârºitor...

Copii, în vacanþã sã citiþi o carte,
care este prietenul vostru... sã  nu vã

uitaþi învãþãtorii, sã
veniþi cu pãrinþii la
bisericã”.
   A urmat ceremonia de
decernare a Diplomelor.
Elevii clasei I, a II-a ºi a
III-a au primit ca premiu
o carte, din partea
Ambasadei României
din Nicosia, oferitã de
doamna Daniela Þane
Sezonov, pentru

încurajarea dragostei copiilor
pentru lecturã.
   Elevii clasei a IV-a, cei care de-a lungul
celor patru ani au învãþat sã scrie ºi sã
citeascã în limba românã, însuºindu-ºi
totodatã ºi cunoºtinþe de istorie ºi
geografie a României, au primit pe lângã
premiu ºi tradiþionala Coroniþã.
   Prof. Valentina Cican: „Dacã am
reuºit sã vã stârnesc curiozitatea de a
descoperi lucruri noi mã consider
împlinitã. De acum înainte depinde
de voi dacã veþi întreþine aprinsã
flacãra învãþãturii sau o veþi stinge
pentru a o aprinde mai târziu. De acum
încolo începeþi sã vã conturaþi
personalitatea ºi sã faceþi alegerile
care vi se potrivesc fiecãruia. Fiþi
mândri de originile voastre. Iubiþi
România ºi gândiþi-vã cum aþi putea
contribui la renaºterea ei.
   Copii, ieºiþi în aer liber, visaþi, citiþi,
pictaþi ºi la toamnã vã aºteptãm cu forþe
proaspete. Dragi pãrinþi vã mulþumim
pentru eforturile dumneavoastrã, vã
dorim sãnãtate ºi vacanþã plãcutã! Sã
ne revedem în septembrie pentru noi
proiecte ºi noi provocãri!”
   Diplome au primit ºi elevii Cursului
de Culturã, Tradiþie ºi Educaþie Plasticã,
prof. Valentina ºi Leonardo Cican.
   Elevii au oferit flori, în semn de
dragoste, mulþumire ºi respect
doamnelor profesoare Valentina
Cican (clasele I, III ºi IV), Irina Muºat
(clasa a II-a) ºi directoarei ºcolii, dna.
Christina Christodoulou Todea. La
sfârºitul festivitãþii cei prezenþi au
putut gusta din bunãtãþile pregãtite de
mâinile doamnelor Daniela
Zachariou ºi Elena Pintiliescu.
   I-am simþit lipsa regretatei doamne
profesoare Anca Cristina Pericleous, dar
ºi poetei Georgeta Resteman, care din
motive întemeiate nu a putut participa
la acest eveniment de suflet al Alianþei

Românilor din Cipru. Georgeta
Resteman a transmis urmãtorul mesaj:
“Dragi copii, dragi pãrinþi, stimaþi
dascãli, onorat auditoriu,
   Mi-ar fi plãcut ca astãzi sã vã vorbesc
ºi sã petrecem timp plãcut împreunã,
nu sã vã scriu… dar n-a fost sã fie…
Îmi este dor sã vã revãd, sã vã ascult
cântând ºi recitând, dragii ºi nepreþuiþii
mei micuþi prieteni, ºi sã povestim câte-
n lunã ºi-n stele… Promit sã mã
revanºez ºi sã vã vizitez cu altã ocazie,
cât mai curând, dar am credinþa cã cei
doi scriitori care vã sunt astãzi oaspeþi,
domnii Robert ªerban ºi Marius Chivu,
vã vor împãrtãºi poveºti interesante
despre carte, despre scris ºi scriitori,
despre alþi copii ca voi ºi despre
cãlãtorii, dãruindu-vã un final de an
ºcolar minunat, cu adevãrat de poveste!
   Felicitãri tuturor, de la mic la
mare, pentru încheierea unui nou
an de studii, pentru rezultatele
obþinute ºi pentru dragostea cu care
veniþi cu toþii sã slujiþi cea mai
frumoasã limbã de pe pãmânt:
“LIMBA noastrã cea ROMÂNÃ”!
   Eu ce pot sã vã mai spun… De la
poalele Apusenilor vã  însoþesc astãzi
doar cu gânduri bune ºi luminoase,
vã mulþumesc pentru neuitare,
Simonei Simionescu îi mulþumesc
pentru invitaþie ºi tare regret cã nu
sunt  acum cu voi, la Nicosia... Celor
mici, dragii mei copilaºi, vã doresc
din toatã inima o vacanþã minunatã,
mult succes ºi în viitorii ani, iar celor
mari sãnãtate, bucurii ºi împliniri!
   Continuaþi sã fiþi VOI, iubiþi-vã
ÞARA, respectaþi-vã NEAMUL, nu
uitaþi LIMBA ROMÂNÃ ºi pãstraþi
ROMÂNIA în suflet ca pe un dar de
la Dumnezeu de care trebuie sã aveþi
grijã. Pentru cã ROMÂNIA are nevoie
de fiecare fiu al sãu! Vã respect ºi
vã iubesc!” ªtefan Bãeºiu

Dacã nu o schimbã pe Codruþa, Iohannis riscã
suspendarea, poate ºi un referendum. Nu cred cã
are chef de stradã, de victimizare. Vine vacanþa ºi
plajele din Miami îl aºteaptã. Probabil cã Iohannis
aºteaptã soluþii de la consilierii sãi. Depinde ºi dacã
îºi mai doreºte un mandat de preºedinte. La orice
variantã ar apela preºedintele trebuie tratatã din
perspectiva celui de-al doilea mandat. Cine va fi
mai presus: þara sau ciolanul?

Variantele lui...
 urmare din pag. 9
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Creºterea gradului de
siguranþã a elevilor în instituþiile de
învãþãmânt ºi asigurarea unui climat
de ordine ºi siguranþã publicã,
precum ºi prevenirea producerii
faptelor antisociale în proximitatea
acestora, constituie o prioritate pentru
Jandarmeria Mehedinþi.
   Astfel, un numãr de 27 unitãþi de
învãþãmânt preuniversitar de pe raza
judeþului, dintre care 12 licee/colegii,
4 ºcoli gimnaziale ºi 11 grãdiniþe se
aflã în responsabilitatea
inspectoratului, conform prevederilor
Planului teritorial comun de acþiune
pentru creºterea gradului de siguranþã

Conferinþã de presã  la sediul Jandarmeriei Mehedinþi
Activitãþile  desfãºurate de Jandarmeria Mehedinþi în
vederea prevenirii unor evenimente negative în zona
instituþiilor de învãþãmânt aflate în responsabilitate,
precum ºi asigurarea mãsurilor de ordine publicã la

manifestãrile cu public numeros, desfãºurate în
perioada 01.05.2018-18.06.2018, au fost temele

dezbãtute în cadrul conferinþei de presã organizate
marþi, 19 iunie, a.c., la sediul unitãþii.

a elevilor ºi a
p e r s o n a l u l u i
didactic ºi
prevenirea delincvenþei juvenile în
incinta ºi în zonele adiacente unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar din
judeþul Mehedinþi.  Zilnic,  în timpul
cursurilor, efectivele de jandarmi
acþioneazã pe raza municipiului
Drobeta Turnu Severin, cu cel puþin
douã patrule de ordine publicã în
proximitatea unitãþilor ºcolare din
responsabilitate, iar la nivelul
municipiului Orºova ºi oraºelor Baia
de Aramã, Strehaia ºi Vânju Mare, se
asigurã cel puþin o patrulã de ordine

publicã la unitãþile de învãþãmânt din
responsabilitatea acestor structuri.
   În zilele de 11 ºi 13 iunie 2018,  pe
timpul desfãºurãrii probelor scrise în
cadrul examenului de Evaluare
Naþionalã, Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi,     i-au revenit în
responsabilitate asigurarea mãsurilor
de ordine la un numãr de 11 centre de
examen din mediul urban (Colegiul
Naþional “Traian”, Colegiul Naþional
“Gheorghe Þiþeica”, Colegiul Naþional
Pedagogic “ªtefan Odobleja”, Liceul

de artã “I. ªt. Paulian”,
ªcoala gimnazialã nr. 11,
ªcoala gimnazialã nr. 14,
ªcoala gimnazialã “Alice
Voinescu”, Liceul Teoretic
“Traian Lalescu” din mun.
Orºova,  Liceul Teoretic “dr.
Victor Gomoiu” din oraºul
Vânju Mare, Colegiul
Tehnologic “Constantin
Brâncoveanu” din oraºul
Baia de Aramã, Liceul
Tehnologic “Matei Basarab”
din oraºul Strehaia).
   În cele douã zile în care s-
a desfãºurat  Evaluarea
Naþionalã, 33 de jandarmi au
fost angrenaþi în asigurarea
mãsurile de ordine  publicã
precum ºi monitorizarea în
sistem releu a transportului
lucrãrilor cãtre centrele de
evaluare din þarã,  unde au

fost repartizate lucrãrile elevilor
mehedinþeni. Activitatea s-a
desfãºurat fãrã incidente sub aspectul
siguranþei în incinta ºi proximitatea
unitãþilor ºcolare.
   În zilele de 25, 27 ºi 28.06.2018 va
avea loc Examenul de Bacalaureat,
unde  Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi va asigura mãsuri
de ordine la un numãr de 9 centre de
examen din mediul urban, ºi va
monitoriza de asemenea  transportul
lucrãrilor cãtre centrele de evaluare
din þarã unde vor fi repartizate.
   Pe linia  asigurãrii ordinii publice,
în perioada analizatã,  peste 300 de
jandarmi au acþionat la nivel judeþean
pentru creºterea gradului de siguranþã
a cetãþenilor, însumând un numãr de
43  misiuni de asigurare a ordinii
publice la manifestãri cu public
numeros. Jandarmii au acþionat atât
în mediul urban cât ºi în mediul rural
cu ocazia evenimentelor cultural-
artistice, evenimentelor sportive,
comemorative ºi religioase.
   La nivelul judeþului Mehedinþi,
sunt programate în perioada
urmãtoare o serie de evenimente
cultural-artistice, unde vom acþiona
atât independent cât ºi în sistem
integrat pentru siguranþa cetãþenilor.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI

C O N V O C A T O R

Se convoacã, în ºedinþã ordinarã, Consiliul judeþean
Mehedinþi, în ziua de marþi, 26 iunie 2018, ora 14.00, la
sala de ºedinþe din cadrul Palatului Administrativ al judeþului.
   Detalii în legãturã cu ordinea de zi a ºedinþei, se pot lua de
la Serviciul administraþie publicã localã, relaþia cu consiliul
judeþean, petiþii.

PREªEDINTE, Av. Georgescu Aladin Gigi
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INFORMARE DE PRESÃ

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) aduce la cunoºtinþã celor
interesaþi scoaterea la concurs a 9 posturi
vacante de consilieri (4 – consilieri superiori,
3 – consilieri principali ºi 2 – consilieri asistenþi)
în cadrul Direcþiei – LPIS – Serviciul
dezvoltare, infrastructurã ºi securitate IT,
Compartimentul dezvoltare sisteme
informatice.
   Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul Aparatului Central (Bulevardul Carol I
nr. 17, sector 2) pânã în data de 20.06.2018,
ora 17:00 ºi trebuie sã conþinã în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/
2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor
publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Concursul se desfãºoarã la sediul APIA Aparat
Central ºi constã în:
- probã suplimentarã eliminatorie (în data de
26.06.2018, ora 10:00) – notatã cu “admis”/
”respins” în cadrul cãreia se vor testa: noþiuni
programare, JAVA, noþiuni utilizare funcþii LINUX,
configurare baze de date ORACLE ºi
POSTGRES, setare servere web Apache, Oracle,
Postgre SQL, MySQL, PHP;
- probã scrisã (în data de 27.06.2018, ora 11:00);
- interviu (la o datã ce se va stabili ulterior).
Precizãri suplimentare privind dosarele de
concurs, condiþiile generale ºi specific pentru
înscriere precum ºi bibliografia se gãsesc pe
site-ul instituþiei la rubrica: Posturi vacante sau
se pot obþine la numãrul de telefon al Direcþiei
Management Resurse Umane: 021/30.54.907.

RESPONSABIL COMUNICARE

În temeiul art. 94 alin.1, art.104 alin.1
lit. b coroborat cu alin.3 lit. a ºi art.106 alin.1
din Legea nr.215/2001 privind administraþia
publica localã, republicata ºi actualizatã;

PREªEDINTELE CONSILIULUI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

DISPUNE:
Art.1 Se convoacã, în ºedinþã ordinarã

Consiliul judeþean Mehedinþi, în data de 26 iunie
2018, ora 1400 la sala de ºedinþe din cadrul
Palatului administrativ al judeþului, cu
urmãtoarele proiecte pe ordinea de zi:
   1. Proiect de hotãrâre privind acordarea unui
mandat special reprezentantului Consiliului
Judeþean Mehedinþi în Adunarea Generalã a
Asociaþiei pentru Managementul Serviciilor de
Apã ºi de Canalizare Mehedinþi.
   2. Proiect de hotãrâre privind schimbarea
denumirii imobilului situat în comuna Cujmir
judeþul Mehedinþi din “Spital Cujmir” în “Centrul
de Asistenþã Medico-Socialã Cujmir”.
   3. Proiect de hotãrâre privind stabilirea costului
mediu lunar de întreþinere ºi a contribuþiei lunare
datorate de asistaþii din centrele pentru persoane
vârstnice din cadrul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi.
   4. Proiect de hotãrâre privind modificarea ºi
actualizarea Monografiei economico-militare a
judeþului Mehedinþi – ediþia 2016, aprobatã prin
Hotãrârea Consiliului Judeþean Mehdinþi nr. 71/
24.05.2016.
   5. Proiect de hotãrâre privind modificarea

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI DISPOZIÞIE
privind convocarea Consiliului Judeþean Mehedinþi

Statului de funcþii al Direcþiei Administrarea
Geoparcului Platoul Mehedinþi, începând cu data
de 01 iulie 2018.
   6. Proiect de hotãrâre privind rectificarea ºi
realocarea pe obiective a cotei de 17,5% din
impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcþionare/
capital, precum ºi pentru susþinerea programelor
de dezvoltare localã ºi a proiectelor de
infrastructurã ce necesitã cofinanþare localã pe
unitãþi administrativ-teritoriale în anul 2018.
   7. Proiect de hotãrâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeþului, a listei de investiþii
a judeþului ºi a listei de investiþii cu obiective
finanþate din fonduri externe nerambursabile
pentru anul 2018.
   8. Proiect de hotãrâre privind modificarea ºi
completarea Regulamentului de organizare ºi
funcþionare al Bibliotecii Judeþene I.G. Bibicescu
aprobat prin H.C.J. nr. 68/30.05.2018.
   9. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotãrâri).

Art.2 Prezenta dispoziþie, prin grija
Serviciului Administraþie Publicã Localã, Relaþia
cu Consiliul Judeean, Petiþii se va comunica:
- Instituþiei Prefectului Judeþului Mehedinþi;
- Tuturor consilierilor judeþeni;
- Direcþiilor de specialitate ale Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

   Emisã astãzi, 15 iunie 2018,
în municipiul Drobeta Turnu Severin.
PREªEDINTE, av. Aladin Georgescu

AVIZEAZÃ: Secretarul Judeþului
jr.  Mednyanszky ªtefan Ladislau



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la serviciu,
dar ºi acasã în plan personal. Sunt posibile situaþii
spectaculoase, încheieri de conturi ºi deschiderea
altora noi, mult mai potrivite ºi profitabile. Sãnãtatea
primeºte sprijin astral, însã problemele de fond
capãtã o turnurã aparte. Pe 21 ºi 22 Iunie, relaþiile
parteneriale sunt foarte tensionate, existând riscul
unor destrãmãri ale colaborãrilor vechi sau a unei
cãsnicii. Fii prudent ºi þine cont de spusele celorlalþi,
evitând totodatã sã forþezi nota de a þine lângã tine
oameni ºi situaþii care nu-þi mai sunt de folos ºi pe
deasupra te necãjesc. Finalul sãptãmânii contureazã
cheltuieli, discuþii despre bani ºi bunuri.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Încã de la începutul sãptãmânii eºti preocupat
de relaþiile sentimentale, pentru cã vor apãrea
turnuri, în care factorul neprevãzut îºi va face
de cap. În zilele de 21 ºi 22 Iunie, activitãþile
din sfera muncii se înteþesc ºi probabil cã vei fi
nevoit sã te descurci mai mult singur. Evitã
discuþiile contradictorii cu ºefii ºi colegii de
muncã! Sunt relaþii tensionate ºi fragile
deocamdatã. Sãnãtatea este vulnerabilã pe
segmentele aparatului urogenital, însã nu sunt
recomandate analizele, consultaþiile medicale ºi
intervenþiile chirurgicale în zilele menþionate.
Finalul sãptãmânii aduce activitãþi comune cu
alþii ºi dialoguri parteneriale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Diverse rãsturnãri de situaþie se pot petrece
în segmentul domestic. Posibil sã fii nevoit sã
te ocupi urgent de treburi gospodãreºti restante,
reparaþii sau de nevoile unui membru al familiei.
Este bine sã þii cont de cele sugerate de sufletul tãu
ºi sã ai încredere în intuiþia ta. În zilele de 21 ºi 22
Iunie îþi vine cheful de distracþii ºi amor. Prietenii îþi
pot pune beþe în roate, dar dorinþa este atât de mare
ºi totul în jur atât de fascinant, cã vor depãºi orice
obstacol fãrã probleme. Totuºi fii prudent ºi evitã
excesele sau aventurile frivole. Sfârºitul sãptãmânii
îþi aduce în atenþie sarcinile de lucru de la serviciu,
dar ºi niscai probleme de sãnãtate.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Comunicarea, relaþiile cu neamurile, drumurile
ºi studiile pe termen scurt vor fi abordate într-o
nouã manierã, începând din aceastã sãptãmânã.
Ai forþã ºi strãlucire în cuvinte, astfel cã vei fi
urmãrit ºi ascultat cu interes. Pe 21 ºi 22 Iunie
vei fi nevoit sã te ocupi de treburile gospodãreºti
ºi de relaþiile cu membrii familiei. Ar fi bine sã-
þi îmbunãtãþeºti condiþiile de locuit, sã repari ce
este necesar ºi totodatã sã stai de vorbã cu cei
dragi pentru a le afla problemele. Ai ºanse sã-i
sprijini, iar ei la rândul lor te vor aprecia pentru
asta. Finalul sãptãmânii este potrivit activitãþilor
recreative alãturi de cei dragi. Un adevãrat
carusel de stãri ºi evenimente!

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Chestiunile finaniciare, bunurile materiale
ºi tot ce þine de moravuri, vor suferi o realã
transformare, încã din primele zile. Oricum
turnurile fericite vor fi frecvente. Existã ºi ceva
umbre, însã deocamdatã sunt la distanþã. Pe 21
ºi 22 Iunie sunt posibile drumuri scurte, discuþii
aprinse cu persoanele din anturajul apropiat,
impunându-se multã prudenþã ºi discernãmânt.
Evitã escaladarea conflictelor ºi vorbele sterile
mai ales pe 22 Iunie. Weekend-ul aduce treburi
gospodãreºti ºi întâlniri cu membrii familiei. În
mod special persoanele vârstnice au nevoie de
sprijinul tãu moral ºi material.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Personalitatea ta se va face remarcatã în
primele zile ale sãptãmânii, astfel cã farmecul
tãu va atrage în preajma ta admiratori  ºi
susþinãtori importanþi. Intervalul 21 – 22 Iunie
aduce preocupãri financiare serioase. Sunt
posibile cheltuieli mari, neplãnuite fie pentru a
rezolva chestiuni profesionale urgente, fie
pentru a ajuta pe cineva drag. Fii prudent, pentru
cã este rost de pierderi, fraudã, minciuni.
Rezumã-te la cheltuieli strict necesare ºi evitã
investiþiile pe termen lung. Veniturile tale sunt
fluctuante ºi în orice moment te poþi trezi cu
pierderi iremediabile. La sfârºitul sãptãmânii se
întrezãresc întâlniri ºi dialoguri cu persoanele
din anturajul apropiat.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce stãri interioare
confuze, dar în acelaºi timp, o descãtuºare de
energii, ce stagnau de mult timp în sufletul tãu.
Te vei simþi mai uºurat, ca ºi cum ai scãpat de o
mare povarã. Perioada cuprinsã între 21 ºi 22
Iunie te predispune la implicare în diverse
activitãþi mai mult sau mai folositoare þie.
Selecteazã atent prioritãþile ºi lasã-i pe ceilalþi
sã-ºi rezolve singuri problemele. Sãnãtatea este
vulnerabilã în continuare, astfel cã odihna,
relaxarea pe malul apelor, compania oamenilor
dragi ºi de încredere sunt binevenite. În weekend
apar cheltuieli, dar vin ºi câºtiguri, favoruri sau
cadouri de bunã calitate.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã alãturi de prieteni. În
acest sector se pot petrece lucruri deosebite,
ale cãror ecouri se vor resimþi mult timp.
Recomandabil este sã profiþi de aceste momente
ºi sã adopþi o atitudine faþã de aceste persoane,
total diferitã de pânã acum. Oricum, schimbarea
în acest sens se va produce. În zilele de 21 ºi
22 Iunie sunt posibile stãri interioare confuze,
îngrijorãtoare. Sunt fondate, deoarece la locul
de muncã existã confl icte nerezolvate, iar
sãnãtatea ridicã ºi ea probleme de ceva timp.
Însã astrele îþi vor trimite raze minunate, în a
doua parte a zilei de 23 Iunie ºi te vei liniºti. În
weekend, ocupã-te de tine ºi de activitãþi
recreative.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Cariera ºi imaginea în societate vor fi mult
rãscolite în primele zile ale sãptãmânii. Sunt
posibile discuþii aprinse cu ºefii ºi autoritãþile,
dar le vei depãºi cu prudenþã ºi discernãmânt.
Intervalul 21 – 22 Iunie îþi aduce în preajmã
prieteni, care îþi vor oferi sfaturi de excepþie, ce
te vor cãlãuzi spre noi orizonturi. Totuºi, unii
te-ar putea necãji prin remarcile sau gesturile
lor, astfel cã vei decide sã renunþi rapid la cei
care depãºesc o anumitã limitã personalã. Evitã
sã discuþi  cu al þii despre slãbiciunile sau
planurile tale de vii tor. Weekend-ul aduce
dorinþã de interiorizare, stãri sufleteºti confuze
ºi gânduri neliniºtitoare vizavi de cele petrecute
în ultimele zile.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Unii te-ar putea considera o adevãratã cãlãuzã
spiritualã la începutul sãptãmânii, astfel cã ar fi
bine sã oferi o impresie bunã ºi sfaturi
pertinente. Cãlãtoriile în strãinãtate ºi studiile
pe termen lung reprezintã subiecte importante,
la care ar fi bine sã te gândeºti pe îndelete.
Intervalul 21 – 22 Iunie aduce rãsturnãri de
situaþie în domeniul profesional. Relaþiile cu ºefii
ºi autoritãþile devin foarte tensionate,  iar
reproºurile vor fi frecvente. Totuºi þine cont de
cele aflate de la alþii, pentru cã orice informaþie,
aparent banalã conþine un sâmbure de adevãr
folositor þie în aceastã perioadã. Weekend-ul îþi
aduce în preajmã prieteni.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Subiectele tabu, latura ocultã a vieþii ºi
transformarea personalã sunt accentele majore
în primele zile ale sãptãmânii. Chestiunile legate
de moºteniri, banii altora sau informaþiile secrete
vor fi frecvente. Ceva în atitudinea ta faþã de
aceste sectoare ale vieþii se va modifica definitiv
ºi în chip remarcabil. Pe 21 ºi 22 Iunie, dorinþa
de rafinare sufleteascã este la cote înalte, iar
vizitarea locurilor sfinte, lecturarea unei cãrþi sau
vizionarea unui film cu subiecte spirituale sunt
cele mai indicate. Se recomandã prudenþã dacã
eºti nevoit sã cãlãtoreºti, pentru cã sunt posibile
neplãceri serioase. La finalul sãptãmânii vei fi
înconjurat de multã lume.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþiile parteneriale ºi parteneriatele în general
sunt foarte dinamice în primele zile ale sãptãmânii.
Cu toatã bunãvoinþa ºi sacrificul impus – aspecte
tipice þie, nu vei putea rãmâne indiferent la ce se
petrece în aceastã zonã. Zilele de 21 ºi 22 Iunie
îþi aduce oportunitatea de a analiza în tainã, tot
ce se petrece în jurul tãu, obþinând informaþii
secrete, de mare folos. De asemenea ar fi bine sã
te ocupi ºi de chestiunile financiare privitoare la
achitarea facturilor sau datoriilor de orice fel. Evitã
sã oferi bani, bunuri sau cadouri persoanelor care
doar profitã de pe urma ta. Sfârºitul sãptãmânii
aduce chef de plimbãri în locuri îndepãrtate.
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ANUNÞ PUBLIC
privind decizia etapei de încadrare

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Sistematizare
pe verticalã în zona locuinþelor ANL, etapa II în municipiul Drobeta
Turnu Severin” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului
Drobeta Turnu Severin.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi din str. Bãile Romane nr. 3, Drobeta Turnu Severin, în
zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http://apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.

INFORMARE

     Aceastã informare este efectuatã de: Comuna Cãzãneºti, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru proiectul CONSTRUIRE PODEÞ – SAT
PÃLTINIªU, COMUNA CÃZÃNEªTI, JUDEÞUL MEHEDINÞI.
     Aceastã lucrare este o investiþie nouã.
     Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
     Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
     Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
     Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului, dupã data de 19.06.2018.

ANUNÞ

 S.C. STRABAG S.R.L. cu sediul Bucureºti, str. Calea 13
Septembrie, nr. 90, etaj 5, camera 5.14, sector 5 solicitã autorizaþie de
mediu pentru desfãºurarea activitãþii:

 fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.-COD
CAEN 2399 pentru punctul de lucru situat în municipiul Drobeta
Turnu Severin, str. Cerneþiului, nr. 6.
     SUGESTII ªI RECLAMAÞII SE PRIMESC LA AGENÞIA PENTRU
PROTECÞIA MEDIULUI MEHEDINÞI, STR. BÃILE ROMANE, NR. 3, de
luni pânã vineri, între orele 08 – 16.

În perioada 15-
17.06.2018 România a
gãzduit în frumosul oraº
Sibiu Campionatul Balcanic
destinat vârstei juniorilor,
U21, individual, masculin
ºi feminin, la care au luat
parte 120 de sportivi din 8
þãri balcanice.
   CSM Drobeta Turnu
Severin s-a întors de la
aceastã competiþie cu o
medalie de bronz obþinutã de
BORTOª ANDREEA -57 kg.
   În perioada 14-17.06.2018
în Scoþia la Glasgow s-a
desfãºurat Campionatul
European de Veterani unde s-
au întrecut 1.191 de sportivi
din 35 de þãri.
   România a obþinut la aceastã
competiþie trei medalii de bronz, una
dintre acestea fiind cuceritã de

Campionatul Balcanic destinat
vârstei juniorilor a fost gãzduit la SibiuTemerile crescânde ale

investitorilor referitoare la
declanºarea procedurii de destituire
a preºedintelui Iohannis, creºterea
constantã a inflaþiei dar ºi
amplificarea ieºirilor de capital de
pe pieþele emergente, care au ca
destinaþie plasamentele în dolari, au
reprezentat principalii factori ce au
condus la deprecierea leului faþã de
principale valute.
   Perioada a debutat cu o medie de
4,6647 lei ºi s-a încheiat la 4,663
lei, maxim al ultimelor cinci luni,
când tranzacþiile s-au realizat între
4,663 ºi 4,671 lei, cu închiderea în
jurul valorii de 4,669 lei.
   Relaxarea fiscalã ºi majorãrile
salariilor bugetarilor ºi a pensiilor
au început sã punã o tot mai mare
presiune pe preþuri. Inflaþia a crescut
în mai, conform INS, la 5,41%, cel
mai înalt nivel din februarie 2013.
   Majorarea preþurilor nu va
încetini nici în urmãtorii  ani.
Conform unor estimãri ale FMI,
România va avea, pânã în 2023,
unele dintre cele mai ridicate rate
anuale de inflaþie din UE, cuprinse
între 3% ºi 3,1%.
   Cursul dolarului american a crescut
spectaculos, de la 3,9462 la 4,0420
lei, cotaþiile de la finalul perioadei
urcând la 4,011 – 4,047 lei.
   Moneda elveþianã, s-a apreciat de
la 1,159 – 1,166 la 1,149 – 1,157
franci/euro, astfel cã media a
crescut de la 4,0129 la 4,0578 lei.
   Menþinerea inflaþiei pe o pantã
ascendentã, care va obliga BNR sã

STEREA LENA -57 kg –F4.
Lena STEREA,

Purtãtor de cuvânt al
CSM Drobeta Turnu Severin

 Radu Georgescu

Leul pe tobogan, dobânzile decoleazã
opereze noi majorãri ale dobânzii sale
de politicã monetarã, a condus la o
nouã creºtere a indicilor ROBOR. La
sfârºitul perioadei, indicele la trei luni
a urcat ieri la 2,93%, maxim care nu
mai fost atins de la începutul lui
octombrie 2014.
   Indicele ROBOR la ºase luni a
crescut la 3,04%, cel la nouã luni
la 3,09% iar cel la 12 luni a urcat
la 3,14%.
   Rezerva Federalã americanã a
majorat, la începutul perioadei,
dobânda sa de politicã monetarã,
la 1,75 – 2%, semnalizând, de
asemenea, cã existã posibilitatea a
douã noi creºteri în acest an, ceea
ce dovedeºte încrederea într-o
creºtere solidã a celei mai mari
economii a lumii.
   Pe de altã parte, BCE a decis sã
punã capãt în decembrie
programului sãu de achiziþii de
obligaþiuni suverane sau ale
companiilor, prin care a injectat
circa 2.500 miliarde de euro,
începând cu 2015. Însã, dobânzile
vor rãmâne la nivelul actual, de
aproape 0%, pânã cel puþin la
mijlocul anului viitor.
   Decizile celor douã mari bãnci
centrale au influenþat evoluþia perechii
euro/dolar, care de la 1,1852 a scãzut
rapid la 1,1531 dolari, nivel ce nu a
mai fost atins din iulie trecut.
   Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg valora la
sfârºitul intervalului 6.702,21 dolari.
Analiza cuprinde perioada 8 – 19
iunie.  Radu Georgescu
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Viitorul ªimian nu mai poate spera la Liga
a III-a, dupã ce a fost învinsã cu 5-0 de reprezentanta
Timiºului, ACS Dumbrãviþa, în manºa-tur a
barajului pentru accederea în eºalonul terþ.
Campioana Ligii a IV-a Mehedinþi avea nevoie de
un rezultat pozitiv în Banat, pentru a pãstra ºanse
de promovare în meciul-retur, dar n-a reuºit sã se
ridice la nivelul adversarului. Cu doar un ºut pe
spaþiul porþii, expediat tocmai în minutul 52, prin
Mãdãlin Lãcustã, Viitorul ªimian nu putea emite
pretenþii în disputa cu câºtigãtoarea puternicului
campionat judeþean din Timiº.

Organizatã de ACS Luceafãrul, în
colaborare cu Primãria Drobeta Turnu Severin,
cea de-a patra ediþie a International Tournament
Cup ºi-a stabilit câºtigãtorii. Dacã la categoria
de vârstã U10 s-a impus SCM Râmnicu Vâlcea,
care a dispus în finalã de CFR Simeria, cu scorul
de 5-2, la U11 a triumfat Academia Gheorghe
Hagi. Echipa de la malul Mãrii Negre a învins

Promovare ratatã încã din manºa-tur
   ACS Dumbrãviþa s-a
impus cu 5-0, la capãtul
unui joc în care a nimerit
ºi bara în 2 rânduri.
Gazdele au condus cu 2-
0 încã din primul sfert de
orã al jocului, dupã 2
greºeli în defensiva
oaspeþilor, speculate de
Dacian Bîrzã (‘11) ºi Dan
Silaghi (‘15). În finalul
primei reprize, fundaºul

Costi Bologa l-a
tras, din spate, pe
atacantul Dacian Bîrzã, arbitrul din Satu
Mare, George Vidican, a indicat loviturã
liberã din marginea suprafeþei de pedeapsã,
dar, la semnalizarea arbitrului-asistent
Alexandru Corb, a mutat faultul în interiorul
careului ºi astfel a indicat punctul cu var.
   Lovitura de la 11 metri a fost executatã de
Florin Nanu, portarul Adrian Nedelcea a
respins balonul, dar acelaºi Nanu a urmãrit
mingea ºi a înscris pentru 3-0. Schimbãrile
efectuate de staff-ul echipei mehedinþene
dupã pauzã nu au adus suflul scontat ºi
Viitorul a mai încasat 2 goluri, de la acelaºi
Dan Silaghi, în minutele 78 ºi 84.
   S-a încheiat 5-0 ºi echipa
mehedinþeanã nu mai poate spera decât
într-o victorie de orgoliu, în meciul-retur,
care va avea loc sâmbãtã, 23 iunie, cu
începere de la ora 17:30, pe terenul din
Ion Floricicã din ªimian.
   “Suntem foarte dezamãgiþi de prestaþia  M. O.

Academia Hagi s-a impus la Severin

în ultimul act chiar gazda turneului, ACS
Luceafãrul Drobeta, cu scorul de 4-0. Toate
jocurile competiþiei s-au desfãºurat pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin. Per total,
au participat 16 echipe, câte 8 la fiecare
categorie de vârstã, iar singurul club din afara
graniþelor þãrii prezent la turneul de la malul
Dunãrii a fost OFK Boban Negotin.

Secþia de lupte feminine de la CSM Drobeta Turnu
Severin a cucerit 4 medalii, dintre care 2 de aur, la
Campionatul Naþional de Juniori, desfãºurat la Câmpulung
Muscel. Cele mai strãlucitoare distincþii le-au obþinut
Roxana Capezan (65 kg) ºi Larisa Niþu (72 kg), în timp ce
Adina Giura (57 kg) ºi Valentina Ungureanu (62 kg) au
prins ultima treaptã a podiumului de premiere. Clubul
severinean le-a mai avut în concurs pe Denisa Breazu (53
kg), clasatã pe locul 5 la categoria respectivã de greutate,
ºi pe Elena Buºoi (50 kg), care a luptat accidentatã ºi a fost
eliminatã din competiþie în turul secund. Cele 4 medalii
cucerite la Naþionalele de la Câmpulung Muscel au adus
8 puncte clubului severinean, care a fost depãºit în
clasamentul general doar de CSA Steaua Bucureºti (12
puncte). Podiumul a fost completat de CSM Craiova, care
a acumulat 6 puncte, dupã ce una dintre medalii de aur
a fost adusã în Bãnie de fosta componentã a CSM
Drobeta Turnu Severin, Mihaela Bãrbulescu (57 kg).

“Important e cã Niþu ºi Capezan au devenit campioane
naþionale. Chiar dacã n-am mai reuºit sã fim pe primul
loc în clasamentul general pe puncte, aºa cum o fãcusem
anul trecut, sunt foarte mulþumit de rezultatele obþinute.
Ne-a lipsit ºi Mihaela Bãrbulescu, care a cucerit ºi anul
acesta aurul, dar de data aceasta pentru CSM Craiova.
Voi merge cu aceste fete ºi la Campionatul Naþional de
seniori, care va avea loc luna viitoare la Reºiþa. Sper sã
obþinem ºi acolo una-douã medalii, deºi sportivele
noastre sunt mici, ca vârstã”, a spus antrenorul Marin
Dobrescu, de la CSM Drobeta Turnu Severin.

Capezan ºi Niþu,
campioane naþionale

 M. O.  M. O.

noastrã ºi de rezultat. Am pierdut, dar trebuie sã
fim realiºti ºi sã vedem superioritatea gazdelor. O
echipã bunã, pregãtitã, cu ciclu sãptãmânal de
antrenamente, care a fãcut ºi cantonament în iarnã.
Are trasee, se vede. Noi, individual, stãm bine, dar
nu la nivelul lor. Fizic au fost peste noi, ne-au
dominat clar. E greu sã ne mai calificãm, dar la
ªimian încercãm mãcar sã câºtigãm. Mulþumim
celor care au fost alãturi de noi”, a declarat Mihai
Schintee, cãpitanul mehedinþenilor.
   Acesta s-a ocupat de pregãtirea echipei în
ultimele sãptãmâni, dupã ce Dorel Stoica s-a
despãrþit de Viitorul ªimian. Pe terenul din
comuna Dumbrãviþa, echipa mehedinþeanã a
jucat în formula: Adrian Nedelcea – Robert
Vãcuþã, Andrei Dicu (’50 Daniel Ciobanu),
Constantin Bologa, Adelin Pãtraºcu - Mihai
Schintee, Relu Þurai (‘46 Lucian Zamfir) -
Laurenþiu Prundeanu (‘46 Mãdãlin Lãcustã),
Costinel Stanciu, Mãdãlin Mãtãsãreanu -
Andrei Enea.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 21 - 27.06.2018pag. 16

pa
m
fle
t

Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, câteodatã
stau strâmb da tot judec drept ºi tot
cred cã ne dãm mereu cu stângul în
dreptul. Pã bine mã nepoate, trimitem
noi la Capitalã pe oriºicine, oriºicum,
nu ne intereseazã cine ne reprezintã,
ori cine ne face de ruºine.
   Bunãoarã, nea Sibinescu zise sã sã
bage în seamã cu explicaþiile ºi dete
interviu de ajunsã mai celebru decât
credea cã va fi vreodatã. Bine, celebru
în sens negativ, nu vã imaginaþi cã
ne fãcu de falã, cã sã pare cã de asta
avem parte mai greu. Adicã, pe
înþelesul tuturor, nea Sibinescu ne-
ar face un bine dacã ar tãcea, dacã ar
apãrea din ce în ce mai rar pi la
televizor ºi dacã s-ar ºi retrage dupã
mandatul ãsta. Aºa ar fi mai bine.
   Mã nepoate, da sã pare cã trebuie luat
tauru’ de coarne ºi cu alimentarea asta
cu gaz a oraºului. Pe care o aºteptau
severinenii încã de la Revoluþie ºi tot n-
a mai ajuns în casele lor. Cã italienii
ãºtia care s-au angajat sã sã ocupe de
alimentarea gospodãriilor nu mai au
finanþare ºi stau pe loc ºi mai încurcã
ºi populaþia. Pãi de aia ºi furã
amendaþi, zîlele trecute, cu neºte
miliarde de instituþia abilitatã, tocmai
pentru cã nu s-au þânut de promisiune.
Unde mai pui cã dacã fiecare ar reuºi
sã îºi aducã gazul în casã ar rezolva ºi
problema încãlzirii pentru iarnã, cu o
centralã termicã. Cã o ºtiþi pe aia cu
iarna nu-i ca vara... asta.
   Pãnã vedem ce e cu încãlzirea, cã
deocamdatã ne frigem di la soare, cicã
avem un Centru Operaþional pentru
Situaþii de Urgenþã... undeva spre
Adãpostul pentru Câinii fãrã stãpân. A

 nea Mãrin

Sucã ºi trãznãile lu’ nea Sibinescu, italienii cu gazu’ fisurat
pentru severineni ºi strategia Castelului de Apã

fost inaugurat cu mare gãlãgie
acum neºte ani, iar acum parcã nu
sã mã ºtie al cui mai este. Parcã nu
mai are stãpân. Sã vede dupã
geamu’ spart al panoului di la
intrare, dupã buruieni, da ºi dupã
prezenþa ornamentelor de sãrbãtori
de iarnã. Pãi da, cã vine iarna,
peste ceva timp. Sau o fi un
apropo tot la încãlzirea
Severinului.
   Deocamdatã pentru unii e bine,
cu soare la mare ºi munte... mai
ales pentru decidenþii mai mult sau
puþin politici. Om trãi ºi om vedea!
   Mã fraþilor, vã spuneam data trecutã,
cã nepotu’ Sucã ajunsã pe Serpentina
Roºiori, cam greu ce-i drept din cauza
drumului aproape de nemers din cauza
gropilor multe, multe, multe... apãrute
în cimentu’ turnat pe vremea când pe
acolo sã bãtea pas de defilare. Ehe, ce
vremuri! ªi dete peste urlete
insuportabile di la Adãpostu’ de Câini.
Era ora mesei. Or fi primit pãpica sau...
rãbdãri, dupã cum spun rãutacioºii. Sã
implicã cineva?!
   Pãi aºa cum ar trebui sã sã implice ºi

la Casa de Pensii, unde au venit ai lu’
nea Ionuþ, ai lu’ tanti Elena...º.a. Chiar aºa:
cine i-a trimis ºi de ce? Doar aºa cã sã
punã pe butuci o instituþie care era
funcþionalã. Da, poate face dezvãluiri
reîntorsu’ pe funcþie, nea Lapi, sau Mateo,
cum îi zâceau unii foºti preteni. Sã-i vezi
acuma cum sã gudurã precum javrele.
   Da aþi auzit de paparude ºi de
imaginea Castelului cu Apã? Dacã nu,
vã spune Tanþa lu’ Pecingine,  cã sã
pricepe, mai ales cã a devenit
specialistã în proiectul, pe bani mulþi

europeni, de punere în valoare turisticã
a fostului Castel de Apã, actualmente
Castelul Artelor din buricu’ Severinului.
Da cine sã ocupã cu aºa ceva, ori ne
crede fraieri, ori are spatele asigurat de
îºi permite sã vinã sã prezinte o strategie
ce a mai fost prezentatã, tot pe bani
publici, iar unii, se ºtie, au ocupat funcþii
în cadrul Direcþiei din Primãria
Severin. Da poate nea Romulus
realizeazã pe ce ºi-a pus semnãtura?!
   Mã nepoate, noua conducere a DSV
Mehedinþi, între alte moºteniri di la
fosta conducere a Direcþiei, ar trebui
sã sã aplece cu profesionalism ºi
asupra autorizaþiei de funcþionare datã
la zeci de farmacii veterinare din judeþ,
deºi nu îndeplinesc condiþiile nici
pentru puncte farmaceutice veterinare.
Aºa zice ºi Marghioala lu’ Fleaºcã care-
i specialistã în castrãri ºi alte leacuri ºi
doftoriceli pentru animalele din
gospodãrii. Cicã la ãle umane nu sã
bagã. Doar le face câte un
desCÂNTEC, aºa de aducere aminte.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

Sursa:
“Cronica de Severin”


