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Ziua Instituþiei Prefectului, sãrbãtoritã la Drobeta Turnu Severin

Ziua Instituþiei Prefectului a
fost sãrbãtoritã la Drobeta Turnu
Severin sub tematica
“Reprezentanþii Mehedinþiului în
Parlamentul României”. Prefectul
Nicolae DRÃGHIEA ºi-a propus ca,
sub cupola Palatului Administrativ,
sã adune toþi foºtii ºi actualii
parlamentari ai României care au

reprezentat judeþul Mehedinþi.
   Ideea prefectului a fost aceea de a
atrage  experienþa excelenþelor
parlamentare, pentru gãsirea de soluþii
în vederea dezvoltãrii ºi relansãrii
economice a judeþului pentru
readucerea sa în locul binemeritat.
   Au rãspuns invitaþiei cea mai
mare parte a parlamentarilor,

precum: Alina Teiº, Liviu Mazilu,
Ionuþ Sibinescu, Rodin Traicu, Ion
Sârbulescu, Elena Ehling, Dumitru
Mareºi ºi alþii, prefectul judeþului
oferindu-le celor prezenþi diplome
de excelenþã ºi plachete aniversare.
   La rândul sãu, prefectul Nicolae

DRÃGHIEA a primit din partea
Camerei Deputaþilor o diplomã ºi
o plachetã aniversarã.
   Manifestarea s-a închiat cu o
fotografie de grup, în care prefectul
judeþului a fost fotografiat alãturi de
prezenþii ºi foºtii parlamentari.

Ministerul Educaþiei Naþionale a lansat
viziunea sistemicã „Educaþia ne uneºte”

Ministrul Educaþiei Naþionale, Ecaterina Andronescu, a lansat vineri, 29
martie, viziunea sistemicã „Educaþia ne uneºte”, în cadrul unui eveniment
organizat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, din Bucureºti.

Spitalul din Strehaia devine atractiv pentru medicii din alte judeþe,
dupã ce autoritãþile s-au implicat ºi au început demersurile pentru
reabilitarea ºi modernizarea unitãþii. Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a convocat la Strehaia autoritãþile care
gestioneazã sistemul medical  la nivel judeþean, pentru a-l prezenta
pe noul medic angajat pentru specializarea interne, dar ºi pentru a
stabili detaliile legate de lucrãrile care se vor face aici.

amãnunte în pag. 3 continuare în pagina  6
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La 1 ianuarie 2007,
România a devenit stat membru al
Uniunii Europene, iar odatã cu
aceasta, a primit mai multe
drepturi, dar ºi obligaþii, toate
derivând din tratatele ºi legislaþia
adoptate de Uniunea Europeanã.
   În 2009 au avut loc primele
alegeri pentru Parlamentul
European la care România a
participat în calitate de stat
membru. Alegeri au urmat ºi în
anul 2014 ºi tot atunci a fost ºi
finalul perioadei de tranziþie în ceea
ce priveºte restricþiile de acces pe
piaþa muncii din U.E. pentru
lucrãtorii din România.
   Anul 2019 este unul ºi mai
important pentru relaþia dintre
România ºi Uniunea Europeanã.
Este perioada în care consolidãm
ºi mai mult legãtura dintre noi ºi
statele uniunii, România a preluat,
pentru prima datã, Preºedinþia
rotativã a Consiliului Uniunii
Europene.
   Preºedinþia înseamnã, în primul
rând, datoria de a promova interesul
european prin asigurarea unui cadru
corect de negociere. Înseamnã
planificarea ºi conducerea
reuniunilor din cadrul Consiliului ºi
al grupurilor sale de pregãtire, dar
ºi reprezentarea Consiliului în
relaþiile cu celelalte instituþii ale U.E.
   Prioritãþile preºedinþiei þãrii
noastre se înscriu în sfera
urmãtorului motto: coeziunea, o
valoare europeanã comunã. Un
astfel de mesaj ne duce cu gândul
nu doar la banii din politica de
coeziune, ci ºi la viitorul nostru
comun. Mai ales cã acest concept,
de coeziune, se referã la dorinþa
membrilor unui grup de a fi
împreunã.
   Coeziunea este vãzutã ca un
principiu care sã ghideze paºii atât
în mai multe domenii: politic,
economic ºi social. Familia
europeanã nu se poate consolida
dacã nu facem din coeziune o
valoare comunã. Fãrã coeziune,
negocieri importante, precum cele

Promovarea coeziunii ca valoare
comunã europeanã - principalul

obiectiv al Preºedinþiei României la
Consiliul Uniunii Europene

pentru Brexit sau summit-ul
extraordinar al ºefilor de stat ºi de
guverne de la Sibiu, din 9 Mai 2019
nu ar putea aduce veºti bune pentru
toþi europenii.
   Coeziunea este una din cele mai
importante ºi mai complexe politici
ale Uniunii Europene. O politicã
prin care se vrea reducerea
decalajelor economice, sociale ºi
teritoriale între diversele regiuni ºi
state membre ale Uniunii
Europene. Prin coeziune se obþine
prosperitate la nivelul întregii
uniuni, asta pentru cã se abordeazã
dezechilibrele regionale, se
acþioneazã rapid în faþa crizei ºi se
fac investiþii în sectoare cheie.
  Am început preºedinþia Consiliului
Uniunii Europene spunând cã, pe
durata ei, vom face din coeziune o
valoare europeanã comunã. ªi
consider cã aºa s-a întâmplat. Toate
acþiunile pe care le-am derulat au
fost pentru susþinerea ºi
consolidarea acestui concept de
coeziune, pe care se sprijinã
întreaga arhitecturã europeanã.
   Am acþionat pentru reducerea
diferenþelor de dezvoltare, pentru
ca toþi cetãþenii sã aibã acces egal
la beneficii. ªi pentru a înlãtura
factorii care genereazã separãri sau
ierarhizãri între statele membre. ªi
vom continua sã facem acest lucru
în lunile de preºedinþie rãmase, dar
ºi în tot timpul în care România va
face parte din Uniunea Europeanã.

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Discutam zilele trecute cu
niºte prieteni, pe stradã, despre
ºomaj, cã tot se apropie Bursa
locurilor de muncã. Cã tot veni
vorba, anul trecut nu am vãzut
multã lume înghesuindu-se la acest
târg al locurilor de muncã. Erau
mulþi cei care ofereau slujbe dar se
pare cã respectivele oferte, sau
multe dintre acestea, nu prea se
bucurau de interes din partea celor
fãrã serviciu.
   Mã rog, discutam noi, aºa, când
am aflat la un moment dat cã ar fi
posibil ca o importantã fabricã din
oraº sã se mute în Târgu Jiu, pentru
cã acolo li s-ar fi oferit un spaþiu de
producþie cu chirie micã sau chiar
fãrã. Normal, pentru orice investitor,
pentru orice patron care are grija a
mii de salariaþi, un asemnea sprijin
din partea autoritãþii locale (un spaþiu
fãrã chirie) sunã al naibii de tentant.
Sunt mulþi bani în joc ºi, fireºte, îºi
pune problema unor economii
semnificative în cazul relocãrii. Nu
ar fi nici prima, nici ultima firmã
care-ºi relocã utilajele (atenþie, nu
ºi angajaþii) în alt oraº sau chiar în
altã þarã.
   Raþiunile dupã care se ghideazã
un producãtor sunt predominant
cele financiare, nu ne aºteptãm la
acte de filantropie. O administraþie
localã, o primãrie, de exemplu, are
sau ar trebui sã aibã alte raþiuni, mai

O naþiune de
bugetari ºi de

pensionari
mari decât taxele, ºi anume
bunãstarea populaþiei, binele
social, echilibrul comunitar. Nu am
verificat dacã e vorba de un simplu
zvon sau chiar se pune serios
problema relocãrii respectivei firme
(fapt ce ar destabiliza câteva mii de
salariaþi din Severin ºi din
localitãþile limitrofe).
   Sper din tot sufletul sã fie doar
un zvon. Dar mã gândesc cã e
totdeauna posibil ca aºa ceva sã se
întâmple dacã, în ceea ce priveºte
firmele, întreprinzãtorii, investitorii,
punem pe primul rând taxele, ºi nu
numãrul de angajãri pe care le
poate acoperi o investiþie.
   Angajãrile înseamnã venituri,
înseamnã un echilibru la nivelul
familiilor ºi, pe ansamblu, o stare
de bine social. Taxele au ºi ele rolul
lor. Un buget local viabil nu poate
funcþiona fãrã taxe, nimic de zis.
Doar cã oamenii au prioritate, nu
banii.
   Sper ºi acum când scriu aceste
rânduri sã fie vorba de un zvon, ºi
nu de o realitate în curs. Ar fi nu
doar trist, ci ºi grav. Piaþa muncii
de la noi nu ar putea absorbi atâþia
ºomeri. Foarte mulþi ar pleca din
þarã sau ar fi nevoiþi sã trãiascã la
limitã. ªi aºa avem foarte mulþi
plecaþi din þarã, în general oameni
foarte tineri, foarte valoroºi, harnici,
în putere. În câþiva ani o sã ajungem
o naþiune de bugetari ºi de
pensionari dacã nu reuºim sã
susþinem aºa cum trebuie
investiþiile, industriile, educaþia,
spiritul unui naþionalism raþional ºi
echilibrat.
   Tratãm mult prea uºor exodul forþei
de muncã ºi neglijãm prea grav pe
cei care încã muncesc în þarã.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a mers marþi, 2 aprilie,
împreunã cu managerul Spitalului
Judeþean de Urgenþã din Drobeta
Turnu Severin, Victor Maliborschi
ºi directorul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Mehedinþi,  Miruna
Constantin, la fostul Spital
Orãºenesc Strehaia, acolo unde
funcþioneazã deocamdatã o secþie
externã a Spitalului Judeþean ºi
unde a fost instalat un medic nou
pentru specializarea interne.
   “Am avut plãcuta ocazie sã
cunoaºtem un medic tânãr care de
curând, a decis sã vinã la Strehaia,
la Compartimentul Interne, astfel cã
acum organigrama cuprinde trei
posturi de medic pentru aceastã
specializare. Este un început
îmbucurãtor pentru ceea ce se va
întâmpla în cel mult doi ani la
Strehaia, când lucrãrile de
reabilitare ºi modernizare a
Spitalului, finanþare de Guvernul

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a mers marþi, 2
aprilie 2019, împreunã cu primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, la cea
mai recentã parcare nou amenajatã de
municipalitate la blocurile VD, din zona ANL,
acolo unde, dupã ultimele investiþii sunt
aproximativ 200 spaþii pentru parcare.
   Discuþiile la faþa locului au fost despre
lucrãri, costuri ºi cum poate Consiliul Judeþean
Mehedinþi sprijini din punct de vedere financiar
obiectivele promovate de municipalitate pentru
locuitorii din Drobeta-Turnu Severin.
   “Contractele de asociere între Consiliul
Judeþean Mehedinþi ºi unitãþile administrativ

Consiliul Judeþean Mehedinþi va finanþa investiþii
pentru Municipiul Drobeta Turnu Severin

Medic nou la secþia externã a Spitalului Judeþean de Urgenþã de la Strehaia
PSD-ALDE, prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã II, vor
fi finalizate, iar unitatea se va
redeschide ca ºi spital orãºenesc.
Sunt eforturi fãcute deopotrivã de
Primãria Strehaia ºi de Consiliul
Judeþean Mehedinþi, pentru a oferi
act medical de calitate celor
aproximativ 45.000 de persoane
cãrora se adreseazã aceastã unitate
spitaliceascã. O felicit pe doamna
doctor pentru decizia luatã ºi îi
doresc o carierã împlinitã la
Strehaia, în meseria pe care o
practicã!”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   ”În general, medicii vor sã meargã
spre centrele universitare. Nu a fost
uºor, dar cu sprijinul domnului
preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, cu sprijinul domnului
primar din Strehaia, Ioan Giura, pânã
la urmã s-a reuºit, ceva ce trebuia
fãcut de ceva timp”, a declarat
managerul Spitalului Judeþean din

Drobeta Turnu Severin, Victor
Maliborschi, cu privire la noul medic
venit la Strehaia.
   Medicul  Marinela Tudor este din
Craiova, a lucrat pânã acum la
Spitalul din Corabia, iar decizia de
a veni în Mehedinþi þine de condiþiile
de navetã. La Strehaia, în proiect
este ºi realizarea unui bloc ANL
pentru personalul medical.
   Vizita de marþi, la Spitalul din
Strehaia a fost un prilej bun pentru
ca autoritãþile sã punã în discuþie ºi
modul în care vor afecta lucrãrile la

clãdirea unitãþii, activitatea medicalã.
   ”Vrem sã îi liniºtim în primul rând
pe cetãþeni! Nu se va închide unitatea
pe întreaga perioadã a desfãºurãrii
lucrãrilor de reabilitare a spaþiilor”,
a declarat Miruna Constantin,
directorul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Mehedinþi.
   Lucrãrile de reabilitare a Spitalului
din Strehaia ar urma sã dureze un
an ºi jumãtate ºi au o valoare de 13,2
milioane lei, banii fiind asiguraþi de
Guvernul României, prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã II.

     Uzdinul este o localitate din districtul Banatul de Sud
al Voievodinei, din Serbia. Este o comunitate româneascã
ºi putem afirma cu tãrie, fãrã sã greºim, cã aici românitatea
este chiar la ea acasã. De –a lungul timpului, oamenii de
aici au conservat spiritualitatea ºi tradiþiile, reuºind sã se
afirme ca români într-o mare slavã.
   Acest lucru a fost posibil datoritã oamenilor de
culturã, iubitori la infinit de limba ºi cultura neamului
din care fac parte, dar ºi sprijinului necondiþionat
acordat pentru conservarea ºi promovarea limbii
române ºi a zestrei strãmoºeºti de cãtre autoritãþile
statului, ale judeþului Mehedinþi, reprezentate de
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”.
   Managerul Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”
Emilia Mihãilescu a dezvoltat, de–a lungul timpului,
proiecte culturale speciale menite sã susþinã ºi sã
promoveze moºtenirea culturalã pentru “fraþii
români” din Voievodina sârbeascã.
   Vasile Barbu este Preºedintele Asociaþiei Cultural-
Artistice “Tibiscus”, este  poetul, jurnalistul ºi scriitorul
care s-a îngrijit de promovarea culturii româneºti prin
publicaþii, festivaluri organizate la Uzdin ºi prin înfiinþarea
Casei Româneºti din Uzdin. Lui Vasile Barbu i se
datoreazã devenirea localitãþii într-un fel de “centru al
limbii ºi culturii române. El a înfiinþat Societatea literar
artisticã “Tibiscus” editura ºi revista „Tibiscus”, revista
“Ginta Latinã” ºi “Casa Limbii Române”, Festivalul
“Drumuri de Spice”. Biroul de presã

Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, mesager al culturii

în Voievodina - Serbiateritoriale din judeþ s-au
dovedit a fi foarte
eficiente pe parcursul
anului trecut, când am
finanþat cu sume
substanþiale din bugetul
judeþului, obiective de
investiþii importante
pentru locuitorii din
sate, comune sau oraºe.
În anul 2019, mi-am
propus sã ne asociem
cu Primãria Drobeta
Turnu Severin pentru a

sprijini investiþiile pentru locuitorii municipiului
reºedinþã de judeþ. Astfel, în ultimele luni am purtat
mai multe discuþii cu domnul primar Marius
Screciu în care am stabilit care sunt obiectivele
promovate de Primãrie, pentru care noi putem
sã venim cu parte din finanþare. Ne vom asocia
ºi vom veni cu parte din cheltuielile necesare
pentru amenajarea de noi locuri de parcare, dar
ºi noi locuri de joacã pentru copiii în
municipiu”, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Pe lista de investiþii a Primãriei Drobeta
Turnu Severin sunt, în 2019 cel puþin zece noi
parcãri care urmeazã sã fie amenajate.

 Continuare în pag. 7
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Sâmbãtã 30 martie s-a
desfãºurat la Drobeta Turnu Severin
etapa judeþeanã a concursului
interdisciplinar „Culturã ºi
spiritualitate româneascã”.
   Gazda acestei competiþii a fost,
ca ºi în anii trecuþi, ªcoala
Gimnazialã “Constantin Negreanu”
din oraºul nostru. Concursul
”Culturã ºi spiritualitate
româneascã” este organizatã de
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi cu implicarea catedrelor
de Religie ºi Limba ºi literatura
românã. La aceastã ediþie a
concursului s-au înscris 143 de
elevi de la clasele V-XII.
   Obiectivul fundamental este centrat
pe promovarea interdisciplinaritãþii,
prin identificarea arhetipului literaturii
de inspiraþie sacrã ºi valorificând
cunoºtinþele elevilor despre valorile
spirituale româneºti, cu scopul
cultivãrii respectului faþã de acestea
ºi pentru conºtientizarea specificului
naþional ºi a conexiunilor cu valorile
universale. Concursul se adreseazã
elevilor din gimnaziu pasionaþi de
înþelegerea relaþiei dintre ficþional/
nonficþional, capabili de un act
comprehensiv bazat pe
interdisciplinaritate ºi valorificând
componenta de antropologie
culturalã din programele disciplinelor
limba ºi literatura românã ºi religie.
Tematica se circumscrie genericului
Frumuseþea sacrã a lumii, competiþia
desfãºurându-se pe douã niveluri.
Prof. Dana Sãftoiu – Inspector de

„Culturã ºi spiritualitate
româneascã”

religie IªJ Mehedinþi
Prof. Simona Neacºu – profesor de
Limba ºi literatura românã –
director adjunct ªcoala Gimnazialã
”Constantin Negreanu”
Prof. Simona Necºoiu – Profesor
de religie ªcoala Gimnazialã
”Constantin Negreanu”.

Reporter Pr.Marian Alin Giginã

Festivalul
Daco-Roman Drubeta

În perioada 19 - 21 aprilie
se va desfãºura a 2-a ediþie a
Festivalului Daco-Roman Drubeta,
proiect pe care l-am iniþiat anul
trecut.
  Istoria bogatã de peste 2000 de
ani pe care o avem pe aceste
meleaguri este ingredientul perfect
pentru ca acest eveniment sã devinã
unul de tradiþie pentru oraºul
nostru, eveniment care poate sã fie
un magnet pentru turiºtii din zona
Olteniei, din România ºi chiar din
afara graniþelor þãrii.
   Festivalul Daco-Roman Drubeta
se aflã la a 2-a ediþie ºi este
coordonat de Asociaþia Culturalã

pentru Istorie Vie prin activitãþi de
reconstituire istoricã (reenactment
antic) care redau atmosfera unei
lumi de acum 1900 de ani. Scopul
principal al evenimentului este
promovarea patrimoniului dacic ºi
roman, într-o manierã modernã.
- Parada civilã ºi militarã –
prezentarea costumelor antice
(echipamente civile ºi militare;
costumaþii civile ºi militare);
- Taberele antice (Tabere civile:
romanã ºi dacicã; Tabere militare:
romanã, dacicã ºi sarmata; ªcoala
de gladiatori)
- Ateliere civile: Fierãrie (prelucrare
metal la rece, prelucrare metal la
cald: ustensile, arme, armuri,
unelte), Orfevrãrie ºi metaloplastie,
Monetãrie, Prelucrare lemn,
Prelucrare piatrã, Olãrit, modelaj
lut, þesut/cusut/împletituri, Mozaic,
Scriptoria (Metode de scris antic),
Jocuri romane, Gastronomie daco-
romanã (degustare), Prelucrare os
ºi corn, Atelier de instrumente ºi
muzicã, Picturã
- Ateliere militare: Tir cu arcul/
aruncarea suliþei – instruirea
spectatorilor, Costumarea
spectatorilor (armuri) – pentru
fotografii,  Manevre militare,
Demonstraþii de luptã, Replici
fidele ale armelor antice
- Demonstratii  militare
(antrenamente ºi demonstraþii)
- Conflictul armat (marea bãtãlie)
- Ritualuri antice: Cãsãtoria în
lumea romanã, Ritualuri de
înmormântare (rugul dacic –
incinerarea rãzboinicului dac),
Ridicarea la rang de municipiu a
oraºului Drobeta, Ritualuri
religioase romane – invocarea
zeilor pentru a afla soarta
rãzboiului, Ritualuri religioase
dacice premergãtoare marilor
bãtãlii din antichitate, Ritualuri
militare dacice – intrarea tinerilor
în rândurile rãzboinicilor
- Dansuri antice – dansuri romane
ºi dansuri dacice
- Ateliere dedicate copiilor: picturã,
þesut, modelaj lut, jocuri romane,
scriptoria, tir cu arcul.

Viceprimar Daniel CÎRJAN
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cora România contribuie,
pentru al treilea an consecutiv, la
îmbogãþirea spaþiului natural din
unitãþile de învãþãmânt din
comunitãþile în care sunt prezente
hipermarketurile, cu scopul de a
oferi copiilor un mediu mai
sãnãtos în care sã creascã ºi pentru
a le insufla grija pentru naturã.
   În plin sezon verde, voluntarii
cora România, împreunã cu elevii
din ºcolile din proximitatea
hipermarketurilor, au plantat livezi
de pomi fructiferi în grãdinile
ºcolilor ºi grãdiniþelor alese sã facã
parte din acest program.
    „E rolul nostru sã fim alãturi de
comunitãþile din care facem parte,

Livezi de pomi fructiferi în ºcoli – o campanie susþinutã de cora România

contribuind la creºterea
armonioasã ºi sãnãtoasã a copiilor
noºtri. Entuziasmul copiilor care se
implicã an de an în proiect este cea
mai bunã motivaþie pentru noi sã
continuãm aceastã campanie, care
este deja la a treia ediþie. În plus,
ne bucurãm sã avem alãturi
numeroºi voluntari care ne ajutã sã
derulãm campania. Ceea ce este
extraordinar la aceastã acþiune e cã
ea produce efecte în timp. Copiii au
grijã de pomii lor, îi vãd crescând
ºi înþeleg cã este important sã ai
grijã de naturã”, a spus Camelia
Popescu, Manager de Comunicare
ºi Publicitate la cora România.
   Programul „Un pomiºor pentru viitor”

s-a derulat în ºcolile din localitãþile
Bistriþa, Malovãþ ºi Izvoru Bîrzii.
   Lupta pentru un mediu
înconjurãtor mai curat necesitã

Un teren de sport nou-nouþ
a fost dat în folosinþã în imediata
vecinãtate a blocurilor ANL ºi a Sãlii
Polivalente. Municipalitatea oferã
gratis acest teren copiilor din zonã
ºi are scopul de a încuraja sportul
ºi miºcarea în rândul tinerilor.

Bazã sportivã nouã în zona ANL
   Un teren de sport ultramodern
ºi multifuncþional a rãsãrit în
vecinãtatea Sãlii Polivalente. Este
dotat cu o suprafaþã de joc sinteticã
dintre cele mai moderne,
împrejmuit corespunzãtor ºi va fi
folosit de copiii din zona ANL ºi

din vecinãtate. Intrarea este
absolut gratuitã, iar primarul
municipiului a precizat cã pe
teren vor avea acces doar copiii
ºi tinerii. Este primul teren de
acest fel din municipiu. Ideea
amenajãrii acestei baze sportive a
venit dupã ce primarul a observat
cã pe maidanul ce se afla acolo o
mulþime de copii bãteau mingea
ºi se bucurau de miºcare. La

darea în folosinþã, autoritãþile
locale nu s-au abþinut de la a-ºi
aminti de copilãrie, executând
câteva ºuturi la poartã.
   Zona din preajma blocurilor ANL
se dezvoltã ºi se înfrumuseþeazã în
permanenþã, cartierul fiind printre
prioritãþile municipalitãþii .
Construcþia de baze sportive
ultramoderne va continua, însã, ºi
în celelalte zone ale oraºului.

cora România, parte a grupului
Louis Delhaize, este unul dintre
cele mai dinamice branduri de
retail. Prezent pe piaþa româneascã
din 2003, grupul opereazã în
prezent 11 hipermarketuri în
Bucureºti ºi în marile oraºe.
   În 2013, cora a lansat platforma
cora. ro ,  o replicã virtualã a
hipermarketului clasic, oferind
consumatorilor posibilitatea sã

implicare continuã, resurse,
viziune. cora România deruleazã în
acest scop o serie de campanii prin
programul coraVerde.

cumpere produsele preferate
online ºi sã le fie livrate acasã.
   În acest moment, platforma
cora.ro este activã în Bucureºti,
Constanþa, Cluj-Napoca, Bacãu ºi
Ploieºti.
   Filosofia cora România îi are în
centru pe consumatori, cãrora le
oferã produse ºi servicii de calitate,
la preþuri accesibile.

 Biroul de presã

Despre cora România
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Nedemnul ºi absolut
nedigerabilul locatar de la Cotroceaua
Mov, cãci preºedinte al României nu
am putut ºi nici nu voi putea vreodatã
sã-l numesc, a dat, marþi, la ºedinþa
festivã a Parlamentului, prilejuitã de
împlinirea a 15 ani de la aderarea
României la NATO, dovada nesimþirii
sale atavice ºi a desãvârºitei sale
lipse de caracter. Concret, în loc sã
þinã un discurs adecvat la împrejurare
– era vorba doar de o ºedinþã
solemnã, menitã sã  marcheze
aniversarea unui eveniment – acest
Iohannis s-a lansat complet aiurea
într-o suitã de atacuri grobiene,
deºãnþate, la adresa guvernãrii PSD,
a lui Dãncilã, a lui Dragnea, a oricui
pãrea sã stea în calea ambiþiilor sale

Un clown în cãutare de nevastã…
bolnave de a obþine al doilea mandat
la Cotroceni. Faptul i-a luat – prin
violenþa ºi încrâncenarea lui, prin
surprindere chiar ºi pe unii dintre
susþinãtorii sãi cei mai aprigi, care,
atunci ºi dupã aceea, ºi-au plecat
privirile a jenã supremã, mãrginindu-
se sã comenteze evenimentul cu
multã, multã reþinere. Au fost însã ºi
fanaticii de serviciu, precum
primitivul tupeist Dancã, pentru care
nu mai existã cuvinte în vocabularul
limbii române spre a-l caracteriza. În
sfârºit, de unde nu e, nici Dumnezeu
nu cere. Grav este ºi cã, la amintita
solemnitate, nu au fost invitaþi unii
dintre artizanii de prim rang aI aderãrii
României la NATO. Cum ar fi fostul
premier Adrian Nãstase. Sã þii

complet aiurea, departe de miezul
vieþii politice un om de talia lui Adrian
Nãstase, cu merite uriaºe în aderarea
la NATO, dar ºi în ceea ce priveºte
intrarea þãrii noastre în Uniunea
Europeanã este, la scarã, tot un fel de
crimã. Mai ales în condiþiile în care
existã o severã penurie de oameni
politici adevãraþi ºi competenþi pe
meleagurile noastre. Suntem însã în
epoca lui Dulap Sãsesc-Vodã ºi asta
aduce un fel de aer de fatalitate peste
aceastã þarã.
   * O altã “bombã” care a explodat în
spaþiul public este trecutul de torþionar
politic al actualului procuror general
al României, Augustin Lazãr – o
situaþie dezvãluitã într-o emisiune a
postului de televiziune Antena 3. Pentru
respectivul “vopsit”, la propriu ºi la
figurat, chestiunea capãtã conotaþii ºi
importanþã suplimentare, întrucât omul
candideazã pentru un nou mandat (ºi
ãsta-I cu mandatele!) la funcþia pe care
o ocupã în prezent, aceea de procuror
general al României. Doamne, noi nu
mai scãpãm de panaramele acestea
parvenite!?!
   * Pentru cã veni vorba de asemenea
personaje, sã mai spunem cã, prin varã,
înceteazã mandatul unor judecãtori (trei
la numãr) de la Curtea Constituþionalã
a României, iar frãsuneala pentru
desemnarea celor care vor trebui sã-I
înlocuiascã este în toi. Din partea
preºedinþiei se pare cã alegerea va fi
fãcutã între Augustin Lazãr, Laura
Codruþa Kovesi ºi Cristina Tarcea. Trei,
Doamne, ºi toþi trei! Repet, cred cã
suntem blestemaþi! De asemenea
specimene corupte ºi otrãvite nu cred
cã vom scãpa prea curând.

   * Altminteri, viaþa oamenilor simpli
curge oarecum paralel cu cea a inºilor
despre care vorbim. Ceea ce le
creeazã un nesperat confort interior
ºi… profesional, deºi funcþiile pe care
ei le deþin ºi pentru care sunt plãtiþi
din banii noºtri presupun nu un
paralelism ci o frecventã intersectare
cu interesele noastre legitime, pe care
ei sunt obligaþi sã le apere ºi sã le
susþinã. Ieri, de pildã, a fost Ziua
Jandarmeriei – prilej pentru unii de
comentarii redundant ºi penibil
ironice apropos de evenimentele din
10 august anul trecut, când oamenii
respectivei arme nu ºi-au fãcut decât
datoria. Altminteri, dacã i-ai întreba
pe toþi ofuscaþii ãºtia strâmbãtori din
nas ce meserie ar vrea sã aibã
odraslele lor, þi-ar rãspunde, aproape
la unison cã, dacã nu se poate la SRI,
atunci la jandarmi, iar dacã nu, la
Poliþie. Hai, marº; de-aici, bãi
strofocaþilor nesimþiþi!
   * O delegaþie liberalã a fost, recent,
în vâjâialã prin Mehedinþi, ca sã-ºi
plimbe, vorba aia, Ursu’. Adicã pe
noua vedetã (aiurea!), Rareº Bogdan,
numãrul unu pe lista PNL la
europarlamentare. Pe lângã faptul cã
face figura unui clown în cãutare de
nevastã, omul e acel tip de tembelake
care chiar crede cã-i ceva de capul
lui. Pe aici a spus numai tâmpenii.
Nu mã obosesc sã le þin socoteala.
Sã i-o þinã alþii. Problema e alta. Câtã
vreme PNL va fi, de fapt, PDL, adicã
un partid de extracþie esenþialmente
bãsistã, ºi va paria pe mârþoage sau
cai aproape morþi de genul acestui
Rareº Bogdan, sã nu se plângã cã la
guvernare ajung alþii ºi nu ei.

 Urmare din pag. 1
   Documentul de poziþie lansat
propune structurarea rolului
educaþiei, implicit rolul sistemului
naþional de învãþãmânt, pe cinci
valori fundamentale - încredere,
echitate, solidaritate, eficacitate ºi
autonomie  -, care sã se regãseascã
în cinci principii: centrarea pe elev,
flexibilitate, calitate mãsurabilã,
colaborare, subsidiaritate.
   „Cred cã educaþia este cel mai
important capitol din viaþa fiecãrui
om, un veritabil liant social, iar
educaþia, în general, ºi cu atât mai
mult o educaþie a viitorului trebuie sã
conþinã ºi sã implice aceste valori.
ªcoala este un model integrator. În
jurul ºcolii adunãm pãrinþii, în jurul
ºcolii adunãm comunitatea ºi, din
aceastã perspectivã, este esenþial sã
reclãdim încrederea în ºcoalã.
Încrederea este temelia unei
construcþii durabile pentru o ºcoalã
destinatã unei societãþi moderne”, a
declarat ministrul Ecaterina
Andronescu.

Ministerul Educaþiei Naþionale a lansat...
   Ministrul Educaþiei a invitat toþi
factorii responsabili sã participe, în
urmãtoarea perioadã de timp, la
dezbaterea ideilor propuse de
Ministerul Educaþiei Naþionale pentru
consolidarea unei viziuni moderne
asupra formãrii elevilor ºi studenþilor,
care urmeazã a fi transpusã într-un
cadru legislativ corelat cu
perspectivele socioculturale ºi
economice ale României viitorului.
   La eveniment au participat
reprezentanþi ai parteneri lor
instituþionali ai Ministerului
Educaþiei Naþionale, ai instituþiilor
de învãþãmânt preuniversitar ºi
superior din þarã, ai partenerilor de
dialog social ºi ai altor organizaþii
cu profil educaþional.
   Vã invitãm sã consultaþi
documentele care compun aceastã
viziune sistemicã ºi sã dezvoltãm
împreunã cadrul unui dialog
constructiv pentru educaþia
viitorului.

BIROUL DE COMUNICARE
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Vineri, 05
aprilie 2019, invitat la

Conferinþele “Casa
Luminii“ va fi

psihologul criminalist,
prof. univ. dr.

TUDOREL BUTOI,
care va dezvolta

tema –  “ADICÞII,
DEPENDENÞE,

FAPTE ANTISOCIALE”,
ocazie pentru

reflecþie,
autoreflecþie,

diagnozã socialã.
Evenimentul se va

desfãºura la
Tribunalul

Mehedinþi, Sala de ºedinþe nr.
4, etaj II, cu începere la ora 13.

   Vã aºteptãm cu mare interes, ca

O nouã treaptã la “Casa  Luminii”

Observ cum, deodatã, noul PNL
al lui Ludovic Orban, alãturi de mai
neexperimentatul partid al USR-ului, au
o afinitate faþã de referendumuri. Cele douã
partide, din ceea ce vãd, încearcã sã
copieze o strategie pe care fostul
preºedinte Traian Bãsescu a aplicat-o în
2009, aceea de a avea alegeri în aceeaºi
zi cu referendumul. De ce fac cele douã
partide azi aceastã agitaþie pentru
referendum pe justiþie? Dintr-un simplu
motiv: vor sã îi punã preºedintelui
Iohannis pe tavã posibilitatea de a face
campanie pentru europarlamentare pentru
partidele sale favorite ºi pentru a fura startul
în campania prezidenþialã din toamnã.
Motivul? Pentru cã preºedintelui îi e teamã
cã nu va fi votat pentru al doilea mandat?
   Declaraþiile de sãptãmâna trecutã au
înfãþiºat un preºedinte care îºi continuã
periplul electoral început încã din prima
lunã a anului. Mai mult, prin discursul
adoptat, preºedintele Iohannis contribuie
la dezbinarea societãþii româneºti.
Strategia preºedintelui este una care, din
pãcate, dãuneazã grav României,
societãþii româneºti. Preºedintele,
conºtientizând sau nu acest lucru,
contribuie la dezbinarea societãþii. Un
preºedinte al românilor ar trebui sã creeze
punþi între români ºi nu sã sape tranºee
între cetãþenii aceleiaºi þãri.
   Aº vrea ca lucrurile sã fie înþelese cât se
poate de limpede: partidul nostru, ALDE,
nu are nicio problemã cu referendumul
pentru Justiþie, dacã dl. Iohannis
considerã de cuviinþã sã-l convoace.
   Dar dacã îl convoacã trebuie sã ne fie
clar de ce o face. Nu pentru cã îi pasã
de justiþie, nu pentru cã îi pasã de
abuzurile sãvârºite în România, nu

Ionuþ Sibinescu (ALDE):
Preºedintele Iohannis sacrificã interesul public
pentru a-ºi mãri ºansele la un nou mandat

pentru cã îi pasã de miile de vieþi
mutilate de justiþia dumnealui, ci pentru
cã a venit momentul sã stoarcã ºi ultima
picãturã electoralã din tema justiþiei.
   Haideþi, stimaþi colegi, sã dãm cãrþile
pe faþã: dl. Iohannis vrea acest
referendum pentru cã vrea sã intre în
campanie electoralã în condiþiile în care
legea îi interzice. El vrea sã-ºi
construiascã platforma electoralã pentru
alegerile din toamnã. Dl. Iohannis vrea
sã fure startul campaniei electorale
pentru alegerile prezidenþiale.
   Chiar dacã nu ne opunem unui
asemenea demers trebuie sã spunem
cã acesta va avea un impact negativ
asupra alegerilor europarlamentare, cã
acest demers contravine practicilor ºi
recomandãrilor Comisiei de la Veneþia
ºi Comisiei Europene, douã instituþii
dragi dlui Iohannis, PNL-ului ºi USR-
ului, dar doar atunci când le pot folosi
în favoarea lor. Ne putem gândi, mai
ales, la utilitatea per ansamblu a unui
asemenea referendum. Nu vedem cum
ar putea fi de folos ºi cui, cu excepþia
partidului de suflet al preºedintelui, care
nu prea are locomotivã electoralã.
   Din pãcate, preºedintele Iohannis alege
sã întreþinã rãzboiul româno-român ºi
scindarea societãþii româneºti prin
instigarea la proteste chiar ºi pe magistraþi,
care conform statutului profesional nu pot
intra în grevã sau participa la proteste, sau
prin alegerea de a face referendum odatã
cu alegerile europarlamentare.
Preºedintele alege sã distragã atenþia de la
adevãratele teme ale populaþiei: salarii ºi
pensii, investiþii, ºi genereazã noi teme
bazate pe urã ºi conflict.
   Domnul preºedinte, stimaþi colegi din
opoziþie, niciun Guvern nu îºi poate
pune în practicã programul pe care a
primit votul de învestire, atâta timp cât
preºedintele ºi dumneavoastrã trageþi
frânã de mâna blocând activitatea
guvernului, incitând lumea la revolte
permanente, cu sau fãrã motiv.
   În mod regretabil, preºedintele
Iohannis sacrificã la ora actualã
interesul public doar ca sã-ºi mãreascã
ºansele la un nou mandat prezidenþial.

sã mai parcurgem împreunã, o
treaptã de iluminare.

Mihaela Dobre-Mirea

 Biroul de  presã
al ALDE Drobeta Turnu Severin

 urmare din pag. 3

 A publicat în România în foarte multe reviste literare ºi astfel a
reuºit ca românitatea sã aibe o “casã” în Serbia.
   De altfel, anul acesta Societatea Cultural -Artisticã „Tibiscus” în
semn de apreciere pentru contribuþia importantã la promovarea
limbii ºi culturii române, în Serbia a fost recompensatã chiar
preºedintele României, domnul Klaus Iohannis, care i-a conferit
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiþer.

Festivalul de recitatori “Buna Vestire” a ajuns, în acest an, la
a douãzecea ediþie.
  Aproape o sutã de tineri, din mai multe ºcoli gimnaziale din
spaþiul Banatului istoric al Serbiei, alãturi de oameni maturi care
au descoperit “dulcele grai românesc” au concurat, din dragoste
faþã de poezia româneascã, ºi de limba românã, s-au întrecut în
versuri ale marilor poeþi români.
   An de an, scriitori din judeþul Mehedinþi, oameni de culturã,
reprezentanþii Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” au participat la
manifestãrile organizate la Uzdin. La “Festivalul recitatorilor”, ediþia
din acest an, ca ºi cele precedente, s-au aflat în juriu. De asemenea
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” a sponzorizat cu publicaþii
româneºti proprii premiile acordate. Premiile care se decerneazã
anual, la acest festival sunt publicaþii în limba românã, tocmai pentru
susþinerea ºi promovarea  limbii române în aceastã comunitate.
   Au participat, de asemenea, la manifestãri scriitori ºi oameni de
culturã din judeþele Caraº Severin ºi Timiº.

Centrul Cultural...

 G.P.
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Puneþi-vã centurile de
siguranþã! Aterizãm pe pista celor mai
romantice vremuri ale României! A
venit momentul sã aflaþi ºi sã
„plîngem” împreunã! În urma
duºurilor fierbinþi ºi reci, Koveºi e
inculpatã oficial ºi plasatã sub control
judiciar, cu interdicþii majore, printre
care, interdicþia pãrãsirii þãrii. La
audieri a fost protagonista unui teatru
absurd, cu lacrimi de crocodil!
Probabil, o nãpãdiserã regretele
pentru cei care au murit ºi s-au
îmbolnãvit în timpul anchetelor sale
staliniste, pentru oamenii terfeliþi ºi
arestaþi nevinovaþi. De aici, întrebarea:
mai poate fi ea procuror european cînd
nu mai este procuror? Sã i se dea cu
„flit”!, ca sã-l citez pe Iohannis, care a
învãþat „golãneala” acum, la bãtrîneþe,
ºi vrea sã parã ºmecheraº de cartier
prin limbaj, la fel ca panaramele
„#rezist”. Dacã organismele europene
susþin în continuare candidatura
inculpatei Koveºi, atunci, cancelaria
Europei e o tejghea de crîºmã infectã!
Poate ne spune Iohannis cum e cu
penala pe care a susþinut-o! Oricum,
acesta ar vrea s-o vadã dusã la
Bruxelles, astfel ar avea ºi el un spate
sigur pentru toate dosarele acoperite
cu cenuºã ºi imunitate, ºi ar scãpa de
un contracandidat la prezidenþiale.
Þara e sãtulã de cei zece ani de rãzboi
româno-român bãsist ºi de cei
aproape cinci de rãzboi iohannist, care
au împãrþit românii în tabere
antagoniste! Dacã penalitatea ar durea,
primii cãrora li s-ar administra
calmante ar fi preºedintele ºi fosta ºefã
D.N.A. Vom avea grijã ca imaginea lor
sã fie conservatã în scop turistic, în
careul trãdãtorilor în serie.  
   Acest preºedinte al statului în
grobianism, pentru cã al statului
român nu-i deloc (miroase de la

Acest mascul (k)alfa
poºtã), tot timpul vitupereazã, pune
gaz pe foc ºi dã cu piatra (nu-i prima
datã) în creºtinii români, care au
susþinut referendumul pentru familie,
bãtîndu-se singur în cap cu toleranþa.
Toleranþa lui de faþadã, fãrã logicã! În
2016, i-a botezat „fanatici religioºi”
pe susþinãtorii normalitãþii. Recent,
cu acelaºi limbaj de dupã blocuri, a
afirmat cu scrîºnet nervos: „Cei care
au promovat referendumul au fost
orice numai toleranþi nu. Dar românii
au fost mult deasupra acestui discurs
(aici Iohannis o ameþeºte cu românii).
Au dat o lecþie imensã acestor
infatuaþi care au propagat ura ºi, pur
ºi simplu, cum se spune mai popular,
i-au tratat cu flit”. Asta vrea sã
însemne cã acest preºedinte poate fi
orice, numai un bun român nu! Ci
un aliat al lichelelor soroºiste, al
penalilor, luînd în calcul cã a chemat
la consultãrile privind întrebarea
referendumului pe procurorul
Bucuricã, acuzat oficial de abuz
sexual, pentru cã îºi invita clientele
pe centurã, ºi pe haºtagistul soroºit
Florin Badiþã, nesimþitul organizator
al „Zilei fãrã pantaloni” la metrou.
Vedem bine cãror gãºti antiromâneºti
aparþine Iohannis, cum s-a aliat cu
lichele ºi penali împotriva noastrã, ºi
cîtã atitudine antiromâneascã
manifestã, cum nu s-a mai întîmplat
pînã acum. Cineva îi sugereazã lui
Iohannis o întrebare pentru
referendum: „Credeþi cã românii sunt
proºti ºi vor vota neamþul pentru al
doilea mandat de preºedinte?”.
Consultarea lui Iohannis cu
societatea civilã e doar o mimare a
democraþiei. Ca sã vorbesc în
limbajul lui, Werner s-a lins pe bot
de votul a milioane de români! Votul
meu e valoros ºi promit sã nu-l dau
unui analfabet în românism,
patriotism, moralã ºi siguranþã
naþionalã. Preºedintele statului în
infatuare s-a dovedit tolerant incitãrii
la dezordine socialã, instigãrii la
proteste violente, tolerant prostiei,
corupþiei, urii, dezbinãrii, trãdãrii…
Se poate mîndri, însã, cu
grobianismul, cu vocabularul ºi
gîndirea bolºevicilor, care au
persecutat intelectuali, preoþi ºi au
distrus biserici. Cîtã pohtã spre
peroraþii ºi gafe vedem la emfaticul

chiriaº al Cotroceniului!
   Cu cîtã uºurinþã îndrugã verzi ºi
uscate, de parcã toate cuvintele
scremute cu greu ar ieºi din marea
fosã septicã de evacuare! Cînd a fãcut
a mia gafã a încercat s-o repare cu o
gafã ºi mai mare. Iniþial, a declarat cã
pe malurile Prutului trãiesc douã
popoare diferite. Luat la rost de
jurnaliºti, a minþit din nou, în pofida
dovezilor televizate: „Eu nu am spus
popoare, ci naþiuni diferite, sunt
sigur”. De parcã n-ar fi aceeaºi
mîncare de peºte: imbecilitate la
kilogram! Sã-i crape lui vreodatã
obrazul de ruºine? Nici vorbã! El
crede, în continuare, cã iepuraºul
aduce Paºtele! Deºi ºtie cã mai binele
e duºmanul binelui, tot obraznic e,
nu se cuminþeºte deloc ºi mai doreºte
o acadea de Cotroceni!
    Din gafã în gafã, din minciunã în
minciunã, a tot încercat, de-a lungul
mandatului, sã mute muntele cu
linguriþa dintr-un loc în altul, precum
deþinuþii lui F.M. Dostoievscki, din
„Amintiri din cartea morþilor”, care,
ispãºindu-ºi pedeapsa, mutau
stereotip, fãrã niciun rost, nisipul dintr-
o parte în alta. Ce lucrãturã ucigãtoare
pentru România!, asemenea
condamnãrii la moarte prin picãtura de
apã ce cade sacadat, în acelaºi timp ºi
în acelaºi loc al capului, producînd o
insuportabilã zdruncinare nervoasã.
Aproape cã i-au intrat ochii în orbite
de atîta încruntare ºi atîta urã împotriva
poporului român, pe care îl aþîþã, îl
dezbinã cu orice prilej! Gura parcã i s-
a strîmbat de atîta scrîºnet printre dinþi!
Unde-i „România lucrului bine fãcut”?
A purces exact ca bãrbatul curvar, care
promite femeii mare cu sarea pînã o
prinde în pat, apoi uitã de promisiuni!
Nu vã grãbiþi sã-l votaþi încã o datã pe
acest pierde varã periculos!
   Ce pãrere aveþi? Cu americanii sau
cu nemþii în problema mutãrii
ambasadei la Ierusalim? Subiect
extrem de sensibil ca sã fie dus în
sfera politizãrii! Excursionistul
greºeºte flagrant, saboteazã, ca
întotdeauna, cu poziþia sa
contondentã ºi vrea cu Berlinul! Alþii,
cu parºivul ºi cuceritorul unchi Sam!
Mai are cineva încredere în chiriaºul
de la Cotroceni? Poate cei care mai
cred în Moº Crãciun. El „trãieºte într-

o lume paralelã”! Asta, ca sã-l
„mîngîi” cu vorbele lui! Iar noi trãim
în plin rãzboi al declaraþiilor ºi
ameninþãrilor. La ce folosesc?, cînd
zarurile au fost aruncate de istorie!
Realitatea factualã istoricã ºi
religioasã este una singurã: de trei mii
de ani, Ierusalimul a fost capitalã!
Berlinul n-are dreptul sã joace istoria
pe degete, nici sã foloseascã
momentul ca monedã de schimb
politic între state! Fiecare stat îºi
decide singur capitala. Era mutarea
ambasadei chestiunea care ardea
României? Fãrã îndoialã, nu era
treaba noastrã sã ieºim ca pãduchele
în frunte, sã plonjãm în conflicte
strãine! Dar, ºtim noi?, poate România
e ghidonatã de lobiºti israelieni! Cu
privire la relaþiile cu lumea arabã, pe
care Iohannis susþine cã le-ar fi
deteriorat Dãncilã, îl informez cã un
singur diplomat român a reuºit de-a
lungul istoriei sã menþinã relaþii
speciale cu Israelul ºi cu þãrile arabe,
ºi acela a fost Ceauºescu. Iohannis
n-are interes nici sã-i þinã pe români
uniþi! Darãmite, relaþiile externe!
Restul? Mãrunþiº zornãitor, de o parte
ºi de cealaltã!
   ªi totuºi, numai Dãncilã o încaseazã!
Cum rãmîne cu declaraþia „popoare ºi
naþiuni diferite” a navetistului? Nu-l
potcoveºte nimeni, nu se întîlnesc
analiºtii lui peºte în platourile tv sã-l
amendeze pentru nenumãratele
abuzuri ºi încãlcãri ale Constituþiei? De
doi ani România n-are ambasador în
Israel! ªi e vina lui Iohannis!
Locomotiva excursionistului s-a
dovedit a fi o mocãniþã beteagã! Cu
toate astea, neisprãvitul azvîrle cu
lopata cãrbune în focarul rablei. Ce
comportament balcanic! Pe ideea cã
loviturile care nu-i rup spinarea îl
întãresc, îºi trîmbiþeazã fãrã jenã
„disponibilitatea” de a ne fi conductor
încã cinci ani printre munþii
despãduriþi! Piei satanã ºi garniseºte-
þi existenþa cu limite de normalitate! E
cazul sã ne mai întrebãm care sînt
forþele cu care a negociat el România?
Acest masculul (k)alfa, care a sãrit cu
schiurile de pe vîrful feisbucului în
spuma Cotroceniului, a lãsat tot timpul
resorturile strãine sã acþioneze
împotriva României.

 continuare în pagina 12
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Pentru 33 de inºi europarlamentarele sunt un fel de 6 din 49 cu mai multe ºanse de câºtig

 ªtefan Bãeºiu

Alegerile europarlamentare
bat la uºã. Nici nu mai stau sã batã
pentru cã luna viitoare suntem cu toþii
invitaþi sã dãm cu ºtampila sã trimitem
deputaþii României în Parlamentul
European. De fapt nu sunt chiar ai
României, ci ai partidelor politice. De
fapt, dacã stai sã cugeþi bine, sunt
europarlamentarii grupurilor de
interese. Sau chiar ai familiilor lor.
Pentru cã un post de europarlamentar
este poate una din cele mai bune
investiþii pe care poate sã le facã un
politician. Este adevãrat cã sunt mulþi
bani în joc, dar ºi rãsplata este pe
mãsurã. Este vorba de câteva mii
de euro la pensie. Nu mai vorbim
de cei patru ani de mandat, când
veniturile sunt unele pe mãsurã ºi
chiar peste mãsurã, raportat la
veniturile populaþiei chiar din orice
stat european.
   Europarlamentarul român nu te
ajutã în general cu nimic. El merge
acolo doar pentru a ridica mâna în
funcþie de ce îi spune partidul sau
grupul politic din care face parte sau
în funcþie de ce înþelegeri face acolo,

dacã îi iese ceva în plus pe lângã
indemnizaþie. Adicã sã îºi vândã
votul. Sã fii europarlamentar este de
departe mai tare decât sã lucrezi la o
multinaþionalã sau la o corporaþie sau
la un multimilionar.
   Europarlamentarul este o
chestiune de obligativitate pentru
þara noastrã ca parte a UE. Problema
este cã dacã posturile de
europarlamentar sunt pentru
România ar trebui trase la sorþi ºi
oricine din þarã sã aibe ºansa la patru
ani de belºug ºi puþinã activitate.
Sigur cã este greu cu avioanele, cu
ºedinþele, cu votul. Naveta te
omoarã. Dar sunt ºi satisfacþiile. Sã
scrie pe cruce „Aici îºi zace somnul
de veci, la fel ca în timpul vieþii
europarlamentarul Gigel Gogoaºe”.
Ceva de genul. Este un lucru mare sã
ajungi parlamentar. Mai ales în plan
personal este realizarea supremã. ªi
ca status ºi ca situaþie materialã.
   Din postura de europarlamentar
orice este posibil. Vã daþi seama ce
vacanþe de vis în Maldive sau în
insule exotice sau în Dubai, visul

oricãrui pãmântean. Venituri de
18.000 de euro pe lunã sau
aproximativ. Din banii aceºtia se pot
cumpãra în patru ani câteva locuinþe
bune ºi se poate trãi pe picior mare,
mai ales în stare de aproape lumea a
doua spre a 3-a, cum este România.
   Alegerile europarlamentare sunt
prin urmare extrem de importante,
pentru ca 30 ºi ceva de inºi sã trãiascã
pe picior mare timp de 4 ani. De
aceea, românii trebuie sã se
mobilizeze pentru ca 33 de inºi din
România sã sugã patru ani la þâþa
Uniunii Europene. Ei vor reprezenta
þara noastrã la nivelul continentului,
adicã interesele statului român la
nivelul UE. Legislaþia comunitãþii
europene este adoptatã în
Parlamentul European. O parte
dreptul comunitar este preluat în
legislaþia naþionalã. Existã ºi interese
particulare pentru care eurodeputaþii
trebuie sã lupte. Este vorba de
politicile în diferite domenii de
activitate, precum minerit, energie,
agriculturã, industrie, mediu,
transporturi. Aici are loc o politicã de
lobby intensã, de la stat la stat, în
funcþie de misiunea pe care
europarlamentarii o primesc de la
partide sau de la þara lor. În mod
normal, ar trebui sã existe un fir roºu
pe care îl urmeazã europarlamentarii
români de exemplu, atunci când vine
vorba de interesele þãrii, dincolo de
interesele grupurilor politice din care

fac parte partidele care câºtigã locuri
în parlamentul european.
   Þara noastrã ar trebui sã aibe câteva
interese pe care sã le apere ºi sã le
promoveze la nivel continental. Toþi
politicienii români din legislativul UE
ar trebui sã militeze pentru interesul
naþional ºi sã nu voteze împotriva þãrii
lor, indiferent de ce spun partidele
politice sau grupurile politice din care
fac parte partidele lor. Problema este
cã interesul naþional este un termen
extrem de vag ºi în spatele lui se poate
ascunde orice. Cert este cã partidele
au nevoie de români pentru a trimite
în parlamentul UE politicieni care, la
rândul lor, sã poatã sã vireze o parte
din venitul lor în visteria partidului.
Cãci orice se plãteºte. Ei oricum vor
rãmâne un adaos de vis la pensie,
atunci când vor împlini vârsta legalã
de pensionare. Este pãcat ca 33 de
românaºi sã nu o ducã mai bine de
anul acesta, dar cã alegãtorii sunt
prea rãi sã nu iasã la vot. De fapt,
oricâþi vor merge la vot partidele
vor primi mandatele. E mai rãu
decât la locale, când unii ies primari
cu 1.000 de voturi.
   Sã alegem din nou de pomanã niºte
românaºi care sã o ducã ºi mai bine
de luna viitoare. Chiar dacã nu
mergem la vot, ei tot vor merge acolo.
Cât de utile sunt aceste alegeri nimeni
nu ºtie. Cert este cã pentru 33 de inºi
e un fel de 6 din 49 cu mai multe ºanse
de câºtig.
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Vineri, 29.03.2019, ªcoala de
Perfecþionare a Pregãtirii

Personalului Poliþiei de Frontierã
Drobeta Turnu Severin

sãrbãtoreºte 25 de ani de
existenþã, moment solemn ºi plin

de însemnãtate pentru personalul
Poliþiei de Frontierã Române.

   Înfiinþatã la 1 aprilie 1994, în
localitatea Orºova, sub denumirea
de „Centrul de Perfecþionare a
Cadrelor de Grãniceri” ºi
schimbându-ºi ulterior locaþia, în

25 ani de existenþã de dãruire ºi profesionalism pentru ªcoala de Perfecþionare
a Pregãtirii Personalului Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin

anul 2003, în municipiul Drobeta
Turnu Severin, sub o nouã
denumire „ªcoala de Perfecþionare
a Pregãtirii Personalului Poliþiei de
Frontierã Drobeta Turnu Severin”,
în prezent instituþia îºi desfãºoarã
activitatea în subordinea
Inspectoratului General al Poliþiei de
Frontierã Române ºi are ca obiectiv
principal formarea, perfecþionarea ºi
specializarea poliþiºtilor de frontierã
din întreaga þarã.
   Festivitatea a început prin

intonarea imnului de stat, urmatã
de un moment de reculegere în
memoria cadrelor trecute în
nefiinþã, care au slujit acestei
instituþii ºi implicit viitorului
generaþiilor de poliþiºti de
frontierã, continuând cu
discursul directorului ªcolii,
domnul comisar ºef de poliþie
Ciobanu Victor-Marius.
   La eveniment au participat
reprezentantul Inspectoratului
General al Poliþiei Frontierã Române,
reprezentanþi ai instituþiilor publice
din judeþ, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, cadrele ºcolii, precum ºi
cadre trecute în rezervã.

   Activitatea a fost presãratã cu
oferirea de diplome ºi plachete
invitaþilor, alocuþiuni ale acestora,
prezentarea istoricului ºcolii, a
Monografiei acesteia, a Ghidului de
bune practici privind solicitãrile de
acordare a unei forme de protecþie
internaþional depuse cãtre Poliþia
de Frontierã Românã ºi a Revistei
Temerarii–2019, redactate în
cadrul instituþiei.
   Totodatã, Corul Kinonia, din
cadrul Episcopiei Severinului ºi

Strehaiei a încântat publicul cu
cântece patriotice. Cu ocazia
aniversãrii acestei zile, în cadrul
ºcolii a fost organizat ºi un
Campionat de Tenis de masã, prilej
cu care au fost premiaþi câºtigãtorii.
   În acest sfert de veac, ºcoala a
organizat cursuri de iniþiere, de formare
ºi perfecþionare specifice pentru agenþii
ºi ofiþerii Poliþiei de Frontierã Române,
precum ºi pentru cadre ale
Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi ale
Poliþiei Locale, fiind un vector
important în pregãtirea continuã.
    În tot acest timp, instituþia a avut
nevoie de profesioniºti care sã-ºi
actualizeze cunoºtinþele ºi
pregãtirea în mod continuu, pentru
ca evoluþia psihopedagogicã ºi
socialã sã fie îmbrãþiºatã ºi
transmisã de la o generaþie la alta.
Astfel, în anul 2017, ºcoala a
devenit Academie Partenerã a
Agenþiei Europene pentru Poliþia de
Frontierã ºi Garda de Coastã
(Frontex), reuºind astfel sã
deschidã încã o fereastrã pentru
viitorul sistemului de învãþãmânt
specific armei Poliþiei de Frontierã.

Sute de documente, unele
conþinând date personale, dintr-o
arhivã mai veche a Primãriei din
comuna mehedinþeanã Pãtulele au
fost descoperite într-o groapã de
gunoi ilegalã de la marginea
localitãþii. Edilii locali ridicã din
umeri, dar poliþia a ridicat arhiva
ºi face cercetãri.
   Pe un câmp de la marginea
comunei Pãtulele vântul a
împrãºtiat sute de documente ce la
prima vedere s-au dovedit a fi acte
de identitate în copie, chitanþiere ºi

Documente din arhiva primãriei, gãsite la groapa de gunoi
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facturiere, documente notariale ºi
tot felul de hârtii, unele distruse,
altele nealterate. La o privire mai
atentã, consilierul local Cosmin
Balint a descoperit cã acestea
proveneau dintr-o arhivã mai veche
de 12 ani a Primãriei din Pãtulele
ºi fuseserã pur ºi simplu îngropate
într-o zonã folositã ca groapã de
gunoi ilegalã. Pentru cã treaba a
devenit serioasã, iar de sub pãmânt
au fost scoase cantitãþi
impresionante de documente a
cãror vechime pare sã fie de câteva

zeci de ani, poliþia a intrat pe fir.
   Reprezentanþii autoritãþii locale,
mai exact secretarul comunei
Pãtulele, Constantin Florin
Pleniceanu, spune cã nu ar fi nimic
grav. E vorba de o arhivã mai veche,
provenitã dintr-o clãdire mai veche
a Primãriei. Mai mult, secretarul
Primãriei spune cã nu ºtia nimic
despre dispariþia documentelor ºi
cã Primãria face propria ei anchetã.
   Poliþia este, însã, de altã pãrere,
deoarece au ridicat documentele ºi
acum fac cercetãri amãnunþite.
   „Ca urmare a sesizãrii unui
cetãþean cu privire la faptul cã pe
un câmp, în apropierea comunei
Pãtulele au fost descoperite
documente ce ar conþine date cu
caracter personal, poliþiºtii au
stabilit cã aspectele sesizate se
confirmã, o parte din documente au
fost ridicate, depozitate ºi sigilate
corespunzãtor, iar în momentul de
faþã se fac cercetãri pentru a se

stabili împrejurãrile în care
documentele au ajuns în zona
respectivã, dar ºi dacã se
întrunesc elementele constitutive
ale vreunei fapte de naturã penalã
sau contravenþionalã”, a declarat
purtãtorul  de cuvânt al  IPJ
Mehedinþ i ,  comisarul-ºef
Nicolae Lohon.
   Situaþia pare, cel puþin la prima
vedere, una destul de ciudatã, mai
ales cã, în decursul anilor, aici au
avut loc câteva scandaluri legate de
retrocedarea unor terenuri. Pe de
altã parte, vorbim de dezvãluirea
unor date personale.  R. C.

Angajãm pentru Restaurant
în Drobeta Turnu Severin:

- Pizzer; - Ospãtar; -
Bucãtar.

Relaþii la numãrul de telefon:
0733 751 577

ANUNÞ
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Aici, Preasfinþia Sa a sãvârºit
slujba Vecerniei, având alãturi o delegaþie
de la Centrul Eparhial împreunã cu preoþii
de la parohiile învecinate.
   La finalul Vecerniei, ierarhul a
binecuvântat lucrãrile ce s-au efectuat
la aceastã bisericã, ca mai departe sã
se poatã sãvârºi Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie în interiorul acesteia.
   În încheiere, pãrintele paroh, Ispas
Florin a þinut sã mulþumeascã
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim pentru
bucuria pe care a oferit-o tuturor, prin
binecuvântarea lucrãrilor ºi nu în ultimul
rând credincioºilor care mereu i-au fost
alãturi în întreaga sa activitate, iar
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a aºezat
la sufletele celor prezenþi un cuvânt de

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
binecuvântat lucrãrile sãvârºite la

parohia Gârla Mare II

învãþãturã ºi de binecuvântare.
   Piatra de temelie a acestui sfânt
lãcaº de cult a fost pusã în anul 2006,
an ce a fost dedicat Sfântului
Nicodim de la Tismana ºi în care au
fost începute numeroase biserici în
Episcopia Severinului ºi Strehaiei.
   Demersurile pentru construirea
unei noi biserici la Gârla Mare au fost
fãcute la dorinþa unor credincioºi din
parohie, având în vedere cã localitatea
este una populatã ºi întinsã pe o
suprafaþã destul de mare, lungimea
ei fiind de 7 km, iar unii enoriaºi nu
puteau sã se deplaseze pe distanþe
foarte mari, fiind înaintaþi în vârstã.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

În seara zilei de duminicã, 31 martie 2019, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei s-a aflat în mijlocul
comunitãþii parohiei Gârla Mare II, protopopiatul Vânju-Mare.

În contextul aniversãrii la data
de 03 aprilie a.c., a 169 de ani de la
înfiinþarea Jandarmeriei Române,
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi a organizat o serie de
activitãþi în cinstea acestui eveniment.
     Astfel, în perioada 18.03-
29.03.2019, s-au desfãºurat
concursuri sportive între cadrele
unitãþii (ºah, tenis de masã, fotbal-
tenisþ TIR). Activitãþi informativ-
educative ºi de prezentare a
activitãþii Jandarmeriei Române s-
a desfãºurat la nivelul subunitãþilor
din oraºele Orºova, Baia de Aramã,
Strehaia ºi Vânju Mare, în perioada

În urma apariþiei în spaþiul
public a unor informaþii legate de
limitarea numãrului de porci crescuþi
în gospodãriile populaþiei, MADR face
urmãtoarele precizãri, pentru corecta
informare a opiniei publice, astfel:
   Ordinul MADR nr.224/2019 nu
restricþioneazã sub nicio formã
creºterea porcilor în gospodãriile
populaþiei, ci reglementeazã din punct
de vedere tehnic dimensiunile
exploataþiilor în vederea înregistrãrii
tuturor efectivelor de porcine,
urmãrind totodatã miºcarea animalelor
pentru a se asigura trasabilitatea.
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PUNCT DE VEDERE
   Clarificãrile suplimentare prin
ordinul MADR 224/2019 s-au fãcut în
baza prevederilor Regulamentului UE
nr. 220/2015 care vizeazã clasificarea
fermelor în funcþie de dimensiunea
economicã a acestora, întrucât
Regulamentul UE 1242/2008, care a
stat la baza ordinului anterior, a fost
abrogat, atrãgând dupã sine anularea
ordinului MADR 300/2017.
   Toate precizãrile din ordin sunt
destinate clarificãrilor tehnice privind
înregistrarea efectivelor de animale,
norme impuse de Uniunea Europeanã.
   Exploataþiile cu un efectiv de maxim
5 capete de porcine cu greutatea de
peste 30 kg sunt ferme de suine de
subzistenþã destinate autoconsumului
ºi nu sunt supuse regulilor de
înregistrare la Registrul Comerþului,
fiind scutite de impozite.
   Deþinãtorii de exploataþii agricole
cu un numãr cuprins între 6 ºi 130
de capete se înregistreazã gratuit la
ANSVSA, cele care depãºesc 130 de
capete se considerã ferme mari de
suine ºi se înregistreazã la Registrul
Comerþului, în Sistemul Naþional de
Identificare a animalelor, îndeplinesc
normele de biosecuritate ºi sunt
autorizate sanitar – veterinar.

Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier, în calitate de

partener local al proiectului
MOTIVATION III –

AUTONOMY-
ENTHUSIASTIC SCHOOLS,

prin Programul Erasmus+,
împreunã cu ªcoala

Gimnazialã Grozeºti vã invitã
sã participaþi joi, 4 aprilie a.c.,

începând cu ora 12,30 la
Pavilionul Multifuncþional,

unde vor avea loc seminariile
ºi workshopurile proiectului.

La aceste acþiuni vor fi
prezenþi ºi parteneri strãini din

5 þãri europene.

Invitaþie

Activitãþi dedicate Zilei
Jandarmeriei Române

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

Ziua Porþilor Deschise la Jandarmeria Mehedinþi
         Marþi, 02 aprilie a.c., Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi
a organizat acþiunea “Ziua Porþilor Deschise pentru copii”.
        Invitaþiei lansate de jandarmi au rãspuns peste 300 de elevi însoþiþi
de cadrele didactice din ºcolile ºi liceele mehedinþene. Jandarmii i-au
întâmpinat pe micii musafiri  cu baloane ºi steguleþe dupã care i-au condus
în incinta inspectoratului.
     Au fost prezentate standuri expoziþionale cu þinuta specificã misiunilor,
armament ºi tehnica din dotarea structurilor de ordine publicã, trusa
criminalisticã, tehnica de comunicaþii, autospecialele pe care jandarmii
le folosesc în diferite misiuni. Cei interesaþi de a urma o carierã în
domeniu au primit informaþii despre oferta educaþionalã a instituþiilor de
învãþãmânt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
     Cele mai aºteptate momente au fost exerciþiile demonstrative constând
în exerciþii de autoapãrare, spargeri de obiecte dure, elemente de dresaj
canin, dar ºi o simulare a unei situaþii privind restabilirea ordinii publice.
     Manifestãrile s-au organizat în contextul sãrbãtoririi la data de 3 aprilie
a.c., a 169 de ani de la semnarea actului prin care domnitorul Grigore
Alexandru Ghica a promulgat Legiuirea pentru Reformarea Corpului
Slujitorilor în Jandarmi.

Miercuri, 03 aprilie a.c., începând cu orele 13.00,  Sala Palatului
Culturii,  “Teodor Costescu” a gãzduit simpozionul “Jandarmeria
Românã - de 169 de ani pentru România”, eveniment ce a încheiat
seria activitãþilor dedicate Zilei Armei.

29.03-02.04.2019. Manifestãrile
dedicate Zilei Armei au continuat
cu concursurile Cupa Jandarmeriei
la TIR ºi Cupa Presei la TIR, ce s-a
desfãºurat vineri, 29 martie a.c., de
la ora 09.30, în poligonul situat pe
strada Serpentina Roºiori din
Drobeta Turnu Severin.
   Cei care doresc sã cunoascã câte
ceva din activitatea ºi misiunile pe
care le desfãºoarã jandarmii
mehedinþeni, au fost invitaþi sã
participe marþi, 02 aprilie a.c., de
la orele 13.00, la Ziua Porþilor
Deschise, eveniment organizat la
sediul unitãþii noastre.
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   Tot mai mulþi analiºtii ºi-au înãsprit previziunile
privind evoluþiile economiei locale cât ºi ale
cursului euro/leu.
   O analizã a celor de la Banca Transilvania indicã cã
procesul de creºtere economicã a României se va
tempera în acest an la 2,8%, de la 4,1% în 2018 ºi 7%
în 2017. Evoluþia vine pe fondul încetinirii economiei
mondiale dar ºi a dezechilibrelor macroeconomice ºi
a mix-ului de politici economice ale PSD.
   Tot sãptãmâna trecutã a fost publicat sondajul realizat
în rândul membrilor CFA România, pentru luna
februarie. Acesta anticipeazã deprecierea cu circa 2%
a leului faþã de euro. Astfel, valoarea medie anticipatã
pentru orizontul de ºase luni este de 4,7885 lei/euro,
iar pentru cel de 12 luni de 4,8462 lei/euro.
   Revenind la parcursul perechii euro/leu, acesta a urcat de
la 4,7603, la începutul perioadei, la 4,7625 lei. La sfârºitul
ei, media a fost stabilitã la 4,7614 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,756 – 4,764 lei.
   Depãºirea în perioada urmãtoare a pragului de 4,77 lei
este improbabilã, în condiþiile în care Ministerul de Finanþe
a împrumutat 3 miliarde euro de pe pieþele externe prin mai
multe emisiuni de euroobligaþiuni, din care 1,35 miliarde
euro pentru o maturitate de 30 de ani, 500 milioane euro pe
15 ani ºi 1,15 miliarde euro pentru o scadenþã de 7 ani.
   Cursul dolarului american a crescut de la 4,2209 la
4,2499 lei, medie care nu a mai fost atinsã din aprilie 2017.
   Moneda elveþianã s-a apreciat pe pieþele
internaþionale la 1,116 – 1,121 franci/euro, iar media
ei a urcat de la 4,2296 la 4,2635 lei, maxim al ultimilor
aproape patru ani, pentru ca la sfârºitul perioadei ea
sã fie stabilitã la 4,2533 lei.
   Preþul gramului de aur a scãzut la sfârºitul intervalului
de la 176,1510 la 175,9424 lei, în timp ce valoarea unciei
de aur cobora pe pieþele internaþionale specializate la
1.285 dolari, minimum al ultimelor trei sãptãmâni.
   Modificarea celebrei OUG 114, cunoscutã drept „taxa
pe lãcomie”, prin introducerea, începând cu data de 2
mai, a unui indicator calculat pe baza tranzacþiilor
interbancare, nu în funcþie de cotaþii, care se va aplica
atât creditelor noi, cât ºi refinanþãrii creditelor aflate în
derulare, a stabilizat piaþa monetarã.
   În perioada analizatã, indicele ROBOR la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor
în lei, a stagnat la 3,23%, iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, la 3,32%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele atrase de cãtre bãncile comerciale
de la alte bãnci, s-a oprit la 3,48% iar cel la 12 luni la 3,53%.
   Perechea euro/dolar a avut o evoluþie descendentã,
ea alunecând de la 1,1327, la debutul intervalului, la
1,1191 dolari.
   Indicele bitcoin calculat de Bloomberg a încheiat
perioada la 4.700 dolari, nivel care nu a mai fost atins
din noiembrie trecut.
   Analiza cuprinde perioada 27 martie – 2 aprilie.

 Radu Georgescu

Euro tot mai aproape de
un nou maxim istoric

În data de 31.03.2019 s-a desfãºurat
în oraºul Târgu-Jiu concursul Regional de
Orientare ”Cupa Pãcãlelilor”, Ediþia a IX-a.
   La acest concurs a participat ºi Liceul
Teoretic “ªerban Cioculescu” din Drobeta
Turnu-Severin reprezentat de urmãtorii elevi:
Doandeºi Cornelia Roxana, Doandeºi Vasile
Adelin din clasa a IX-a, Prisacariu Adelin
din clasa a XII-a, coordonaþi fiind de prof.
Miloºescu Cristian.
   Probele de concurs au constat în orientarea
în mediul urban pe baza unei hãrþi, fãrã
busolã ºi au fost împãrþite pe categorii de
vârstã dupã cum urmeazã: FM: 8, 10, 12, 14,
16, 18, Open, Open Tehnic ºi Open Familie.
   Membrii liceului nostru au luat startul la
urmãtoarele probe:
- F 16 prin Doandeºi Cornelia Roxana care
s-a clasat pe Locul I;
- Open Tehnic prin Prisacariu Adelin

 „Cupa Pãcãlelilor”
care s-a clasat pe locul IV;
- M 16 prin Doandeºi Vasile Adelin care, din
pãcate, a fost descalificat;
- Open prin prof. Miloºescu Cristian care s-
a clasat pe Locul I.
   Gradul de dificultate a probelor a fost mare
necesitând o bunã orientare în regim de
vitezã, mulþi concurenþi nereuºind sã termine
proba fiind descalificaþi.
   Astfel, satisfacþia noastrã în atare condiþii
a fost imensã prin obþinerea celor douã locuri
întâi. De asemenea, locul IV obþinut de cãtre
elevul nostru la cea mai dificilã probã Open
Tehnic a fost peste aºteptãrile noastre.

Aºa cã la aceastã competiþie numitã
„Cupa Pãcãlel ilor” am reuºit  sã ne
„pãcãlim”, noi sperând, iniþial, doar sã
reuºim sã terminãm probele de concurs.

Prof. Miloºescu Cristian
Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”

   Romantice ºi distractive vremuri trãim, nu-i aºa? Koveºi - aceastã sportivã a minciunii - este
dezbrãcatã metodic de mantia de fier. „Nu m-am întîlnit niciodatã cu penalii”, a minþit în faþa
televiziunilor, dar filmul ºi fotografiile ºpriþului din Crama lui Ghiþã existã! Sînt cît se poate de
reale. A confirmat jurnalistul Cristoiu în momentul audierii ca martor, în dosarul în care Codruþa
are trei capete de acuzare: mãrturie mincinoasã, luare de mitã ºi abuz în serviciu. Mare scofalã!
Ghiþã cu Koveºi ºi cu alþi bandiþi la ºpriþ! Apoi, în sufrageria lui Oprea! Romantice vremuri!
Koveºi s-a pozat de bunã voie cu niºte butoaie în spate. Majoritatea filmelor ºi pozelor unde
Koveºi e umãr la umãr cu mafioþii sînt ascunse peste ocean. Fosta soþie ºi socrul lui Ghiþã au
mãrturisit cã Koveºi era prietenã cu ei ºi familia. Imaginaþia bogatã în stalinisme a lui Koveºi
îi permitea sã facã orice împotriva tuturor! Vã amintiþi cum dãdea spectacol mediatic cu falsa
ei nevinovãþie! Cîte vieþi a nenorocit! Cîte destine frînte, cît capital românesc distrus! Nu crede
nici ea ce spune în apãrare, dar bate toba mare! Pentru toate nelegiuirile comise, acum e doar
o ursoaicã rãnitã, speriatã de farurile unei maºini! Mi-ar plãcea sã-i vãd pe aceºti bandiþi
mãturînd strãzile ºi trãind cu o pensie de 700 de lei pe lunã! Aºadar, perspectiva lui Koveºi ºi
Iohannis despre minciunã ºi adevãr este cît se poate de criticã!
   O, ce vremuri romantice ne aºteaptã tot anul acesta! Alegeri peste alegeri! Amintiþi-vã cã Boc a
dat cu coasa în campanie, Udrea a dat cu mopul ºi a copt cozonaci! Sã nu cumva sã-i treacã prin
cap lui Iohannis sã spele autostrada Bucureºti-Sibiu! Doamne fereºte!

Acest mascul (k)alfa

Maria Diana Popescu, Art-emis,   www.art-emis.ro/editoriale
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Comisia Europeanã va transmite acelaºi mesaj
ca Preºedintele Iohannis – „Sã nu cumva sã daþi OUG
înainte de eventualul referendum pe care ar urma sã-l
convoace ºeful statului”. Practic, în plinã campanie
electoralã pentru europarlamentare, este exclusã varianta
cã vor apãsa butonul roºu nuclear. Concluzia este cã
vor bate din nou pe umãr Guvernul ºi le vor spune celor
de la PSD – ALDE cã nu e frumos. Timmermans nu va
lua niciodatã atitudine concretã împotriva lui Dragnea
pânã când nu vede câþi europarlamentari îi livreazã
acesta în dorinþa de a obþine ºefia Comisiei Europene.
Este o înþelegere clarã – face pe Titi Durul, dar este evident
cã totul este de ochii presei. Socialistul olandez dã
dovadã de o ipocrizie colosalã.

Emanoil Rãzvan ROªCA, presedinte PMP: Comisia Europeanã
ar urma sã discute situaþia statului de drept din România
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

În prima parte a sãptãmânii ai nevoie de odihnã
ºi activitãþi uºoare, de rutinã. Sãnãtatea este vulnerabilã,
fiind vorba despre revenirea unor afecþiuni vechi, cu
aspecte cronice. Fii prudent, îngrijeºte-te corespunzãtor
ºi ai încredere cã vei depãºi totul cu bine. Informaþiile
obþinute pe cãi neobiºnuite vor fi uimitoare, iar unele
chiar bizare. Noteazã într-un jurnal orice idee sau cuvânt
care rezoneazã cumva în sufletul tãu ºi la momentul
potrivit cu siguranþã îþi va fi util. Dacã observi cã lucrurile
nu ies cum doreºti tu, lasã-te purtat acum de valul vieþii.
Te va duce exact unde ºi cum îþi este þie de folos. În a
doua parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai bine. Se
contureazã o nouã etapã de viaþã. Cheltuieli cotidiene ºi
favoruri din partea celorlalþi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile cu prietenii sunt amestecate, dar clar este
cã unele dintre acestea se vor sfârºi fãrã echivoc. Sunt
ºanse mari de a finaliza un proiect profesional ºi
diverse activitãþi comune cu prietenii, cu susþinãtorii
din segmentul socio-profesional. Este bine sã fii
precaut ºi sã urmãreºti atent firul evenimentelor. Lasã
discuþiile ample ºi luarea deciziilor cu efect pe termen
lung pentru alte zile. Emoþiile te pot copleºi ºi de
aici sãnãtatea sã aibe de suferit. Organizeazã-þi
treburile, astfel încât sã ai suficient timp pentru odihnã
ºi dialog cu cei dragi. De evitat, pe cât posibil
consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale, deoarece se pot produce erori dificil
de ameliorat. Relaxarea în naturã, somnul suficient,
o dietã de sezon te ajutã mult ºi bine.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

 Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la serviciu.
Se preconizeazã schimbãri importante, atât în ceea ce
priveºte condiþiile de muncã, activitatea profesionalã
propriu-zisã, cât ºi salarizarea aferentã muncii depuse.
Întâlniri cu persoane oficiale, cu ºefi, aflarea unor
informaþii deosebite legate de mersul lucrurilor la
serviciu. Rãsturnãrile de situaþie pot fi uimitoare, dar
totuºi nu este ceea ce pare. Prudenþã, discreþie, calm,
rãbdare! Comunicarea este deficitarã ºi multe din cele
discutate acum se vor revizui sau anula în sãptãmânile
urmãtoare. Ar fi bine sã te gândeºti deja la un alt loc
de muncã, poate chiar într-un alt domeniu profesional.
Prietenii îþi vor fi alãturi, însã dialogurile cu aceºtia
obosesc. Selecteazã-þi prioritãþile!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

 Eºti gânditor în aceastã sãptãmânã, cumva fiind
orientat spre tine ºi sufletul tãu. Chiar dacã se vor ivi
ºanse bune de a cãlãtori în þinuturi îndepãrtate, de a dialoga
cu oameni erudiþi sau de a te implica în studii ºi cercetãri,
pare cã îþi este dificil sã te racordezi la momentul acum ºi
aici. Pentru cã mentalitatea ta se modificã, gândurile sunt
confuze ºi îþi poate fi greu, uneori, sã þii pasul cu cei din
preajma ta. Relazeazã-te, selecteazã ºi ocupã-te numai de
prioritãþi, iar la nevoie cere sprijinul celorlalþi. Vei fi uimit
câtã înþelegere ºi cât ajutor vei primi pe cãi diferite, poate
chiar neobiºnuite. Relaþiile profesionale sunt animate, mai
ales cele cu ºefii. Dezbateri profesionale de anvergurã ºi
rãsturnãri de situaþie în câmpul muncii. Se contureazã
etape profesionale noi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este nevoie sã te ocupi de cheltuieli, de achitarea
facturilor ºi poate chiar de relaþiile cu instituþiile financiare.
Sunt posibile descoperirea unor erori financiare serioase,
întâzierea sau amânarea unor plãþi. Se recomandã
prudenþã, discernãmânt ºi rãbdare pentru a rezolva tot
ce þine de bani, bunuri, investiþii, documente, moºteniri,
partaje. Final de etapã de câºtig de la ºi prin alþii. Se
poate finaliza o colaborare sau se poate anula un sprijin
material pe care îl primeai de la cineva apropiat. De aici
apar o serie de gânduri, de planuri noi, posibil chiar sã
te orientezi spre alþi oameni care te pot ajuta în vreun fel.
Cãlãtoriile îndepãrtate ºi dialogurile cu persoane strãine
sunt frecvente mai ales în a doua parte a sãptãmânii. ªefi
ºi oficialitãþi în preajmã. Se contureazã abordarea unei
noi filozofii de viaþã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã dinamicã, în care vei revizui multe planuri
ºi relaþii. Revin în atenþie conflictele din segmentul
profesional, în mod special cele cu femeile. Bizarul
domneºte la locul de muncã ºi în relaþiile profesionale,
de aceea fii prudent ºi þine cont de faptul cã nu este ceea
ce pare la prima vedere. Se încheie o etapã importantã în
plan partenerial, fie cã este vorba despre partenerul de
viaþã, fie despre o colaborare. Mãrul discordiei din
aceastã sãptãmânã o reprezintã banii ºi bunurile comune
cu alþii. Primeºti bani, sprijin material considerabil, dar
ºi cheltuielile vor fi pe mãsurã. A doua parte a sãptãmânii
aduce cãlãtorii îndepãrtate ºi dialoguri fructuoase cu
ceilalþi. Calm, rãbdare, încredere în propriile forþe ºi lasã-
te purtat de valul evenimentelor!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este clar cã la serviciu existã animozitãþi, nereguli ce
nu meritã tolerate în continuare. Se contureazã un final de
etapã profesionalã, fie cã finalizezi o sarcinã, un proiect
important, fie cã se schimbã pe neaºteptate condiþiile de
muncã ºi de aici ºi salarizarea. Se recomandã prudenþã,
întrucât în umbrã se þes conflicte surprinzãtoare de cãtre
cine te aºtepþi mai puþin. Este posibil ca un prieten bun sã
te avertizeze serios asupra unor decizii luate de curând ºi
asupra unor acþiuni pe care le desfãºori, însã tendinþa
pãguboasã de a respinge tot ce vine din partea altora este
accentuatã. Retrage-te din forfota cotidianþã ºi gândeºte-
te pe îndelete. A doua parte a sãptãmânii aduce cheltuieli
comune cu partenerul de viaþã, rudele sau colobaratorii.
Se deschide o nouã etapã partenerialã, atât în plan personal,
cât ºi plan profesional.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Foarte importante sunt în aceastã sãptãmânã relaþiile
sentimentale. Relaþiile cu cei dragi îºi vor schimba
dinamica, poate nu aºa cum ai dori tu. La prima vedere
ceva trebuie schimbat, fie în atitudinea ta faþã de iubire ºi
implicaþiile ei, fie faþã de persoana iubitã sau de copii.
Relaþiile cu generaþiile mai tinere sunt surprinzãtoare,
anoste pe alocuri ºi de neînþeles. Rãbdare, calm, prudenþã!
La serviciu sunt multe de fãcut, dar sãnãtatea este
vulnerabilã. Ar fi bine sã ceri sprijinul colegilor ºi sã rezolvi
prioritãþile. Relaþiile cu partenerul de viaþã ºi cu cei de
afaceri au nevoie de revizuiri. Ar fi bine sã te detaºezi, fãrã
resentimente, de oamenii ºi situaþiile care te obosesc sau
în care, pur ºi simplu, simþi cã nu îþi mai este locul. Se
deschide o nouã etapã profesionalã, în câmpul muncii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã remarcabilã la capitolul familie,
relaþii cu neamurile, treburi gospodãreºti. Se contureazã
un final de etapã familialã, fie prin modificarea
concepþiilor tale privitoare la familie, la relaþiile cu
neamurile, fie ai ºanse sã rezolvi chestiuni patrimoniale
care treneazã demult. Sunt posibile rãsturnãri de situaþie
ºi de aici, lucrurile sã iasã total altfel decât þi-ai dori
tu. Prudenþã, rãbdare, toleranþã ºi încredere cã totul se
desfãºoarã spre binele tãu suprem! Persoana iubitã ºi
copiii, ba chiar ºi unii prieteni apropiaþi îþi vor fi alãturi,
beneficiind din plin de afecþiunea ºi sprijinul lor. Se
contureazã o nouã etapã sentimentalã, deci este
posibilã o nouã idilã. A doua parte a sãptãmânii aduce
multã muncã, atât acasã, cât ºi la serviciu. Rezolvã
prioritãþile, deoarece sãnãtatea este vulnerabilã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Situaþii interesante cu persoanele din anturajul apropiat.
Vrei nu vrei, te vei desprinde de unii din varii motive.
Dialogurile cu ceilalþi sunt deosebite, atât prin natura
subiectelor discutate, cât ºi prin controversele care vor
apãrea din te miri ce. Ar fi bine sã vorbeºti puþin, strictul
necesar, evitând sã divulgi planurile tale personale. Unii
te pot înþelege greºit, pentru cã existã probleme de
comunicare. Cãlãtoriile pe distanþe scurte pot fi frecvente,
mai ales cele pentru a rezolva chestiuni profesionale.
Dialogurile cu membrii familiei ºi activitãþile comune cu
aceºtia reprezintã o altã temã importantã. Pentru cã eºti
foarte ocupat cu îndatoririle tale profesionale existã riscul
sã-i neglijezi pe cei dragi sau sã ignori urgenþele de acasã.
În plan domestic se deschide o nouã etapã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

O sãptãmânã cu multe cheltuieli, dar sunt ºanse sã
primeºti bani, o primã sau favoruri substanþiale dinspre
locul de muncã. Pot reveni în atenþie achitarea unor
facturi vechi, reglarea unor datorii vechi ºi planurile de
investiþii, gândite mai demult. Ar fi bine sã te rezumi la
strictul necesar în privinþa cheltuielilor, sã achiþi datoriile
aflate deja pe rol ºi sã nu faci, deocamdatã, niciun fel de
cumpãrãturã nouã de anvergurã. Sunt ºanse de erori
financiare greu de remediat. Multe dialoguri ºi cãlãtorii
pe distanþe scurte pentru a rezolva chestiuni personale,
profesionale sau pentru a vizita prieteni ºi rude dragi. Se
vor contura noutãþi în planul relaþiilor apropiate. A
doua parte a sãptãmânii accentueazã treburile
gospodãreºti ºi relaþiile cu membrii familiei.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã importantã, pentru cã energia astralã te
ajutã sã închei capitole de viaþã ºi sã deschizi altele.
Ocupã-te pe îndelete de sufletul tãu, stai de vorbã cu tine
însuþi ºi stabileºte-þi obiective pe termen lung. Este
vremea marilor schimbãri ºi nimic nu va mai fi ca înainte.
Începând de la concepþiile, ideile, planurile ticluite mai
demult ºi pânã la toate tipurile de relaþii în care eºti
implicat. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi pot reveni afecþiuni
vechi legate de sistem renal, picioare, sistem limfatic
sau coloanã vertebralã. Cheltuieli cotidiene, revizuiri
financiare, posibil primirea unor sume de bani restante
de la serviciu. Se contureazã o etapã financiarã nouã în
planul câºtigurilor din munca proprie. A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã relaþiile cu anturajul apropiat ºi
cãlãtoriile pe distanþe scurte. Autor: AstroCafe.ro
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176 364 ºi  0741228521

PRIMÃRIA COMUNEI VOLOIAC
JUDEÞUL MEHEDINÞI
NR. 646/29.03.2019

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Comuna Voloiac, judeþul

Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului “Modernizare drum
de interes local DC68, comuna Voloiac, judeþul Mehedinþi”.
         Aceastã investiþie este o modernizare a drumului existent.
           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 29.03.2019.

Primar Ec. Ovreiu Alexandru

În perioada 29-31.03.2019
la Satu Mare s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional Juniori III,
U16, individual, masculin ºi feminin,
la care au participat 320 de sportivi.
   CSM Drobeta a avut în competiþie
3 sportivi care s-au clasat dupã
cum urmeazã:
Loc I - ARGINT DIANA-52 kg
Loc III - MITAR REBEKA SILVIA -52 kg
- MIHAJLOVIC SPASKO -60 kg
   În acceaºi perioadã la Beograd
“Gaºca Mea de Pici Atomici” de la
CSM Drobeta au participat la un
puternic Turneu Internaþional “Trofeul
Beograd’’ la care au luat startul în douã
zile de competiþie 765 de sportivi, de
la 65 de cluburi din 7 þãri: ROU, SRB,
MNE, CRO, RUS, BIH, MAK.
   Micuþii Judoka au luptat cu

La Satu Mare s-a desfãºurat

Finala Campionatului Naþional Juniori III

dãruire ºi s-au clasat dupã cum
urmeazã:
Loc II - MOLDOVEANU SARA +56
kg -U13
Loc V - UªURELU ROBERT +50 kg -U13
Loc VII - SUCIGAN ALBERT -28 kg
-U12
Neclasaþi - CHIRICA DAVID -38 kg
-U12
- BULAI DARIUS -25 kg -U12
- ROTARIU MIHNEA +50 kg -U12
   Urmeazã Finala Campionatului
Naþional de juniori I,  U21,
individual, masculin ºi feminin,
ce se va desfãºura în perioada 12-
14.04.2019 în Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) aduce la
cunoºtinþã beneficiarilor sprijinului
financiar aferent Campaniei 2018,
constituiþi ca persoanã fizicã
autorizatã (P.F.A.) ºi ca întreprindere
individualã (Î.I.), cã au obligativitatea
ca pentru autorizarea la platã, sã se
conformeze prevederilor Legii nr. 182/
2016 pentru aprobarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr. 44/2008
privind desfãºurarea activitãþilor
economice de cãtre persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale
ºi întreprinderile familiale, intratã în
vigoare la data de 17.01.2017.

Potrivit acesteia, persoanele fizice
autorizate ºi întreprinderile
individuale au avut obligaþia
îndeplinirii condiþiei privind numãrul
maxim de clase de activitãþi prevãzute
de codul CAEN, respectiv maximum
5 clase pentru P.F.A. ºi maximum 10
clase pentru Î.I., nerespectarea

Obligaþiile beneficiarilor APIA care au
fost Radiaþi din Registrul Comerþului

acestor prevederi constând în
radierea din Registrul Comerþului
începând cu 18 martie 2019.

Adresãm rugãmintea beneficiarilor
APIA, constituiþi ca P.F.A. ºi Î.I., care
se regãsesc în situaþia descrisã mai
sus, ca în termen de 15 zile de la data
radierii la Oficiului Naþional al
Registrului Comerþului (ONRC), sã
depunã la Centrele Judeþene/locale
APIA o declaraþie privind radierea
PFA prin care s-a solicitat sprijin la
APIA ºi documentele aferente
(certificat de radiere), precum ºi, dupã
caz, forma de organizare actualã (PF,
II, IF, PFA), contul actual, documentele
aferente noii forme de organizare
(eliberate de Oficiul Naþional al
Registrului Comerþului).

Lista celor aflaþi în situaþia de mai
sus poate fi vizualizatã accesând site-
ul ONRC: https://www.onrc.ro/
index.php/ro/legea-182-2016.

RESPONSABIL  COMUNICARE
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FCU Craiova a pierdut orice
ºansã de promovare în Liga a II-a,
dupã eºecul suferit sâmbãta
trecutã, în derby-ul cu liderul Turris
Oltul Turnu Mãgurele. Încurajatã,
din tribunele Stadionului Municipal
din Drobeta Turnu Severin, de
aproximativ 700 de spectatori,
echipa patronatã de Adrian Mititelu
n-a gãsit drumul spre gol ºi a fost
învinsã cu 1-0 de rivala din
Teleorman. Dupã acest rezultat,
Turris s-a distanþat la 9 puncte de
principala contracandidatã ºi pare
greu de conceput cã mai poate rata
promovarea.
   Meciul de pe “Municipalul”
severinean a fost unul modest,
lipsit de ocazii clare de poartã.
Singurul gol al partidei a fost izbutit
de fostul atacant de la FC Voluntari,
Adrian Ionuþ Voicu, în minutul 47,
cu un ºut de la 18 m, care a poposit
în vinclul porþii craiovene.
   Finalul partidei a adus mai multe
evenimente reprobabile. Imediat
dupã ultimul fluier al meciului,
antrenorul-principal al echipei-
oaspete, Erik Lincar, s-a bucurat
ostentativ, cu faþa spre tribuna
oficialã, moment în care
antrenorul-secund, jucãtor ºi
cãpitan al echipei craiovene,
Mãdãlin Ciucã, a sãrit sã-l

În ultimul
eºalon fotbalistic din
Mehedinþi, primele
douã clasate au fost
învinse în etapa a
XIII-a. Dacã liderul
Ligii a V-a, Inter
Crãguieºti, a fost
pierdut, cu 2-1, la
Gârla Mare,
urmãritoarea Real
Vânãtori a fost
s u r c l a s a t ã ,
surprinzãtor, pe teren
propriu, de Avântul
Bistriþa, care s-a
impus cu 3-0. Astfel,
distanþa dintre
primele douã clasate a rãmas de 8
puncte. Etapa viitoare programeazã

Derby-ul etapei a XIII-a a
fost tranºat de Recolta Dãnceu, care

Derby cu scandal, pe
“Municipal”

loveascã pe tehnicianul
Turrisului. Între timp,
suporterii au rupt câteva
scaune de plastic din
tribune ºi le-au aruncat pe
teren. Incidentele au
continuat pe tunelul de
acces, înspre vestiare,
unde Lincar susþine cã a
fost lovit de cãtre
antrenorii de la Craiova.
“Eu nu am avut nicio legãturã cu
publicul. Aveam doar un pariu cu
preºedintele echipei mele (n.r.
Valentin Dragnea, fiul liderului
PSD Liviu Dragnea), care era la
tribuna oficialã. Nu am nicio treabã
cu Ciucã, el poate cã a înþeles
altceva. E deranjant însã când te
lovesc tocmai antrenorii. S-a
întâmplat chiar în faþa vestiarului.
Noroc cã în tinereþe am fãcut box
ºi m-am eschivat foarte bine. Am
fost lovit la ureche ºi gât, de cãtre
antrenorul principal Adrian Filip ºi
de cãtre antrenorul de portari
Valentin David”, a declarat Lincar.
În schimb, David are altã versiune:
   “Vãd cã Lincar spune doar ce îi
convine lui. În primul rând, eu nu
aveam nimic cu el dacã nu ne înjura
în drum spre vestiare. Ne înjura pe
noi, oltenii, de morþi! În acel moment
m-am dus la el ºi l-am întrebat de

ce ne înjurã, iar el a sãrit cu piciorul
spre mine. Eu am pus mâna sã mã
apãr, iar Lincar din acea loviturã mi-
a fracturat unul dintre degetele de la
mâna dreaptã!”. Indiferent de

Recolta, prea mare pentru Pandurii

Înfrângeri surprinzãtoare
Liga a V-a, etapa a XIII-a
Unirea Gârla Mare - Inter Crãguieºti 2-1 (0-0)
Real Vânãtori - Avântul Bistriþa 0-3 (0-1)
ªtiinþa Broºteni - Coºuºtea Cãzãneºti 2-0 (1-0)
Dunãrea Hinova - Voinþa Vrata 6-2 (4-1)
Viitorul Floreºti - ASG Hinova 2-1 (1-1)
AS Dârvari - Voinþa Opriºor 9-1 (8-0)
Clasament
1. Crãguieºti 13   10 1   2 46-23 31
2. Vânãtori 13   7 2   4 42-37 23
3. Floreºti 13   6 4   3 29-19 22
4. Broºteni 13   6 3   4 31-23 21
5. Gârla Mare 13   7 0   6 39-32 21
6. D. Hinova 13   6 1   6 34-29 19
7. Cãzãneºti 13   5 3   5 27-26 18
8. Opriºor 13   5 2   6 30-35 17
9. Bistriþa 13   5   3   6 26-30 15
10. Vrata 13   5 0   8 25-36 15
11. Dârvari 13   4 0   9 40-45 12
12. ASG Hinova13   3 1   9 24-57 10

derby-ul Inter Crãguieºti - Real
Vânãtori.

 M. O.

realitatea petrecutã la vestiare, FCU
Craiova a ratat de pe acum
obiectivul. Etapa viitoare, echipa
patronatã de Mititelu va juca la
Alexandria.

s-a impus cu 3-1 pe terenul
contracandidatei Pandurii
Cerneþi ºi a rãmas în fruntea
clasamentului. Totodatã, liderul
Ligii a IV-a s-a distanþat 5 puncte
de ocupanta locului 4 Pandurii.
Golurile partidei de la Cerneþi au
fost marcate de Laurenþiu ªtefan
(14), Cristian Boboescu (foto)
(21) ºi Lucian Brucã (77),
respectiv Ion Vâlceanu (68). Pe
locul secund a rãmas CS
Strehaia, care a câºtigat la “masa
verde” partida cu Dunãrea
Pristol, deoarece adversarii nu s-
au prezentat la joc.
   Podiumul e completat de
Viitorul ªimian, care se aflã la 2

puncte sub lider. În etapa a XIII-a,
ocupanta locului 3 a învins Dierna

Orºova cu scorul de 3-
0, prin golurile lui
Mãdãlin Mãtãsãreanu
(74, 76) ºi Eduard
Popescu (88). Etapa
viitoare, Recolta Dãnceu
va întâlni, pe teren
propriu, Inter Salcia, CS
Strehaia se va deplasa la
Vânju Mare, Viitorul
ªimian va juca la
Eºelniþa, iar Pandurii are
nevoie de victorie din
deplasarea de la Cujmir,
pentru a nu ieºi definitiv
din lupta pentru
cucerirea tit lului
judeþean. M. O.  M. O.

Liga a IV-a, etapa a XIII-a
Pandurii Cerneþi - Recolta Dãnceu 1-3 (0-2)
CS Strehaia - Dunãrea Pristol 3-0 (N)
Viitorul ªimian - Dierna Orºova 3-0 (0-0)
AS Obârºia de Câmp - Decebal Eºelniþa 1-0 (0-0)
Inter Salcia - Victoria Vânju Mare 4-0 (2-0)
Viitorul Cujmir - AS Turnu Severin 5-5 (2-2)
Clasament
1. Dãnceu 13   11 1   1 49-14 34
2. Strehaia 13   11 0   2 31-9 33
3. ªimian 13   10 2   1 46-4 32
4. Cerneþi 13   9 2   2 39-18 29
5. Eºelniþa 13   5 2   6 25-15 17
6. Orºova 13   5 1   7 17-26 16
7. Salcia 13   5 0   8 23-23 15
8. Pristol 13   3 2   8 18-37 11
9.Vânju Mare 13   3 1   9 13-44 10
10. Obârºia 13   3 1   9 14-27 10
11. Tr. Severin 13   1 4   8 19-37 7
12. Cujmir 13   1 4   8 19-65 7
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Mã fraþilor, ca sã intrãm
direct în subiect, sã nu o mai luãm
pe ocolite, cum îi place ºi lu’ Tanþa
lu’ Pecingine, sunt unii pi la noi
pin bãtãturã de schimbarã
partidele mai ceva de cum
schimba nerodu’ de Sucã
trenurile di la Severin la Calafat.
   Pã da, ajungea mai întâi la
Timiºoara, cã cicã sã prindã loc
la dus ºi sã întorcea di la
Bucureºti, sã prindã ºi la întors.
Bine, ãsta mãcar e sucit de mic,
da alþii mai mari se sucesc mai
mult acuma decât în copilãrie,
probabel di la bubat au rãmas
aºa. Pã da, au trecut pi la mai multe
partide decât trece Dunãrea pin
þãri strãine. ªi, unde mai pui cã
pe principiul interesul poartã
fesul, sã vede di la o poºtã cum
unii ºi-au asigurat locuri cãlduþe
la umbra altora. Ori în funcþie de
interesele altora. Pã aºa sã
întâmplã ºi în perioada asta, când
unu mai mic ajunsã pe o funcþie
mai mare ºi mai bine plãtitã. ªi ca
sã-i facã loc unde trebe, se deterã
peste cap ºi-l trimiserã pe altu’ la
regionalã, pe post de promovare
ºi recunoºtinþã cã lasã un loc liber.
ªi aºa sã schimbã antenele în
galaxie, di la un partid cãtre altu’,
funcþie de cine dã mai mult. Curat-
murdar, coane Fãnicã!
   Mã nepoate, mai fu una de
pominã zilele trecute. Sã trezi nea
Ponta dimineaþã ºi pi la prânz,
dupã o masã copioasã, îl pusã pe
nea Duicu coordonator peste Pro
România Mehedinþi. Dete la o
parte omu’ de þinea frâiele ºi zisã
cã ãl mai nimerit e taman nea Adi,  nea Mãrin

Sucã, relaþia de o noapte dintre nea Ponta ºi nea Duicu ºi
descãlecarea lui Rareº Întâiul la Drobeta

de parcã sã
t e r m i n a s e r ã
coordonatorii de
origine din regiune.
Da pesemne sã
terminaserã fondurile
din la fermã ºi cum la
pompã sã mai
gãseºte combustibil,
era taman ce trebuia.
Numai cã minunea
nu þinu o zi, poate
doar o noapte, cã la
micul dejun sã
rãzgândi nea Ponta ºi
îl dete pe nea Duicu
la o parte, ºi îl numi
pe nea Mocioalcã. Cã pesemne nici
nu sã uscase bine numirea verbalã,
cã deja ºtia tot Mehedinþiu, Dolju
ºi Gorju vestea cea mare. Pesemne
cã ºi vecinii sârbi sã pregãteau deja
sã migreze cãtre Pro România
Mehedinþi, ce mai încoace ºi
încolo. Da na, graba stricã treaba.
   ªi apropo de oamenii politici,
taman ce descãlecã meleonaru’ în
euro Rareº Bogdan peste Severinu
nostru cel de toate zilele, cu pantofii
lustruiþi ºi batista aferentã ºi
uitându-se mai ceva ca Traian la
Decebal arãtã cu degetu’ spre unu
ºi altu, cum o sã facã ‘mnealui sã
câºtige alegerile. Bine, omu’ îºi
vedea interesu’ lui, mai puþin al
liberalilor cu siguranþã, da dacã
altceva nu avurã mai bun, sã
mulþumirã ºi cu asta. Unde mai pui
cã-l pusãrã ºi pe nea Bãlu pe
drumuri, care veni taman di la Cluj,
sã fie alãturi de candidatul principal
la europarlamentare. ªi probabel
nea Morþun sã uita de dupã perdea

ºi zâmbea ºãgalnic, din Cicero.
   Mã fraþilor, i-auzi cine vorbeºte
despre gaze la Mehedinþi în general
ºi în Severin în special!? Tocmai cei

care au fãcut tot ce se putea ca sã
rãmânã tot buteliile în casele
severinenilor, pentru cã aveau
enterese la FONTEGAZ... Vã mai
amintiþi cititorilor de OBIECTIV? Da
dacã e nevoie, vã mai aduce al lu’
Zbanghiu aminte, cã are calendaru’
evenimentelor pregãtit.

Politica o fi cum o fi, da ce facem
cu învãþãtura, cã dacã e sã ne
luãm dupã rezultatele la simulare
e dezastru, numai 36 la sutã au

luat  note de promovare, în
judeþul Mehedinþi . .  Dacã sã
repetã figura ºi la examenul
propriu-zis, e clar cã viitorul nu
sunã prea bine. Sau mai ºtii?!
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


