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Prima ediþie a Festivalului Concurs
de Folclor “Domnica TROP”
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Statul investeºte în infrastructura de bazã pentru irigaþii ºi asigurã
apa gratuit pe canal, dar mai departe, fermierii trebuie sã se implice

ca sã o poatã folosi. Fermierii trebuie sã se organizeze în asociaþii de
utilizatori de apã pentru atragerea de fonduri europene în vederea

realizãrii infrastructurii secundare.

Grevã la Uzina de Vagoane din Drobeta Turnu Severin

 Continuare în pag. 4

Între þãri nu existã prietenii, doar
interese, iar înainte de a fi europeni,
suntem Români!

pag. 9

De unde ne mai împrumutãm, sã îºi
vadã Liviu visul cu ochii?

pag. 8

   Atmosferã tensionatã în acestã
dimineaþã, în curtea fabricii de
vagoane de marfã de la Severin!
Greva angajaþilor uzinei de
vagoane ASTRA RAIL din Arad,
izbucnitã în urmã cu câteva zile s-
a extins ºi cãtre punctul de lucru

Muncitorii de la secþia severineanã de vagoane marfã a fabricii
ASTRA RAIL din Arad au intrat în grevã generalã, fiind nemulþumiþi de

salariile de mizerie pe care le primesc. Peste o sutã dintre cei cinci
sute de muncitori ai fabricii din Severin au ieºit la poarta uzinei ºi au

scandat ore întregi. Ei spun cã nu vor relua lucrul pânã când nu
primesc asigurãri ferme de majorare a salariilor.

de la Severin. Peste o sutã de
muncitori, dintre cei 500 cât are
fabrica de la Severin, au ieºit de
dimineaþã la poarta dinspre Calea
Timiºoarei ºi au protestat zgomotos,
cerând majorarea salariilor.
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Îndrãzneºte sã crezi în
România! Este sloganul pe care
noi, cei din Partidul Social
Democrat, l-am tot menþionat de-a
lungul timpului. ªi este un slogan
care are consistenþã ºi pe care nu
l-am ales întâmplãtor. O expresie
pe care nu o folosim doar pentru
cã sunã bine, ci pentru cã s-a
identificat cu munca noastrã, cu
realizãrile noastre. Pentru cã, prin
tot ceea ce facem, le dãm românilor
motive sã creadã în þara lor, într-un
viitor mai bun.

Ori de câte ori social-democraþii
au fost la guvernare, au fãcut
performanþã. La fel s-a întâmplat ºi
acum. Am obþinut, în anul 2016, cea
mai mare încredere pe care românii
au acordat-o unui partid politic de
la revoluþie încoace, cu toate cã am
avut parte de multe piedici. Am fost
atacaþi, ameninþaþi, anchetaþi. Dar nu
ne-am dat bãtuþi, am ºtiut sã
promovãm întotdeauna un mesaj
pozitiv, un mesaj care îndeamnã la
pace ºi unitate, nu la dezbinare. ªi
am reuºit sã urmãm programul de
guvernare ºi sã-l îndeplinim, de
aceea mai avem o veste bunã de dat.
Este vorba de salariul mediu net.
Pentru prima datã în România
câºtigul salarial mediu net a
depãºit 3.000 de lei! Vorbim
evident ºi de o putere de cumpãrare
mai mare, cu peste 9%, faþã de anul
trecut, când deja era consistent
majoratã. Mai mulþi bani în
buzunarele românilor înseamnã
mai multã bunãstare. De altfel, în
ultimii doi ani, salariile românilor
au crescut în mod constant:

În luna martie 2019, câºtigul
salarial mediu nominal brut a fost
de 5.050 lei, cu 4,8% mai mare
decât în luna februarie 2019.

Câºtigul salarial mediu nominal
Deputat PSD Mehedinþi,

Prof. Alina Teiº

Intervenþie în plenul Camerei Deputaþilor
despre mãrirea salariului net

net a fost de 3.075 lei, în creºtere
faþã de luna precedentã cu 142
lei (+4,8%).

Comparativ cu luna martie a anului
precedent, câºtigul salarial mediu
nominal net a crescut cu 13,7%.

În ciuda minciunilor lansate de
preºedinte ºi de opoziþie, creºterile
salariale au adus ºi sporirea puterii
de cumpãrare a oamenilor.
Majorarea salariilor a fost
consistent superioarã creºterilor de
preþuri. Indicele câºtigului salarial
real faþã de aceeaºi perioadã a
anului precedent a fost de 109,3%.

Indicele câºtigului salarial real
a fost de 104,3% pentru luna martie
2019 faþã de luna precedentã.

Faþã de luna octombrie 1990,
indicele câºtigului salarial real a fost
de 214,0%, cu 8,9 puncte
procentuale mai mare faþã de cel
înregistrat în luna februarie 2019.

Planul nostru de guvernare este
un proiect uriaº, care a început sã
ridice nivelul de civilizaþie din
fiecare localitate, ºi se simte acest
lucru. Guvernul PSD a reuºit
creºterea salariilor în educaþie ºi
sãnãtate, creºterea pensiilor,
creºterea gradului de absorbþie a
fondurilor europene.

Înþeleg cã suntem în
campanie electoralã – chiar dacã e
vorba doar despre
europarlamentare, unde miza,
interesul ºi patimile puse-n jos nu
sunt atât de mari, de aprige – dar
unele lucruri, unele manifestãri chiar
nu le înþeleg. Nu înþeleg vrajba
colosalã dintre unii ºi alþii, micul
rãzboi de înjurãturi ºi acuze dintre
români ºi români, aºezaþi într-o
tabãrã sau alta. Nu suntem toþi fii ºi
fiice ale aceleiaºi patrii? Nu vorbim
aceiaºi limbã ºi nu avem aceleaºi
rãdãcini? Cum e posibil sã lãsãm
între noi sã existe ura, aversiunea,
injuriile, gesturile agresive doar
pentru cã suntem unii de o parte, alþii
de alta a simpatiilor politice?
Campania trece, inevitabil, ºi-n
golul ei vor rãmâne ecourile tuturor
mizeriilor care ni le-am adresat unii
altora. ªi o atmosferã înveninatã, de
ostilitate. Toate acestea se datoreazã
unui mediu politic care ºtie sã ne
manipuleze, ºtie sã ne dezbine ºi sã
ne întoarcã unii împotriva altora.
Îmi imaginez uneori o þarã fãrã
partide politice. Am avea probabil
un mare corp legiuitor ºi câteva

Guþã ºi PSD
instituþii cu adevãrat obiective,
profesioniste. O þarã care s-ar putea
guverna singurã, fãrã politic, prin cei
mai buni oameni ai sãi. O þarã fãrã
campanii electorale, una dupã alta.
Fãrã învrãjbirea politicianistã
insinuatã zi de zi. ªi unde, la televizor,
am vedea dezbateri pe teme mari,
grele, doar cu cei care chiar se pricep
asupra lor, nu doar cu cei care îºi
dau cu pãrerea. O þarã fãrã politicieni
ar fi, vorba reclamei, o þarã mult mai
câºtigatã. Cred ºi acum cã democraþia
aceasta de la noi e o democraþie
bolnavã, îngrozitor de imperfectã ºi
de perversã. ªi cã de fapt sistemul
politicianist, dincolo de culori ºi
stindarde, a capturat totul, absolut
totul în þara aceasta. Un sistem care
nu are scrupule, ºi nici nu-ºi
face griji.

Dincolo de orice alegeri, sistemul
va supravieþui ºi îºi va continua
dominaþia peste tot ºi peste toate.
Încerc sã închei într-o notã mai
veselã amintindu-mi de clipul cu
Guþã adus în ograda PSD sã cânte,
pe ritm de manea, victoria lui
Dragnea. Nu am vãzut în viaþa mea
ceva mai jalnic la un partid politic
ca ºi tehnicã de campanie, de
imagine. O sã intre în istoria gafelor
rizibile, undeva pe primele trei locuri
în lume. Dragnea, Guþã, Dãncilã e
formula perfectã pentru scufundarea
titanicului pesedist. Nu e nevoie de
aisberg, nu e nevoie de noapte. E
deajuns sã „cânte” Guþã spre slava
lui Dragnea. Nu vãd cum un social-
democrat de bunã condiþie ar putea
înghiþi aºa ceva. Cã de liberali nu
mai zic: râd cu hohote ºi aplaudã.

15 - 28 mai 2019
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Guvernul reabiliteazã infrastructura principalã de irigaþii în Mehedinþi

     Programul de Guvernare
prevede investiþii în sistemul de
irigaþii. În Mehedinþi, în cursul
anului trecut s-a reabilitat staþia
plutitoare de la Salcia ºi au fost
alocaþi, prin bugetul de anul acesta,
aproximativ 60 milioane lei pentru
a se reabilita cele douã amenajãri
de irigaþii de la Crivina -Vânju
Mare ºi Izvoarele - Cujmir.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu,
vicepreºedintele Ionicã Negru,
prefectul Nicolae Drãghiea ºi

Prima ediþie a Festivalului Concurs de Folclor “Domnica TROP”

     Tineri talentaþi care duc mai
departe valorile mehedinþene
autentice ºi cântecul popular din
toatã þara au participat duminicã, 12
mai 2019, la prima ediþie a
Festivalului Naþional Concurs de
Muzicã Popularã “Domnica Trop”,
organizat de Primãria Isverna,
Consiliul Judeþean Mehedinþi, prin

directorul general al ANIF, Florin Ionuþ
Barbu au participat luni, 13 mai 2019,
la Salcia, la o întâlnire cu primarii
localitãþilor implicate în proiectul de
reabilitare a amenajãrilor de irigaþii
ºi fermieri care lucreazã suprafeþe
importante de teren în aceastã zonã.
   “În cadrul întâlnirii pe care am
avut-o am încercat sã identificãm
problemele ºi sã gãsim soluþii
pentru înfiinþarea de organizaþii de
utilizatori de apã. Aceste structuri
sunt necesare în vederea întocmirii
proiectelor pentru atragerea de

fonduri europene în valoare de un
milion euro pe Mãsura 4.3 a
Programului Naþional de Dezvoltare
Ruralã, bani care vor fi folosiþi
pentru realizarea infrastructurii
secundare de irigaþii. Asta înseamnã
cã statul investeºte în infrastructura
de bazã ºi asigurã apa gratuit pe
canal, dar mai departe, fermierii
trebuie sã se implice ca sã poatã
iriga. I-am rugat pe domnii primari
sã sprijine aceastã iniþiativã a
Guvernului ºi prin implicare, putem
reînfiinþa sistemul de irigaþii în
Mehedinþi”, a declarat preºedintele

Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, la finalul
întâlnirii.
   La amenajarea de apã Crivina -
Vânju Mare aceste asociaþii s-au
înfiinþat, au realizat proiectele ºi au
mari ºanse sã fie eligibile ºi sã
primeascã finanþare.
   Cu fondurile guvernamentale, în
cursul anului viitor se vor face
lucrãrile la infrastructura principalã,
iar dacã lucrurile merg conform
discuþiilor de astãzi, din 2020 se va
iriga în judeþul Mehedinþi.

Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, cu sprijinul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, în
localitatea Isverna.
   “Am luat decizia organizãrii unui
astfel de eveniment la sfârºitul
anului trecut când i-am acordat titlul
de onoare al judeþului marelui
nostru rapsod, Domnica Trop.

Când i-am vãzut pe concurenþii
înscriºi, m-am bucurat sã constat
cã cea care a fost declaratã tezaur
uman viu este în continuare un
reper pentru tânãra generaþie. Îi
felicit pe toþi participanþii ºi îi
asigur pe mehedinþeni de
continuitatea acestui eveniment.
Mamei Domnica îi doresc multã
sãnãtate, viaþã lungã ºi frumoasã,
pe mãsura talentului cu care ne-a

încântat!”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Marele premiu al festivalului a
ajuns în Moldova, la un tânãr
interpret de muzicã popularã din
Suceava.
   Festivalul a fost organizat în
aceeaºi zi cu Sãrbãtoarea Liliacului,
serbare câmpeneascã de tradiþie în
nordul judeþului Mehedinþi.

Joi, 9 mai 2019, Casa Corpului Didactic Mehedinþi a organizat
simpozionul judeþean „9 MAI – ISTORII REGÃSITE”, în amfiteatrul „Robert
Schuman” al Colegiului Naþional „Traian” din Drobeta Turnu Severin.
   În cadrul festivitãþii de deschidere, domnul Grigore Giorgi, director al
C.C.D. Mehedinþi ºi domnul Gabriel Leahu, director al Casei Corpului
Didactic „Grigore Tabacaru”  Bacãu, au susþinut discursuri cu privire la
tripla semnificaþie a zilei de 9 MAI - Ziua Independenþei, Ziua Victoriei ºi
Ziua Europei - ºi au semnat un acord de parteneriat între cele douã
instituþii în vederea organizãrii de activitãþi/proiecte educaþionale pentru
formarea continuã a personalului din unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar din cele douã judeþe.
   Invitaþii din partea instituþiilor partenere - domnul Pele-Trãiloiu
Nicuºor-Marian, Director al Serviciului Judeþean Mehedinþi al Arhivelor
Naþionale, Domnul General(r) Petcu Dumitru,

9 MAI – ISTORII REGÃSITE

 Continuare în pag.5

 Biroul de presã
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Sâmbãtã, 11 mai 2019,
credincioºii din satul Bârlogeni filie
a Parohiei Stângãceaua a primit
vizita pastoralã a Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim care a sãvârºit aici
slujba de resfinþire a bisericii cu
hramul Naºterea Maicii Domnului.

Biserica a fost restauratã integral
între anii 2015-2018 prin purtarea
de grijã a Pãrintelui Paroh
Marinescu Ionuþ-Adrian, cu sprijinul
financiar al enoriaºilor ºi al primãriei
Stângãceaua.

Biserica a fost ridicatã din temelie
pe locul vechii biserici, între anii
1905-1907. Slujba de sfinþire a fost
sãvârºitã de Preasfinþitul Pãrinte
Atanase, Episcopul Râmnicului
Noului Severin în anul 1907, aºa
cum apare scris în pisania bisericii.

De-a lungul timpului au mai fost
fãcute reparaþii la acest sfânt lãcaº. În
1939 a fost renovatã prin implicarea
Pãrintelui ªtefan Cozma, parohul de
atunci. De asemenea, a avut nevoie de
reparaþii în urma cutremurului din 1977.

Biserica din satul Bârlogeni a fost resfinþitã

În ultimii trei ani s-au efectuat o
serie de lucrãri la interiorul,
exteriorul ºi acoperiºul sfântului
locaº dupã cum aflãm din Actul de
Resfinþire fiind restauratã ºi pictura.

Dupã slujba de sfinþire pãrintele
protoiereu Gheorghe Popescu a dat
citire actului de resfinþire, apoi s-a
sãvârºit Sfânta Liturghie în faþa
sfântului locaº pentru a putea
participa la Sfânta Liturghie toþi
credincioºii prezenþi dat fiind faptul
cã biserica este de dimensiuni reduse
iar credincioºii veniþi sã participe au
fost în numãr foarte mare.

Dupã Sfânta Liturghie credincioºii
prezenþi au avut posibilitatea de a se
închina la Sfântul Jertfelnic trecând
prin Sfântul Altar ºi au primit
târnosealã.

Pentru purtarea de grijã ºi
implicarea la restaurarea acestui
locaº pãrintele Ionuþ Adrian
Marinescu a fost ridicat la rangul
de Iconom Stavrofor.

Pr. Marian Alin Giginã

Alãturi de consilierii locali
liberali am depus un amendament
la bugetul pe anul 2019 al
municipiului Drobeta Turnu Severin
prin care s-a alocat suma de 120.000
de lei cãtre Spitalul C.F.R. în vederea
dotãrii cu aparaturã nouã a
compartimentului de recuperare,
medicinã fizicã ºi balneologie.
   Aici sunt trataþi anual peste 1.000 de
persoane ºi sunt peste 550 de internãri
anuale iar gama de boli tratate în cadrul
acestui compartiment este foarte
diversã, începând cu grupul afecþiunilor
osteoarticulare degenerative, afecþiuni
sechelare postraumatice, afecþiuni
reumatismale inflamatorii, continuând
cu boli neurologice, adicã bolnavi
protezaþi osteoarticular ºi bolnavi cu
afecþiuni cronice reumatismale.
   Pânã anul acesta, municipalitatea
nu a investit nimic în sprijinirea
sistemului sanitar din Drobeta Turnu

Dotare pentru Spitalul CFR

Servicii medicale pentru persoanele vârstnice

Severin, anul acesta fiind primul în
care se alocã sume importante de
bani din bugetul local pentru sãnãtate.
   Managerul Spitalului CFR, dr.
Firu Stela: Mulþumesc consilierilor
locali ai Partidului Naþional Liberal
pentru aceastã iniþiativã, precum ºi
Consiliului local în ansamblu
pentru cã au votat alocarea acestei
sume de bani în vederea
îmbunãtãþirii condiþiilor optime de
tratament din cadrul compar-
timentului de recuperare, medicinã
fizicã ºi balneologie.
   Astfel, având în vedere cã aparatura
actualã este învechitã, costurile de
întreþinere fiind ridicate din cauza
defecþiunilor frecvente, vor fi
achiziþionate urmãtoarele aparate noi,
moderne: combinã electroterapie,
aparat magnetodiaflux ºi baie
galvanicã.

În ºedinþa prezidatã de
prefectul Nicolae DRÃGHIEA,
reprezentanþii Casei de Asigurãri de
Sãnãtate a judeþului Mehedinþi au
informat membrii Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice
cu privire serviciile medicale,
medicamentele ºi dispozitivele
medicale de care beneficiazã

persoanele vârstnice în sistemul de
asigurãri sociale de sãnãtate.
   Astfel, am aflat cã pe listele celor 135
medici de familie din judeþul nostru
sunt înscrise peste 63.497 persoane
cu vârsta de peste 60 ani, iar 83 de
farmacii au contracte încheiate cu Casa
de Asigurãri de Sãnãtate pentru
furnizarea medicamentelor cãtre
populaþie.

 Urmare din pag. 1

 Romeo Crîºmaru

Ei spun cã nu vor începe lucrul,dacã
patronatul nu va majora salariile. Patronatul societãþii nu a dorit sã emitã
niciun punct de vedere, dar, potrivit liderului de sindicat de la Arad, Ionel
Rusu, conducerea i-a ameninþat pe muncitori cã dacã nu vor reîncepe lucru,
va închide fabrica de la Arad ºi apoi punctele de lucru din þarã.

„Ultima ofertã pe care patronii au spus cã sunt dispuºi sã o facã pentru semnarea
noului contract colectiv de muncã reprezintã o creºtere salarialã nesemnificativã în
comparaþie cu solicitãrile angajaþilor. Oamenilor li s-a propus o creºtere în douã
etape, sume fixe, respectiv 250 de lei pentru fiecare angajat de la 1 mai ºi 100 de lei de
la 1 octombrie”, a precizat liderul de sindicat Ionel Rusu, citat de realitateadearad.net.
Sute de angajaþi protesteazã zilnic, atât la Arad cât ºi la Severin, nemulþumiþi
de negocierile de pânã acum cu patronatul cu privire la noul contract colectiv
de muncã. Ei solicitã o creºtere salarialã de 30-40 de procente. Astra Rail,
care are ca acþionar majoritar (75%) un concern american, are 1.200 de salariaþi
în unitatea din municipiul Arad ºi 500 la Severin.

Grevã la Uzina...

 Biroul de presã

Viceprimar Daniel CÎRJAN
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E o zi importantã în istoria
deja secularã a acestei instituþii, ai
cãrei întemeietori au înþeles menirea
educaþiei, au ºtiut cã, aºa cum afirma
Victor Hugo, cel care deschide o
ºcoalã, închide o închisoare.
    Generaþii de profesori dãruiþi cu
vocaþie pedagogicã au menþinut, în
ciuda vremurilor nu de puþine ori
tulburi ori potrivnice, un nivel înalt
al educaþiei.
   Mihail N. Hergot ºi ªtefan Bodiu au
avut iniþiativa de a întemeia, în 1883, o
ºcoalã ce va deveni, peste ani, cea mai
renumitã instituþie de învãþãmânt de pe
aceste meleaguri. Teodor Costescu,
omul cu o voinþã excepþionalã ºi cu
marea calitate de a fi ºtiut sã aleagã

Organizatorii competiþiei i-
au provocat pe participanþi sã
petreacã o zi în aer liber alãturi de
cei dragi ºi în acelaºi timp sã facã
miºcare împreunã.

Colegiul Naþional “Traian”
sãrbãtoreºte 136 de ani de existenþã

profesori de elitã, a fãcut din Liceul
Traian un model naþional.
   Ei îºi practicã meseria cu dãruire ºi
vocaþie pedagogicã fãcând ca lucrurile
grele sã devinã uºoare. Cu modestie,
învaþã ei înºiºi învãþând pe alþii. Deschid
uºile cunoaºterii pentru fiecare
generaþie de elevi, iar aceºtia duc mai
departe, prin succesele lor, numele
acestui liceu. Rezultatele obþinute pe
parcursul vieþii de elev sunt piatra de
temelie pe care se clãdeºte viitorul. Al
lor ºi al comunitãþii în slujba cãreia îºi
vor pune cunoºtinþele, deprinderile ºi
abilitãþile dobândite acum.
   Iatã de ce ziua de 15 mai nu este
doar a Colegiului Naþional “Traian”,
ci a întregii comunitãþi.

Peste 400 de participanþi la prima ediþie a Crosului Severinului
Sute de alergãtori, amatori ºi profesioniºti, copii, pãrinþi ºi

bunici au pornit sâmbãtã în prima cursã de alergare stradalã
prin municipiul Drobeta Turnu Severin din acest an.

   Peste 400 de persoane s-au înscris
sâmbãtã la prima ediþie a
evenimentului sportiv „Crosul
Severinului 2019”, organizat de
Primãria municipiului Drobeta Turnu

Severin. Deºi vremea a fost
capricioasã toatã
sãptãmâna, sâmbãtã, 11
mai, a fost prietenoasã cu
participanþii, care s-au aliniat
la start cu speranþa cã vor
ocupa un loc pe podium.
   Startul s-a dat la ora
10:30, din faþa Palatului
Culturii “Teodor Costescu”,
a parcurs Bulevardul
Dunãrii, trecând pe lângã
Cetatea Medievalã. Toþi

participanþii înscriºi au primit gratuit
tricouri personalizate, iar la finalul
cursei au fost medaliaþi.
   Organizatorii spun cã marele
câºtig e faptul cã oamenii au
început sã facã tot mai des miºcare.

„Trebuie sã spun cã a fost un
succes deosebit, frumos, la care nu
mã aºteptam, au fost participanþi de

 Reporter

 urmare din pag. 3

reprezentant al Asociaþiei Veteranilor
de Rãzboi din judeþul Mehedinþi ºi
profesorii de istorie din Drobeta Turnu
Severin - doamna Mãnescu Monica
de la Colegiul  Naþional „Gheorghe
iþeica” ºi domnul Busuioc Vasile,
Director al Colegiului Tehnic
„Decebal” – au susþinut prezentãri în
cadrul lucrãrilor în plen.

Domnul Gabriel Niculescu a donat
Colegiului Naþional „Traian” un tablou
original - Cromolitografie Alexandru
Ioan Cuza, realizat de profesorul
Alexandru Resmeriþã în anul 1909,
care a fost înmânat conducerii unitãþii
de învãþãmânt: Doamna Director
Gimoiu Iuliana ºi Doamna Director
Adjunct Carapencea Vali.

Evenimentul se înscrie în seria

9 MAI – ISTORII REGÃSITE

toate vârstele de la 3 ani pânã la 80
de ani, a fost mult entuziasm.
Încurajãm miºcarea ºi sper sã
înmulþim astfel de evenimente
pentru cã severinenii, ºi nu numai,
sunt dornici de miºcare, dornici de
a fi prezenþi aici în mijlocul oraºului.
S-au acordat premii în bani, în
produse, am încercat sã-i premiem
pe cei mai buni”, a declarat primarul
Severinului, Marius Screciu, fost
sportiv de performanþã, dar ºi un
susþinãtor al sportului în general.
   Printre cei care au alergat sâmbãtã
s-a numãrat ºi viceprimarul
Severinului, Daniel Cîrjan.
   Au fost ºi familii întregi care s-
au înscris în aceastã competiþie,
semn cã existã o comunitate de
alergãtori în municipiul de la
Dunãre, o comunitate care este
în creºtere.

manifestãrilor dedicate zilei de 9 Mai ºi
constituie o alternativã la nevoia de
formare a cadrelor didactice prin modele
de bunã practicã în cercetarea istoriei
europene, naþionale ºi locale cu privire
la cele trei evenimente istorice:
independenþa de stat a României
(1877), capitularea necondiþionatã a
Germaniei ºi sfârºitul celui de–al doilea
rãzboi mondial pe teatrul european de
rãzboi (1945) ºi declaraþia prin care
Robert Schuman, ministrul de externe
al Franþei, a propus formarea C.E.C.O.
(Comunitatea Europeanã a Cãrbunelui
ºi Oþelului) pentru a pune bazele unei
federaþii europene în vederea
menþinerii pãcii (1950).
Profesor-metodist Rodica Teleguþã
Casa Corpului Didactic Mehedinþi
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

15 - 28 mai 2019 15 - 28 mai 2019 15 - 28 mai 2019 15 - 28 mai 2019

* Mai e ceva mai mult de o
sãptãmânã din aceastã campanie,
din care, dincolo de inevitabilele
banalitãþi ºi gongorisme, nu vor
rãmâne decât manifestãrile, puseele
de violenþã atât la nivel colectiv, cât
ºi la nivel individual. Deºi se spune
cã, la europarlamentare, interesul
electoratului este, de regulã, scãzut,
am asistat la o revãrsare incredibilã
de patimi absurde, fenomen
dezgustãtor, de care se fac
responsabili cu deosebire
reprezentanþii, activiºtii, hãitaºii
electorali ai partidelor ºi grupãrilor
de opoziþie.  Au excelat, prin zel ºi
vulgaritate grupusculele teroriste,
angajate, cicã, în salvarea României.
Nimic din arsenalul ameninþãrilor ºi
provocãrilor din scenariul luptelor
de stradã nu a lipsit. Sã vezi haite
de demenþi luându-se la trântã cu
autobuzele ºi autocarele care îi
transportau la mitinguri pe
adversarii politici – aºa ceva mai rar,
trebuie sã recunoaºteþi. Sau sã-l vezi
pe dementul Orban îndemnându-ºi
ciracii sã ia mãciucile ºi sã le dea la
mir primarilor pesediºti,
preºedinþilor de consilii judeþene din
PSD(!?) înseamnã sã iei în calcul cã

insul cu pricina ori e proaspãt scãpat
de la stabilimente gen Bãlãceanca,
Podari sau Vînjuleþ, ori e cu mintea
îmbâcsitã dupã trei zile ºi trei nopþi
de chefuri, sã zicem, prin Pãdurea
Crihala. Altfel…
   * Marele summit de la Sibiu –
un teribil fâs propagandistic, pus
în slujba imaginii nedemnului
locatar de la Cotroceaua Mov!
Rareori mi-a fost dat sã citesc într-
un document oficial de un
asemenea pretins nivel – Declaraþia
de la Sibiu, auziþi  ºi
dumneavoastrã! - o asemenea
înºiruire de fraze gãunoase înþesate
de locuri comune! Toate astea, cu
menirea de a nu face pe noi,
românii, sã cãdem pe spate de
recunoºtinþã, respect ºi admiraþie!
Pãi da, cum sã nu!? Atât de tare le-
a plãcut românaºilor noºtri
trebuºoara asta, încât au împânzit
Facebook-ul cu imaginile
pupãturilor la care s-au dedat
participanþii la marele summit! ªtiþi,
colea, pupãturi de-alea bãrbãteºti,
de la modelul sovietic (þucat de trei
ori pe gurã!) pânã la cel franþuzesc,
ceva mai diafan (dar nu foarte
mult!). Doamne, ce spectacol!

Înduioºãtor de greþos! Europa, ce
mama mãmicuþei ei de treabã!?
   * Iohannis, care s-a declarat
oarecum, pentru aceastã perioadã,
mitingist de profesie, a avut, mai
deunãzi timp sã facã o vizitã ºi în
Ploieºtii lui Caragiale. Ploieºtenii,
bãieþi galanþi cum îi ºtim, în buna
tradiþie a frizerului ºi subchirurgului
Nae Girimea ºi a clientului sãu
Mache Razachescu ce-i mai zice ºi

Crãcãnel, nu s-au dezminþit nici de
aceastã datã ºi au vopsit scãrile de
marmurã ale unei clãdiri
administrative în albastru celest!
Bravo! Iatã pânã unde poate
merge, vorba aia, “stima noastrã
ºi mândria”!
   * Mare frãsunealã mare ºi cu
problema extrãdãrii fostului primar
al Constanþei, Radu Mazãre! A fost
un fel de întrecere socialistã prin
câteva ministere pentru grãbirea
aducerii în þarã a nãbãdãiosului
Mazãre, competiþie în care a ieºit
în evidenþã zelul oarecum ieºit din
comun al ministresei interimare de
la Justiþie, Ana Birchal. Zel care i-a
fãcut pe mulþi sã se crãcãneze de
uimire. Ce mizã oare ar putea

Greþos! Incredibil de greþos!
ascunde extrãdarea lui Mazãre, un
personaj de care, pe bune, lumea
aproape cã uitase!? Ei, acu’, ce-
o fi o fi”.
   * Se ‘mplinesc azi 39 de ani de la
plecarea dintre noi a marelui
prozator MARIN PREDA. Cel care
scria undeva cã  omul devine moral
atunci când realizeazã cã nu este
nemuritor. Mie mi s-a întâmplat
lucrul acesta în 17 mai 1980, când,

pe peronul gãrii din Piatra Olt,
unde venisem sã-mi vãd pãrinþii,
am citit tragica veste în ziarul
“Scânteia”. Am plâns ca un copil,
pentru cã pe Marin Preda îl
credeam de-a dreptul un nemuritor,
biologic vorbind. Nu îmi puteam
închipui lumea literelor române,
lumea, în general, fãrã Marin Preda.
Cum ºi acum îmi este foarte greu
s-o fac. Preda este ºi astãzi cel mai
bine prizat scriitor român, cel mai
bine vândut, cel mai iubit. El va trãi
etern prin capodoperele pe care a
avut generozitatea sã ni le lase –
Moromeþii, Marele singuratic,
Intrusul, Risipitorii, Cel mai iubit
dintre pãmânteni… Un salut în
nemurire, Moncher!
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Prima ediþie a Festivalului Naþional de
Folclor “Domnica Trop”, care include ºi o
secþiune de concurs de interpretare soliºti vocali
ºi instrumentiºti, a avut loc pe 12 mai la Isverna.
   Este prima manifestare de o asemenea
amploare, în judeþul Mehedinþi. Un semn cã ºi la
noi lucrurile se încadreazã în normalitate ºi cã
valorile neamului, tradiþiile strãmoºeºti,  folclorul,
aceastã istorie vie a poporului nostru sunt
respectate de cãtre cei care conduc destinul
acestui judeþ, a comunitãþii mehedinþene.
   Festivalul “Domnica Trop” a fost iniþiat ºi
organizat de cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi,
ºi preºedintele Aladin Georgescu, prin Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”, condus de
managerul Emilia Mihãilescu, Primãria ºi
Consiliul Local Isverna cu o implicare exemplarã,
pentru amploarea acestei manifestãri.
   Cel mai important este faptul cã Domnica Trop
primeºte recunoaºterea meritelor sale acasã, în
Isverna, acolo unde a trãit toatã viaþa. Pânã acum
Muma Domnica a fost mai apreciatã în altã parte,
decât în propria “ogradã”, la Mehedinþi.
    Acest lucru a fost schimbat încã de anul trecut
când, la propunerea lui Aladin Georgescu, Consiliul
Judeþean Mehedinþi i-a acordat titlul de “Cetãþean
de Onoare” al Judeþului, adicã în sfârºit s-a fãcut
dreptate pentru cel mai important rapsod popular al
nostru, ºi al tuturor, timbrul sãu vocal fiind considerat
unic în Europa, ºi fãrã de care existenþa multor soliºti
de la munte, ºi nu numai, cariera lor nu ar fi însemnat
mare lucru.  Domnica Trop este prima care aºeazã
pe scena naþionalã, ºi nu numai, folclorul
mehedinþean, ºi îi asigurã un rol semnificativ.
   Important este, de asemenea, cã acest titlu, sigur
onorant pentru Muma Domnica, dar ºi pentru
Mehedinþi, nu a însemnat o simplã diplomã, ºi o

Festivalul Naþional de
Folclor “Domnica Trop”

prima ediþie

Domnica Trop, fiicã de þãrani din Munþii Mehedinþiului, din Isverna, nãscutã în 1938, a fost
descoperitã la vârsta de 35 de ani de învãþãtorul Vasile Cãpãstraru. Acesta a prezentat-o

soliºtilor Maria Ciobanu ºi Ion Dolãnescu, aflaþi într-un turneu la Isverna (1973), care au
ajutat-o sã-ºi înregistreze piesele la Radio Bucureºti.

    Cu un repertoriu specific zonei muntoase de confluenþã dintre judeþele Mehedinþi ºi Caraº-Severin,
a impresionat o lume întreagã, prin melosul distinctiv faþã de tot

ceea ce se cunoaºte în folclorul românesc, fiind consideratã o
voce rar întâlnitã, nu numai în Oltenia de sub munte, ci chiar în

Europa. Nu a pãrãsit locurile natale decât atunci când a participat
la marile festivaluri sau când a fost invitatã la diverse manifestãri.
  A obþinut Trofeul Festivalului „Cântec nou în Mehedinþi”, Premiul

Special pentru Autenticitate la Festivalul „Maria Tãnase” (1973),
Locul I pe þarã la Festivalul „Cântarea României” (1979) ºi Premiul

Naþional „Ethos” (1999), primul acordat în „pepiniera” folcloricã a
judeþului Mehedinþi. „Pot sã spun cã mã «jucam» cu ceilalþi soliºti,
dar aveam emoþii cu Domnica Trop. A fost ºi o întâmplare hazlie:

dirijam introducerea orchestralã, dupã care m-am apropiat de ea,
ca sã-i dau intrarea. Uitându-se cu coada ochiului, se rãþoieºte la

mine, tare, la microfon: «Domn maistru, nu mai da, bre, din mâini,
cã mã încurci!». Vã daþi seama ce a fost în salã: publicul a izbucnit
în râs. Dupã acest intermezzo am reluat piesa, iar Domnica Trop

a cântat dumnezeieºte. Eu trebuia sã fiu atent la ea, sã ghidez
orchestra dupã ea... A fost un succes imens!” (Paraschiv Oprea).

   Domnica Trop a fost declaratã de cãtre UNESCO Tezaur Uman
Viu, de altfel singura personalitate din judeþul Mehedinþi care a

primit aceastã titulaturã, care dã în acest fel dimensiunea valorii acestui mare rapsod popular.

strângere de mânã ci iatã se dovedeºte, prin
organizarea acestui festival, cã e vorba de mai mult,
de stabilirea unor obiective, pe termen lung.
Consiliul Judeþean Mehedinþi se dovedeºte deschis
ºi implicat active în derularea unor manifestãri care
nu numai cã înseamnã recunoºterea ºi promovarea
valorilor mehedinþene, dar care au un impact major
pentru promovarea Mehedinþiului de Sub Munte,
a localitãþilor de aici, care sigur, sunt “un colþ de
rai” dar dezvoltarea acestora, alãturi de multe alte
chestiuni, depinde ºi de un “brand”, iar Domnica
Trop, Tezaur Uman Viu, este unul extraordinar.
   Acompaniamentul muzical, atât pentru concurenþii
înscriºi (în numãr foarte mare, 26 de participanþi,
pentru o primã ediþie), a fost asigurat de cãtre
Orchestra Profesionistã “Danubius” aflatã sub
bagheta maestrului dirijor Adrian Luca, orchestrã
ce aparþine Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”.
   Juriul, din care cel mai important membru a fost
Domnica Trop însãºi, a fost compus din: Nina
Predescu, cunoscut solist din zona etnofolcloricã de
munte; Doina Durdan, ºefa Secþiei Arte a Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”; profesorul Cornel
Boteanu, etnolog; Florentina Pleniceanu, muzeograf
(care de altfel, a avut ºi misiunea de a identifica douã
costume populare deosebite, premiate de managerul
Muzeului Regiunii Porþile de Fier, Doina Chircu); prof.
Lorena ªerban; Gabriela Pogaci, journalist ºi, desigur,
domnul Ionuþ Stoican, primarul comunei Isverna.
   A fost o misiune destul de dificilã de a-i alege pe
cei mai buni dintre concurenþi, toþi fiind extrem de
bine pregãtiþi, talentaþi ºi cu voci deosebite.
   Câºtigãtorul Marelui Trofeu a fost suceveanul
Didi Ionuþ Cojocaru, premiile I fiind acordate
solistelor Cãtãlina Anton ºi Sorina Boboruþã,
mehedinþence de ale noastre care au

impresionat ºi juriul ºi publicul.
   Spectacolul a fost prezentat de Cosmina Iovãnel
ºi Ionuþ Tudorescu, impecabil, cu un discurs
extraordinar, care au ºtiut sã creeze o atmosferã
extraordinarã pe parcursul desfãºurãrii.
   Cu siguranþã cele mai emoþionante momente ale
manifestãrilor au fost cele legate direct de cãtre marele
rapsod Domnica Trop, premierea cu diplomã de
excelenþã de cãtre preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, recitalul acesteia pe
scena Festivalului, dar ºi premierea în sine a
câºtigãtorilor, de cãtre preºedintele Aladin Georgescu,
senatorul Liviu Mazilu, primarul comunei Ionuþ
Stoican au fost, tot aºa, creeatoare de emoþii.
   Pe scena Festivalului au urcat soliºti vocali ºi
instrumentiºti consacraþi, o parte componenþi ai
Ansamblului Profesionist “Danubius”, o parte invitaþi.
Un moment inedit a fost oferit de cãtre nepoþii
Domnicãi Trop, constituiþi într-o formaþie de muzicã
popularã. Au impresionat, de asemenea, copiii din
Isverna cu un program folcloric dar ºi alþi micuþi
soliºti de muzicã popularã.
   A fost o manifestare extraordinarã, cu o
organizare reuºitã, cu foarte mult public. Cred
cã publicul de la Isverna a fost cel mai numeros
din câte am vãzut la festivalurile din zona de
munte. S-a dovedit cã recunoºterea valorilor
autentice înseamnã foarte mult, ºi cã Domnica
Trop, cea care nu a plecat niciodatã,  reuºeºte
sã facã lucruri foarte bune pentru comunitatea
în care trãieºte, sigur ºi cu sprijinul binevenit al
autoritãþilor judeþene ºi locale.
„...Domnica Trop care n-a coborât din Isverna-
i natalã dar a reuºit sã determine pe alþii sã
urce la ea, la vocea ºi la cântecele ei...” (Ileana
Roman).

 G.P.
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Se face din greu propaganda
agresivã pentru alegerea pro-
occidentalilor de pe teritoriul coloniei
corporatiste cu statut exclusiv de
piaþã de consum, numitã - încã -
România, pentru a fi trimiºi în
Parlamentul European. Spre
edificare, vã rog sã priviþi afiºierele
electorale. Marea majoritate a celor
care ºi-au expus portretul (cu sau fãrã
patron) ºi-au demonstrat statutul de
lichele. Mã adresez tuturor cetãþenilor
cu drept de vot ai României anului
2019, rugându-vã sã meditaþi cu
înþelepciune înainte de a pãºi în
cabina de vot, mai cu seamã dupã
intenþia declaratã a recentei reuniuni
informale a U.E. de la Sibiu. Câteva
teme de meditaþie înainte de a pune
ºtampila:

Vã place cum s-a transformat
Occidentul dupã învazia programatã a
migranþilor primiþi cu braþele deschise
de Mutti Merkel ºi cei din spatele ei?

Vã place cã statul român nu
asigurã locuri de muncã, acasã,
plãtite ca în Occident celor 5
milioane de românilor expatriaþi?

Vã place cã pentru justificarea
umplerii golului rãmas, României
i s-a programat, discret, invazia
pachistanezã (chipurile pentru
forþã de muncã).

Vã plac afirmaþiile ipocrite ale
occidentalilor, în special olandezi
(anti-români 150%) gen
Timmermans ºi, mai nou, sfidarea
discriminatorie rostitã la Sibiu de
Mark Rute prim-ministrul Olandei?

Vã place cum reprezintã România
„pro-occidentalii” înscãunaþi: Monica
Macovei, Cristian Preda, Mircea
Deaconu, Marinescu & Co trimiºi de

Între þãri nu existã prietenii, doar interese,
iar înainte de a fi europeni, suntem Români!

pe meleagurile Grãdinii Maicii
Domnului pentru a-i apãra interesele?

Vã place politica anti creºtinã a
Bruxelles-ului asimilatã la foc
automat de slugile bãºtinaºe?

1. Înainte de a fi europeni
suntem Români?

2.  România are aceleaºi
obligaþii ºi drepturi ca toate statele
componente ale Uniunii Europene?

Poate cã astfel de întrebãri ar fi trebuit
sã fie puse la referendumul din 26 mai,
nu aberaþiile alambicate ºi confuz-
tendenþioase enunþate în doi peri.

Spre diferenþã de precedentul
Referendum pentru Familia
tradiþionalã - pe care l-a blocat-
boicotat, îndemnând cetãþenii Þãrii sã
absenteze de la vot, de aceastã datã,
Werner Kim Jong Klaus emite
scrâºnete amplificate ºi îndeamnã toatã
populaþia României sã meargã la vot,
sã rãspundã prompt ºi cum vrea el la
cele douã întrebãri politizate, înscrise
pe buletinul de vot printr-o formulate
parºivã, confuzã ºi discutabilã:

1 - Sunteþi de acord cu
interzicerea amnistiei ºi graþierii
pentru infracþiuni de corupþie?

2 - Sunteþi de acord cu
interzicerea adoptãrii de cãtre
Guvern a ordonanþelor de urgenþã în
domeniul infracþiunilor, pedepselor
ºi al organizãrii judiciare ºi cu
extinderea dreptului de a ataca
ordonanþele direct la Curtea
Constituþionalã?”

Orice diplomat profesionist vã va
spune cã între þãri nu existã prietenii,
doar interese, fapt ce impune mai
mult decât oricând, mai întâi lupta
pentru România ºi abia apoi pentru
Europa! Ce a fãcut Europa pentru
români, de-a lungul Istoriei? Ne-a
vândut otomanilor, habsburgilor,
ruºilor, dupã interesele ei. De
departe exemplul cel mai
semnificativ rãmâne deja legendarul
gest al lui Churchill ºi notiþa datã lui
Stalin în octombrie 1944, la
Moscova. Atunci, Occidentul ºi-a
dat arama pe faþã: nu ne-a vândut
doar pe noi U.R.S.S.-ului, ci ºi Þãrile

Baltice, Polonia, Cehoslovacia,
Albania ºi estul Germaniei.

În aceste vremuri de necruþãtoare
bejanie nu de marionete þintuite în
fotolii cu firmane bruxeleze are nevoie
Þara, ci de conducãtori patrioþi. Din
nefericire, în ultimii 73 de ani - cu
bunele ºi relele lor - ultimii doi au
fost asasinaþi la comandã ruseascã,
prin bunã înþelegere cu ipocritul
Occident, promovat cu sârg de
jefuitorii bogãþiilor ºi al pãmântului
României. Mass-media din România
(precizez: din România, nu
româneascã, pentru cã, neluând în
seamã cazurile rarisime, nu mai avem
aºa ceva!) a îndobitocit atât de tare
minþile cetãþenilor României încât i-
a transformat (cu excepþii aproape
insignifiante) într-o „turmã de oi
condusã spre prãpastie de niºte
ciobani tâmpiþi!” - citat din „clasici
în viaþã” - General Gh. Vãduva (eu aº
spune ciobani nemernici, nu tâmpiþi).
Privind sub acest aspect, intenþiile
declarate de aºa-ziºii lideri europeni
ºi lustragii bãºtinaºi seamãnã
aproape identic cu cele cu care este
pavat drumul spre Iad. Pentru a stopa
dezastrul în care s-a ajuns dupã 30
de ani de calamitate postdecembristã,
unica soluþie de salvare a României
este RO-Exit!... Cât mai este posibil
pentru a mai supravieþui ca Neam,
altfel vom pieri!

Dupã cum bine se ºtie, întâlnirea
de la Sibiu a fost organizatã de U.E.,
România fiind doar un loc de
desfãºurare (probabil ºi pentru cã
deþine preºedinþia temporarã a U.E.),
deci calitatea de primitor de oaspeþi,
aparþinea Primarului Sibiului, dar
autoeraijarea „Cãzãtorului pe gânduri
de la Cotroceni” în gazdã i-a reliefat
lipsa de limitã a egoismului
disperat... dar te poþi pune cu fudulia
aruncãtorului de paltoane?! La
întâlnirea informalã de la Sibiu,
Werner Kim Jong Klaus ºi-a luat în
serios rolul de slugã în faþa Kaiseriþei
pe cale de expirare, Mutti Merkel,
lustruindu-I cu sârg pantofii ºi
periindu-I fusta de scame, dar ºi
gudurându-se pe lângã popândãul de
la Notre Dame, sciaticul etilic de la
Bruxelles ºi cei asemenea lor. ªi dacã

tot s-a dat în stambã asumându-ºi
rolul de Kim Jong de România, nici
nu se pune problema sã-i fi trecut
prin ce nu are idea de a-l contra pe
Olandezului zburãtor Mark Rute care
i-a insultat - încã o datã - pe români
la ei acasã: „România va fi admisã
(în Spaþiul Schengen - n.n.) când vã
veþi conforma tuturor regulilor statului
de drept ºi ale democraþiei.
Deocamdatã, nu mergeþi în direcþia
corectã”[1] (pe româneºte spus:
nu daþi Olandei Portul Constanþa,
nu intraþi în Schengen!). Nici despre
drepturile românilor de a circula liberi
într-o Europã (ne)unitã, asemenea
celorlalte þãri ale federaþiei înstelate
n-a putut rosti un sunet... I se
încleºtaserã maxilarele. Atunci, ce-a
cãutat acolo, afiºându-se peste tot ca
pãduchele în fruntea „bãilor de
mulþime” (cu grijã aleasã)?

A trebuit ca altcineva (oficialitate
neinvitatã la întâlnire) sã riposteze
indirect: „[…] Schengen-ul nu este
legat de niciun M.C.V. ºi nici de alte
considerente. Noi îndeplinim criteriile
tehnice pentru aderarea la spaþiul
Schengen încã din 2011, lucru de
altfel confirmat de cãtre Comisia
Europeanã. […] ªtim cã sunt câteva
þãri care nu sunt de acord cu acest
lucru. […] Dacã tot vorbim de viitorul
Europei, atunci când sunt toate
criteriile îndeplinite trebuie ca toate
þãrile, dacã au aceleaºi obligaþii, sã
aibã ºi aceleaºi oportunitãþi. Deci
locul României este în spaþiul
Schengen”[2].

Când a sosit momentul propice
Werner Kim Jong Klaus nu s-a sfiit
sã punã din nou  România cu spatele
la zid, amintind întregii lumi regretul
dupã „Guvernul meu”. Maxilarele
„Cãzãtorului pe gânduri de la
Cotroceni” i s-au descleºtat
instantaneu, pentru a scrâºni sacadat
prin cavitatea bucalã: „România a
parcurs un drum lung, a muncit foarte
mult pentru a ajunge aici (Aici, unde?
La Sibiu? - n.n.). România care a
devenit stat membru pe 1 ianuarie
2007. Este pãcat, foarte mare pãcat
cã avem parte de o guvernare P.S.D.-
istã eºuatã, care în acest moment
festiv,

[1] https://www.realitatea.net/summit-sibiu-2019_2191799.html - 8 mai 2019
[2] Prim-ministrul României, Viorica Dãncilã:  https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23131961-

premierul-olandei-romania-intra-schengen-cand-conforma-statului-drept.htm - 9 mai 2019  continuare în pagina 10
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Unii ar face chiar orice pentru
putere ºi pentru a se menþine la
putere. Este cazul lui Liviu Dragnea,
liderul PSD Gorj. Acesta se aflã în
plinã campanie electoralã pentru
alegerile europarlamentare ºi chiar
pentru cele prezidenþiale. Cu toate cã
nu a anunþat oficial cã va candida
pentru fotoliul de ºef al statului, Liviu
Dragnea se comportã ca un posibil
candidat la prima funcþie în stat.

Unii ar spune cã Liviu Dragnea
controleazã deja o bunã parte din
puterea din România, prin
intermediari sau prin cei pe care îi
manevreazã din plan secund. Este
ºtiut faptul cã ºeful PSD a avut mai
multe încercãri pânã sã identifice
premierul care sã nu îi iasã din cuvânt
ºi care sã fie suficient de obedient sau
stupid pentru a nu vedea în ce rahat intrã.

Iar Liviu Dragnea chiar a nimerit-
o cu Dãncilã premier. Câte înjurãturi
ºi huiduieli poate sã ducã colega de
partid a lui Dragnea nu a mai dus
nimeni în România. Este cea mai
înjuratã femeie, cel mai înjurat
politician din þarã. Dacã poate fi
considerat politician. Este o femeie

 ªtefan Bãeºiu

De unde ne mai împrumutãm, sã îºi vadã Liviu visul cu ochii?
care are o motivaþie sã rãmânã, sã
poarte jugul pus de Dragnea. A fost
numitã proasta naþiunii ºi a fost fãcutã
în toate felurile, dar rezistã, de parcã
ar avea un pariu de onorat cu bãieþii
din miºcarea h tag rezist.

Este evident cã Dragnea e pe
alocuri turbat pentru cã nu a putut
sã fie premier ºi a fost obligat sã
o bage în istoria neamului pe una
de teapa Vasilicãi.

Dragnea are o evidentã sete de
putere care este recognoscibilã în
momentul de faþã. Poartã un rãzboi pe
faþã cu declaraþii foarte dure cu
Iohannis, cel care vrea ºi el încã 5 ani
de mandat. Este o luptã aproape pe
viaþã ºi pe moarte în care se trage cu
tunul ºi se vor folosi ºi rachete. Nu
mare va fi mirarea dacã vor apãrea ºi
activiºti care se vor detona
informaþional pentru liderul lor ºi
pentru partid. Dragnea a reuºit sã
plãmãdeascã un PSD pe care îl
controleazã aproape perfect. Cu cât va
sta mai mult în fruntea partidului cu
atât nu va putea sã mai fie dat jos.
Baronii locali au fost îndestulaþi ºi au
înfulecat pe ruptelea. Au ºi ei un

premier cãruia îi sunt superiori ºi
cãruia îi pot cere orice.

Adicã au la Palatul Victoria o individã
fãrã personalitate ºi fãrã demnitate care
ar face probabil ºi un ºpagat în direct
dacã i-o va cere ºeful ei politic. Nu ar
trebui sã mire pe nimeni cã România a
fost unde a fost, în negura unei dictaturi
comuniste feroce ºi este unde este, în
zorii unui regim autoritar-comic. S-au
gãsit în þara aceasta oameni cu ajutorul
cãrora sã poatã sã fie instaurate astfel
de regimuri.

Liviu Dragnea nu mai are altã cale
decât sã joace, orice s-ar întâmpla. El
ce poate sã ofere, decât reþeta pe care i-
au pus-o la dispoziþie, probabil,
consilierii sãi, israelieni. Le oferã
românilor ceea ce nu au avut pânã acum:
salarii ºi pensii majorate. Dacã se
poate, de mai multe ori pe an. Sigur cã
sectorul privat a rãmas de mult în urmã
ºi nu mai face faþã. Degeaba sunt
majorãrile de venituri, dacã pe partea
cealaltã vine inflaþia ºi rade totul.
Important este însã aci ºi acum ºi totul

pentru vot ºi pentru alegeri. Apoi vor fi
cinci ani de mandat sigur la Cotroceni

ºi o imunitate pe mãsurã. Dragnea vrea
sã fie tãtucul naþiunii, pentru cã a vãzut
cã se poate, pentru cã sunt destui care
sã îl susþinã pentru cã au ºi ei interesele
lor mai mari sau mai mici. Unii pentru
50-100-200 de lei, alþii pentru un post.
Mai sunt ºi cei care primesc o felie de
putere. Fiecare activist sau neactivist ºi
chiar adversar politic are un preþ sau îl
va avea la un moment dat, dacã va fi
prins la strâmtoare.

Pentru a cuceri puterea în stat,
Dragnea va continua sã îi asedieze cu
mãriri pe alegãtori. Chiar ºi pe cei care
i se opun. Joacã în emisiunea Preþul
corect. Se viseazã lângã premierii
Ungariei sau Poloniei. Adicã „noua
cale” în zona aceasta de Europã. Dar
ce diferenþã de calitate ºi de calibru
între indivizi... Gãsesc consilierii
israelieni soluþia pentru ca Dragnea sã
devinã preºedintele þãrii? De unde ne
mai împrumutãm, sã îºi vadã Liviu
visul cu ochii?
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[3] https://www.capital.ro/ion-cristoiu-socheaza-topul-politicienilor-care-se-fac-grav-de-ras-
gafele-lor-incredibile-pe-cine-a-asezat-pe-locul-1-si-de-ce.html

aratã o faþã destul de urâtã a României, atacuri
asupra independenþei sistemului de justiþie, mãsuri neperformante, promisiuni
neonorate ºi de aceea spun încã o datã cã votul este important ºi pentru viitorul
României ºi pentru viitorul Europei, iar aici la summit, vom defini viitorul Uniunii
Europene, împreunã cu toþi liderii Europei”. Ba mai mult, a doua zi s-a lãudat cã
el ar reprezenta ºi apãra interesele României. Ca sã vedeþi unde era liderul
Europei! ºi apãrãtorul românilor !? Ãsta da, tupeu!

Domnule Werner Kim Jong Klaus, pentru cã jinduiþi dupã un nou contract
de închiriere la Cotroceni via Vila Lac 3, vã spun rãspicat: de aceastã datã aþi dat
cu bâta-n balta Sibiului, „taman ºi la fel” ca-n cazul celor douã „popoare-
naþiuni” de pe malurile Prutului. Vã rog, luaþi notiþe de la cei ce apãrã Þara, n-o
mai defãimaþi, fiindcã dupã clasamentul jurnalistului Ion Cristoiu[3], vã situaþi
deja pe locul I… la gafe. Pe un loc superior acestuia, doar o catapultã vã mai
poate arunca, dar atenþie: nu confundaþi catapulta cu trambulina, aºa cã nu vã
aventuraþi - din obiºnuinþã - pe vreo pârtie de ski cu trambulinã. Ar fi periculoasã,
chiar letalã… politic. Folosiþi bicicleta.

De ceva vreme, o întrebare se tot roteºte deasupra României asemenea
pãsãrilor de pradã în aer ºi a „drujbelor” de la Holzindustrie Schweighofer prin
pãdurile României: sã doreascã Werner Kim Jong Klaus vreo ediþie remerkelizatã
a „Nacht und Nebel” pe acordurile wagneriene ale Olandezului zburãtor pentru
România? Despre toate acestea, despre speranþele morganatice pentru un nou
mandat de ºef al statului ºi multe altele zic doat atât: vise, taicã,… vise! 

Trec peste nesiguranþa socialã a junglei mafiote postdecembriste ºi constat
cã singura certitudine - declaratã deja public - care mi-a rãmas este aceea cã
Werner Kim Jong Klaus nu e preºedintele meu! Doamne, opreºte blestemul
urgiei aruncat peste români, cã tare i-ai pedepsit vreme de trei decenii!

Între þãri nu existã prietenii...

Societatea SECOM SA
introduce o nouã modalitate de platã
a facturilor de apã-canal! Începând
de luna aceasta,  factura se poate
plãti ºi în centrele de plãþi PAYPOINT.
Operaþiunea este simplã, nu
presupune costuri suplimentare ºi
scuteºte consumatorii de un drum
suplimentar la ghiºeu.
   Facturile de apã-canal emise de cãtre
SECOM SA se vor putea plãti ºi în
magazinele cu sigla galbenã
PAYPOINT, în mai multe puncte din
judeþul Mehedinþi. PayPoint România,
principalul operator de plãþi în numerar
ºi încãrcare electronicã prin puncte
retail, oferã locuitorilor din judeþul
Mehedinþi, posibilitatea de a-ºi plãti
sigur ºi rapid facturile de apã-canal
emise de SECOM SA.
   Plata se efectueazã simplu, prin
intermediul terminalelor PayPoint
instalate în magazine. În vederea
efectuãrii unei plãþi, clienþii care
beneficiazã de serviciile SECOM SA,
trebuie doar sã prezinte factura în cel

O nouã modalitate de platã a facturilor
de apã-canal la SC SECOM SA

mai apropiat magazin în care se
gãseºte un terminal PayPoint,
vânzãtorul scaneazã codul de bare
de pe facturã, clientul achitã suma
în numerar ºi primeºte pe loc un
exemplar al chitanþei cu detaliile
tranzacþiei(data plãþii, suma, locaþia,
furnizorul, etc). Operaþiunea este
foarte rapidã, reducând astfel
considerabil timpul alocat plãþii
facturilor. Cele mai apropiate
magazine partenere PayPoint pot fi
identificate pe siteul companiei
www.secom-mehedinti.ro.
   Menþionãm faptul cã facura la
apã-canal se poate plãti ºi în
centrele de plãþi un-doi, existente
în magazinele partenere dar ºi
online, accesând site-ul
w ww. s ec o m - m e he d i n t i . ro ,
sectiunea ACCES PORTAL
CLIENÞI. De asemenea ca
modalitãþi de platã rãmân ºi cele
clasice, la casieriile societãþii
SECOM SA.

 Biroul de presã
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   Programul Festivalului Internaþional de Chitarã
SEVERIN Drobeta Turnu Severin, ediþia a IX-a, 24-25
Mai 2019
   Vineri, 24 Mai, începând cu ora 19.00, Palatul
Culturii „Teodor Costescu”, sala Virgil Ogãºanu –
recital de chitarã
   Sâmbãtã, 25 Mai, începând cu ora 09.30, la Palatul
Culturii „Teodor Costescu” se va desfãºura concursul
de chitarã clasicã, categoriile A, B, C, ºi Hobby, iar
la ora 18.30 are loc festivitatea de premiere ºi
închiderea Festivalului
   Concursul Internaþional de Chitarã SEVERIN, ediþia
a IX-A, 25 Mai 2019, Drobeta Turnu Severin, România
   Categoriile de vârstã ºi programul de concurs
Categoria A – copii nãscuþi dupã 01 Ianuarie 2008 –
program liber - max. 8 min.
   Categoria B – copii nãscuþi dupã 01 Ianuarie 2004
– douã sau mai multe lucrãri diferite ca stil ºi caracter
- max. 12 min.
   Categoria C – copii nãscuþi dupã 01 Ianuarie 2000
– douã sau mai multe lucrãri diferite ca stil ºi caracter
- max. 20 min.
   Categoria Hobby – participã concurenþi entuziaºti
care nu sunt la ºcoli sau licee de muzicã – program
liber, clasic sau fingerstyle – max. 10 min.
   Lucrãrile de concurs vor fi interpretate din memorie.
Se acordã diplome, premii în bani ºi obiecte.
Categoria A – accesorii muzicale
Categoria B– locul I – o chitarã Yamaha C40 
Categoria C – locul I – o chitarã Yamaha C80
Categoria Hobby – bani ºi accesorii muzicale 
Câºtigãtorii locului I al categoriilor A, B, la
urmãtoarele ediþii ale Festivalului se vor înscrie la o
categorie superioarã celei câºtigate.
Guests
Nenad Ilijiæ - Donji Milanovac, Serbia
Dragan Daneskoviæ - Negotin, Serbia
Draganèe Pavloviæ - Beograd, Serbia
Stefan Salareviæ - Beograd, Serbia
Alexandra Petriºor - Bucureºti, România
Dragoº Horghidan - Bucureºti, România
Tudor Niculescu-Mizil - Bucureºti, România
ªtefan Trifan - Cluj, România
Traian Milca - Drobeta Turnu Severin, România
Victor Cãplescu - Drobeta Turnu Severin, România
Viorel Bufanu - Drobeta Turnu Severin, România
Liviu Nanciu - Drobeta Turnu Severin, România
Claudiu ªontea - Bucureºti, România
Alexandru Vlad - Drobeta Turnu Severin, România.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi organizeazã în perioada 16-17 mai 2019 „Târgul
de oferte educaþionale” pentru învãþãmântul preuniversitar din judeþul Mehedinþi, la Liceul
Tehnologic „Domnul Tudor”, B-dul I. C. Brãtianu nr. 7, Drobeta-Turnu-Severin.
   Scopul evenimentului este de a consilia ºi de a informa elevii de clasa a VIII-a ºi pe pãrinþii
acestora cu privire la procedura ºi oportunitãþile de înscriere ºi de admitere în liceu.
   La standurile special amenajate, unitãþile de învãþãmânt preuniversitar care ºcolarizeazã învãþãmânt
liceal ºi profesional îºi vor prezenta ofertele educaþionale pentru anul ºcolar 2019-2020.
   În cadrul Târgului se regãseºte ºi oferta educaþionalã pentru învãþãmântul universitar a Facultãþii
de Mecanicã din cadrul Universitãþii din Craiova, Centrul Universitar Drobeta-Turnu-Severin.
   Intervalul orar de vizitare a standurilor din cadrul “Târgului de oferte educaþionale” este urmãtorul:
- Joi, 16.05.2019, între orele 10.00-18.00, pentru unitãþile de învãþãmânt din municipiu, elevii
claselor a VIII-a ºi elevii claselor a XII-a.
- Vineri, 17.05.2019, între orele 10.00-18.00, pentru unitãþile de învãþãmânt din judeþ, elevii
claselor a VIII-a ºi elevii claselor a XII-a.

Biroul de presã al Inspectoratului ªcolar Judeþean Mehedinþi

 Comunicat de presã

 Pompier mehedinþean medaliat cu argint la
Campionatele Europene de Culturism ºi Fitness

Pompierul mehedinþean, plutonier
Lepãdatu Ionuþ, a reprezentat cu succes þara
noastrã, la “Campionatele Europene de Culturism
ºi Fitness”, care s-au desfãºurat, în perioada 01-
06 mai a.c., în Spania, unde echipa României a
obþinut locul 6 din cele 34 de þãri participante.
   Mehedinþeanul a fost medaliat cu argint la
categoria Men‘s Physique - 174 cm, reuºind sã
se remarce ºi peste hotare.
   Pompierul ºi-a început cariera în cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta”
al Judeþului Mehedinþi în anul 2010. Datoritã
performanþelor sportive deosebite, a fost selectat
pentru a face parte din lotul sportiv al inspectoratului.
Înzestrat cu un puternic spirit competitiv, susþinut
de o pregãtire asiduã, nici rezultatele nu s-au lãsat
aºteptate. Prin participãrile la concursurile
profesioniste ale pompierilor, munca lui a fost
încununatã de succese, pompierul obþinând încã din
primul an rezultate fruntaºe, atât la probele de echipã,
cât ºi la cele individuale.  Anual, a reuºit sã se
menþinã pe podium, câºtigând numeroase cupe ºi
medalii, printre care aur la probele: Scara de fereastrã,
Realizarea dispozitivului de intervenþie la

motopompã, Pista cu obstacole ºi altele.
   Începând cu anul 2012, timpul petrecut în sala de
forþã l-a fãcut sã îndrãgeascã fitnessul care a devenit
un hobby pentru el. De anul trecut, pasiunea pentru
acest sport l-a fãcut pe Ionuþ sã îºi doreascã mai
mult, sã atingã un alt nivel, ºi anume sã devinã sportiv
profesionist.  CONTINUARE ÎN PAG. 15
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Românii pot subscrie începând de joi, 2 mai 2019, pentru noi
emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populaþiei în cadrul
Programului Tezaur, cu scadenþe la 1, 2, 3 ºi 5 ani ºi dobânzi anuale
de 3,5%, 4%, 4,5% ºi, respectiv, 5%. Veniturile aferente sunt
neimpozabile.
   Titlurile de stat pot fi cumpãrate:
- în perioada 02 – 31 mai 2019 de la unitãþile operative ale Trezoreriei
Statului;
- în perioada 02 – 30 mai 2019 prin reþeaua de oficii poºtale ale
Companiei Naþionale Poºta Românã, din mediul urban, iar în perioada
02 – 29 mai 2019 din mediul rural.
   Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la
data efectuãrii subscrierii. A fost eliminatã plafonarea sumelor care
pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni.
Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate prin
depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere.
   Titlurile de stat sunt în forma dematerializatã ºi au valoare nominalã de 1
leu. Dobânda este plãtitã la termenele prevãzute în prospectul de emisiune.
   De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur
sunt transferabile ºi se pot rãscumpãra în avans.
   În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferã
moºtenitorilor, care prezintã documentele legale care le atestã calitatea.
   Emiterea titlurilor de stat pentru populaþie va continua pe tot
parcursul anului 2019. În fiecare lunã perioada de subscriere va fi de
trei sãptãmâni iar maturitãþile vor fi stabilite în funcþie de interesul
manifestat de investitori.
   Alternativa de economisire a Ministerului Finanþelor Publice se
bucurã de un interes crescut al românilor. În primele patru luni ale
anului 2019 peste 26.000 de români au investit în titluri de stat mai
mult de 1,4 miliarde de lei. Cele mai multe subscrieri au fost fãcute în
Bucureºti, Prahova, Cluj ºi Argeº.
   Prospectul de emisiune, ºi orice eventuale modificãri ale acestuia, se
publicã pe http://www.mfinante.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro,
https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro 
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MFP continuã în luna mai emisiunile
de titluri de stat pentru populaþieCreºterea tensiunilor

comerciale dintre Statele Unite ºi China
au ridicat nivelul aversiunii faþã de risc,
în ultima parte a perioadei analizate,
ceea ce a provocat deprecierea
monedelor de la marginea zonei euro.
   Cursul euro a crescut de la 4,7578
la 4,7616 lei, la sfârºitul intervalului,
când tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,759 – 4,768 lei.
   La deprecierea leului a contribuit ºi
faptul cã INS a anunþat o majorare a
inflaþiei în aprilie, la 4,11%.
   Presiunea pe leu se va menþine în
condiþiile în care deficitul contul curent
al balanþei de plãþi a crescut în primul
trimestru la 1,212 miliarde euro, cu
18% mai mare faþã de cel din aceeaºi
perioadã a anului trecut, conform
datelor publicate de BNR.
   Aceasta a fãcut ca deficitul
comercial sã avanseze cu 33,9% în
primele trei luni ale acestui an, la
3,645 miliarde euro, aºa cum aratã
datele publicate, recent, de INS.
   Cursul dolarului american s-a miºcat
între 4,2344 ºi 4,2526 lei. La sfârºitul
perioadei, cotaþiile din piaþa valutarã au
fluctuat între 4,234 ºi 4,243 lei, iar cursul
a fost stabilit la 4,2367 lei.
   Consideratã drept un „refugiu” în
perioadele tulburi pe pieþele
financiare, moneda elveþianã s-a
apreciat la sfârºitul intervalului pe
pieþele internaþionale la 1,129 –
1,133 franci/euro, iar media ei a
crescut la 4,1987 lei.
   La finalul perioadei, preþul gramului
de aur a urcat de la 174,8083 la
176,8208 lei, cel mai ridicat nivel
începând cu 11 aprilie. De asemenea,
uncia de aur a crescut pe pieþele asiatice
la 1.303,44 dolari, maximul ultimei luni.
   Valoarea Indicelui de Referinþã pentru
Creditele acordate Consumatorilor
(IRRC), a fost stabilitã de BNR la 2,36%,
pe baza cotaþiilor din ultimul trimestru
din 2018.
   La sfârºitul intervalului, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, a scãzut la 3,29%, minimul ultimelor
ºase sãptãmâni. Indicele la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a coborât la 3,39%.
   Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre

 Radu Georgescu

Euro s-a împotmolit la 4,76 lei

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
informeazã cã, în perioada 15-17 mai 2019, organizeazã
la Bucureºti, alãturi de Agenþia pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale ºi sub patronajul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, cea de-a 45-a
Conferinþã a Directorilor Agenþiilor de Plãþi din
Uniunea Europeanã, în contextul exercitãrii de cãtre
România a  Preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene.
   Conferinþa directorilor agenþiilor de plãþi din Uniunea
Europeanã este un eveniment informal bianual,
organizat în cadrul preºedinþiei rotative a Consiliului
Uniunii Europene, destinat, în primul rând, directorilor
agenþiilor de plãþi din toate statele membre ale UE ºi
statele candidate, dar care se bucurã totodatã de
participarea reprezentanþilor unor instituþii europene
de marcã, precum Comisia Europeanã ºi Curtea de
Conturi Europeanã.
   Evenimentul reprezintã platforma idealã pentru

bãncile comerciale de la alte bãnci, a
continuat sã stagneze la 3,49%, iar
cel la 12 luni la 3,54%.
   Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie uºor ascendentã, crescând de
la 1,1171 pâna la 1,1261 dolari,
pentru ca la sfârºitul intervalului sã
scadã la 1,1220 – 1,1246 dolari.
   Creºterea euro a fost cauzatã de mai
mulþi factori. Preºedintele Trump a
majorat tarifele percepute la mãrfuri
importate din China, în valoare de 200
miliarde de dolari, de la 10% la 25%.
Pe de altã parte, Departamentul
american al Muncii a anunþat o creºtere
modestã a inflaþiei din aprilie de numai
0,3%, ceea ce ar putea pune Rezerva
Federalã în situaþia de a stopa procesul
de majorare a dobânzii sale cheie.
   La rândul sãu, Ewald Nowotny,
guvernator al bãncii centrale a Austriei
ºi membru al consiliului guvernatorilor
BCE, a declarat zilele trecute cã
anticipeazã o revenire a economiei zonei
euro în a doua jumãtate a acestui an,
ceea ce va deschide calea unor discuþii
privind politicile de stimulare a acesteia.
   Bitcoin îºi continua evoluþia
pozitivã, media indicatorilor urmãriþi
de Bloomberg a depãºit pragul de
8.000 dolari pentru prima datã de la
sfârºitul lui iulie 2018. Pe platformele
specializate cotaþiile fluctuau între
7.800 ºi 8.500 dolari.
Analiza cuprinde perioada 8 – 14 mai.

Conferinþa Directorilor Agenþiilor de Plãþi
din Uniunea Europeanã

întãrirea dialogului ºi a cooperãrii între agenþiile de
plãþi ale UE în vederea îmbunãtãþirii proceselor ºi a
rezultatelor punerii în aplicare a politicii agricole
comune (PAC).
   Conferinþa de la Bucureºti îºi propune sã faciliteze
schimbul de experienþã, bune practici ºi lecþii învãþate
în rândul agenþiilor de plãþi, pentru identificarea
provocãrilor comune cu care acestea se confruntã în
actuala perioadã de programare, dar ºi a unor posibile
soluþii comune.
   Totodatã, conferinþa urmãreºte sã abordeze
perspectivele ºi provocãrile subsumate procesului de
tranziþie de la actuala la viitoarea PAC dupã 2020 ºi
va beneficia de prezentãri, ateliere de lucru, dezbateri
ºi contribuþii din partea tuturor actorilor implicaþi în
proiectarea ºi implementarea PAC (agenþiile de plãþi,
Comisia Europeanã, Curtea de Conturi Europeanã).

RESPONSABIL COMUNICARE
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Întreaga sãptãmânã aduce multã forfotã în sfera
profesionalã, mai ales în relaþiile colegiale. Revin în atenþie
sarcini de lucru care sunt nefinalizate sau la care mai
trebuie adãugat ceva. Selecteazã prioritãþile, dozeazã-þi
eforturile, apeleazã la colegii de încredere sã te ajute la
nevoie, deoarece organismul tãu este obosit. Se pot
accentua afecþiuni ale sistemului digestiv ºi ale picioarelor,
de aceea fii prudent. Joi vor interveni discuþii ºi activitãþi
comune cu partenerul de viaþã ºi cu cei de afaceri sau
colaboratori. Bunul mers al relaþiilor cu ceilalþi depinde
în exclusivitate de tine. Fii înþelegãtor, indiferent de
persoanã sau de situaþie. La finalul sãptãmânii apar
chestiuni financiare comune cu alþii. Se întrezãreºte un
final de capitol, fiind vorba fie de câºtigurile obþinute din
colaborãri, fie despre moºteniri, partaje, datorii,
împrumuturi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile sentimentale îþi acapareazã atenþia ºi eforturile,
find vorba despre chestiuni vechi. Este nevoie sã-þi reformulezi
opiniile privitoare la iubire, implicaþiile ei ºi felul în care îþi
manifeºti sentimentele faþã de cei dragi. Frãmântãrile
sufleteºti sunt accentuate, rãscolitoare, însã rolul lor este
acela de a scoate la suprafaþã ºi a dizolva tipare mentale ºi
comportamentale care nu se mai potrivesc cu aici ºi acum.
Socializarea ºi activitãþile de tip hobby te liniºtesc ºi pe
deasupra îþi aduc ºi sfaturi utile. La serviciu este mult de
lucru, fiind vorba despre îndatoririle de rutinã. Sãnãtatea îþi
poate juca feste, bine fiind sã te îngrijeºti pe îndelete. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã un final de etapã în segmentul
partenerial. Intrã în discuþie separarea, divorþul de un partener
de viaþã, finalul unei colaborãri sau reformulãri drastice ale
situaþiilor din acest segment.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este nevoie sã acorzi timp ºi resurse materiale familiei ºi
spaþiului locativ. Membrii familiei îþi pot solicita ajutorul,
pot avea loc dezbateri pe teme patrimoniale sau chiar poate
intra în discuþie relocarea familiei într-un alt oraº. Tendinþa
de a-þi impune ideile ºi opiniile în faþa celor dragi aduce
tensiuni ºi oprobiul celorlalþi. Alege-þi cuvintele cu grijã,
ascultã ce þi se spune ºi la final decide împreunã cu membrii
familiei. Foarte animate sunt relaþiile cu persoana iubitã ºi
copiii în zilele de joi ºi Vineri. Discuþii, activitãþi comune,
planuri comune de viitor. Datoritã unor prieteni apropiaþi sau
datoritã unor vorbe pe care le-ai spus undeva, cândva, cei
dragi îþi pot reproºa diverse. A doua parte a sãptãmânii
aduce forfotã la serviciu. Se finalizeazã o etapã de lucru.
Relaþiile colegiale sunt umbrite, astfel cã unele se vor dizolva
destul de zgomotos. Îngrijeºte-þi sãnãtatea!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În primele zile ale sãptãmânii se întrezãresc dialoguri cu
persoanele din anturajul apropiat, dar ºi cãlãtorii pe distanþe
scurte. S-ar putea sã fii nevoit sã rezolvi demersuri legate
de acte, demersuri care fie au rãmas nefinalizate, fie trebuie
reluate în totalitate din diverse motive. Gândurile ºi
comunicarea sunt viciate, de aceea fii prudent ºi selectiv în
vorbe ºi gesturi. Unii te vor provoca de dragul provocãrii, iar
tentaþia de a rãspunde cu aceeaºi monedã este pãguboasã
pe termen lung. Membrii familiei vor avea nevoie de sprijinul
tãu. Te poþi ocupa cu succes de treburile gospodãreºti. Discuþii
ºi întâlniri cu neamurile, vizite în locurile natale. ªi totuºi
tema principalã a sãptãmânii rãmân relaþiile sentimentale.
Se contureazã modificãri, finalul unei relaþii, schimb de idei
controversate cu persoana iubitã ºi copiii, dupã caz. Este
vremea sã te detaºezi de relaþiile toxice ºi sã te ocupi mai
mult ºi mai bine de nevoile tale reale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este rost sã primeºti bani sau favoruri dinspre locul de
muncã în aceastã sãptãmânã, dar ºi cineva drag îþi poate oferi
cadouri deosebite. Totuºi interesul tãu este legat de veniturile
pe care le obþii în urma eforturilor depuse la serviciu.
Nemulþumirile financiare persistã, însã hiba este la felul în
care priveºti tu partea materialã a vieþii. Deocamdatã traversãm
o perioadã în care te poþi bizui cu succes pe ceea ce ai ºi pe
simþurile tale extrasenzoriale care îþi oferã suficientã informaþie
sau hranã energeticã pentru a-þi duce treburile la bun sfârºit.
Întâlniri ºi dialoguri cu multã lume, cãlãtorii pe distanþe scurte,
preocupãri legate de acte ºi documente personale. Familia ºi
casa vor deveni prioritare în a doua parte a sãptãmânii. Se
contureazã finalul unei etape domestice ºi familiale. Unii
prieteni îþi pot oferi sfaturi ºi idei deosebite referitoare la
rezolvarea unor chestiuni familiale. Fii prudent, discerne atent
totul ºi decide în consecinþã!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Cumva începi o nouã etapã în aceastã sãptãmânã. Ai
energia necesarã de a opera acele schimbãri în viaþa ta,
care sã te plaseze pe alte coordonate, alãturi de alþi oameni,
în alte situaþii. Depinde numai de tine sã gestionezi corect
stãrile pe care le experimentezi acum. Selecteazã prioritãþile,
Priveºte atent la cei din preajma ta, remodelazã-þi felul de
a fi ºi apoi toate celelalte se vor remodela dupã noul tãu
tipar de gândire ºi acþiune. Joi apar cheltuieli, dar este
posibil sã primeºti salariul, un bonus sau favoruri
importante. Controleazã tendinþa de a cheltui pe te miri ce!
A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã dialogurile ºi
întâlnirile cu persoanele din anturajul apropiat. Foarte
posibil sã mergi într-o excursie sau sã faci planuri în acest
sens. De unele persoane din anturajul apropiat te vei
desprinde, fie în urma unor evenimente, fie în urma aflãrii
unor secrete. Sunt relaþii ce trebuie încheiate fãrã echivoc.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti concentrat mai mult pe tine ºi pe treburile tale personale
în prima parte a sãptãmânii. Sãnãtatea este vulnerabilã pe
toate segmentele organismului. Prudenþã, calm, rãbdare,
toleranþã! Ai nevoie de odihnã prelungitã, conºtientã ºi de o
dietã potrivitã constituþiei tale. În a doua parte a sãptãmânii te
vei simþi mai bine, dar nu forþa nota. Remodeleazã-þi
personalitatea ºi felul în care te raportezi la evenimentele din
preajma ta. Segmentul financiar se va remarca prin câºtiguri
suplimentare, discuþii privind salarizarea ºi condiþiile de
muncã, dar poate apãrea un nou job, chiar ºi într-un alt
domeniu de activitate. Se recomandã prudenþã, în cazul în
care apar noutãþi profesionale, deoarece nu sunt ceea ce pare.
Financiar se încheie o etapã de câºtig din munca proprie. De
asemenea va intra în discuþie ºi modificarea condiþiilor de
muncã sau chiar activitatea profesionalã propriu-zisã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Evenimentele sãptãmânii îþi aduc în preajmã prieteni ºi
susþinãtori în segmentul socio-profesional. Activitãþile
comune cu aceste persoane te vor solicita mult ºi bine, de
aceea fii prudent. Unii vin spre tine foarte bine mascaþi cu
intenþii nobile, dar scopurile lor sunt de cu totul altã naturã.
Oboseala se va accentua spre mijlocul sãptãmânii, fiind nevoie
sã te odihneºti ºi sã te ocupi de treburi uºoare. Informaþiile
aflate pe cãi neobiºnuite, mai ales cele referitoare la locul de
muncã te pot destabiliza emoþional. Totuºi, gândindu-te atent
la situaþia în care te afli, la relaþiile colegiale ºi la cele cu ºefii
existã tensiuni ºi controverse. Poate pãrea dificil sã-þi menþii
statutul socio-profesional, dar cu puþin efort, totul este posibil.
A doua parte a sãptãmânii îþi aduce posibilitatea de a face
schimbãri majore ºi definitive în ceea ce priveºte
personalitatea ta. Sunt momente deosebite de a lua decizii
clare, ferme privind relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã în forþã, pentru cã vei fi foarte
solicitat la serviciu. Dialoguri cu ºefii, cu oameni importanþi
din diverse domenii de activitate, prezentãri profesionale
oficiale, un amalgam de activitãþi ºi situaþii inedite care te
pun în rol principal pe scena vieþii publice. Prudenþã în
vorbe ºi gesturi, deoarece unii îþi pot observa ºi semnala
orice abatere de la norme. De mare folos îþi sunt prietenii ºi
protectorii din sfera profesionalã. Ascultã sfaturile celorlalþi
ºi acceptã divergenþele de opinie fãrã resentimente. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã obosealã ºi chiar unele
afecþiuni renale. Posibil sã ai nevoie de îngrijiri medicale de
specialitate, dar nu forþa nota. Odihna ºi dieta te ajutã mult.
Stãrile tale de spirit sunt fluctuante. Este bine sã fii atent la
informaþiile care vin spre tine pe cãi mai puþin obiºnuite.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cãlãtorii, studii, dialoguri pe teme culturale, iatã câteva
dintre temele principale ale acestei sãptãmâni. Se
contureazã activitãþi de anvergurã în sfera profesionalã,
întâlniri ºi dezbateri oficiale cu persoane publice
importante. Toate bune ºi frumoase, doar cã plata aferentã
eforturilor depuse lasã de dorit sau lipseºte cu desãvârºire.
Provocarea situaþiilor în care eºti implicat constã în a te
detaºa de materialismul cotidian ºi a privi spre partea
spiritualã, filozoficã a vieþii. Multe din cele discutate ºi
petrecute în aceastã sãptãmânã vor avea un ecou în
sufletul tãu multã vreme de acum încolo. Cineva din
anturajul prietenilor va înþelege foarte bine situaþia în
care te afli ºi te va sfãtui de bine. Însã este vremea sã te
desprinzi de unele persoane din anturajul prietenilor,
deoarece te încurcã mult. Retrage-te din forfota cotidianã
ºi mediteazã la situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare de tipul
achitarea datoriilor sau relaþionarea cu instituþii financiare.
Este posibil sã descoperi plãþi pe care trebuia sã le faci
cândva ºi din varii motive ai uitat de ele. Rezolvã orice
restanþã financiarã ºi evitã sã te implici în datorii noi.
Planurile de investiþii pe termen lung mai trebuie sã
aºtepte. Foarte interesant cum în anumite momente ale
zilelor vei avea revelaþii asupra rolului unor oameni care,
aparent, îþi pun beþe în roatele vieþii tale. Priveºte atent în
jurul tãu, deschide-þi mintea spre noi filozofii de viaþã ºi
lasã-te purtat de valul evenimentelor. Cu siguranþã ecoul
celor petrecute în aceastã sãptãmânã te va urmãri multã
vreme. În segmentul profesional este multã agitaþie. Se
contureazã finalul unei etape profesionale, mai ales în
ceea ce priveºte relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile. De
asemenea, poziþia ta în cadrul unui colectiv de lucru se
poate modifica. Este vremea schimbãrilor definitive.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþionezi cu multã lume în aceste zile, mai ales cu oamenii
din sfera profesionalã. Dialogurile oficiale vor fi frecvente ºi
vei fi nevoit sã prezinþi diverse teme, sã formulezi opinii ºi tu
la rândul tãu sã-i asculþi pe alþii. Contradicþiile vor fi frecvente,
punctate pe alocuri cu note ciudate. Detaºeazã-te, evitã
implicarea emoþionalã în problemele altora ºi concentreazã-
te strict pe îndatoririle tale. Vor interveni chestiuni bãneºti
de tipul achitarea unor facturi sau dialoguri pe teme
financiare în cadrul unei colaborãri. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce o mare dorinþã de elevare sufleteascã
ºi chef de studii ºi cãlãtorii. Activitãþi culturale ºi discuþii
interesante cu oameni erudiþi. În urma evenimentelor din
aceastã sãptãmânã îþi vei remodela filozofia de viaþã. Este
vremea sã renunþi la tiparele mentale învechite ºi sã te
adaptezi noilor situaþii în care te afli. Vei fi ajutat foarte mult
în acest sens. 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

Desfãºuratã
la Slãnic Moldova,
finala pe þarã la Hand
to Hand (lupta corp
la corp) fighting a
reunit la Start 140
de sportivi de la 15
cluburi. CS Strehaia
a participat cu douã
sportive la U 11, care
au reuºit sã ajungã
în finalã ºi care au
obþinut douã
medalii de argint.
   Este vorba de
Stângã Andreea, vicecampioanã
în cadrul categoriei de 35 kg,
elevã a ªcolii Mihai Viteazul, ºi
Ceaucã Maria, vicecampioanã la
50 kg, elevã a ªcolii Dumitru
Bodin. Ambele se pregãtesc la
secþia de Judo a Clubului din

Strehaia are douã vicecampioane
naþionale la Hand to Hand!

  I.G.M.

SPITALUL ORÃªENESC BAIA DE ARAMÃ
JUD. MEHEDINÞI
STR. IULIAN PREDESCU NR. 12
TEL./FAX-0252381594
E-mail:spitalulbaiadearama@yahoo.com

ANUNÞ
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, judeþul
Mehedinþi organizeazã concurs pentru ocuparea  funcþiei contractuale -
POST VACANT:
- 1(unu) post, îngrijitor de curãþenie-Comp. Obstetricã-Ginecologie;
Studii obligatorii: ºcoalã generalã; fãrã vechime.
   Curs igienã. Perioada  înscriere: 20.05.2019 - 31.05.2019 ora 16,00;
Proba scrisã:10.06.2019,ora 10,00;
   Interviu:13.06.2019, ora 10,00.
   Concursul se organizeaza la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã,
str. Iulian Predescu nr. 12.
   Relaþii suplimentare, Biroul RUNOS, telefon 0252/381594.
Manager, Dr. Puca Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

ANUNÞ
Concurs - posturi vacante ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ

DROBETA TURNU SEVERIN
     Având în vedere prevederile Legii Educaþiei Naþionale 1/2011 ºi
Metodologia de Miºcare a Personalului Didactic în anul ºcolar 2019-
2020, ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DROBETA TURNU SEVERIN
scoate la CONCURSUL DE TITULARIZARE, sesiunea IULIE 2019
urmãtoarele posturi vacante pe perioadã nedeterminatã:
- 2 POSTURI MEDICINÃ GENERALÃ
- 5 POSTURI INSTRUIRE PRACTICÃ-ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- 2 POSTURI INSTRUIRE PRACTICÃ-ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
   Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Colegiului
Naþional Traian, Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol I, nr. 6 în perioada
22 - 29 MAI 2019.
   Informaþii suplimentare puteþi primi la sediul ªcolii Postliceale
Sanitare din Str. Dorobanþi, nr. 30 tel. 0252314338.s

Strehaia, iar prin rezultatele lor
fac faima oraºului ºi judeþului. De
reþinut cã cele douã sportive s-au
calificat ºi la finala pe þarã a CN de
Judo, care se va desfãºura pe 25-
26 la Dumbrãviþa Timiº! Succes
în continuare fetelor!

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului

de mediu - TITULAR  COMUNA OPRIªOR

COMUNA OPRIªOR anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Modernizare drumuri locale în localitatea Opriºor, comuna Opriºor”.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi  ºi la sediul Primãriei
Comunei Opriºor, în zilele de luni pânã vineri între orele 800-1600.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi.

EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare (RAAN) anunþã scoaterea la vânzare prin procedura
licitaþiei publice cu strigare a bunurilor din magaziile Sucursalei Romag
Termo în data de 27.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019 ºi
31.05.2019. La licitaþia publicã pot participa persoane fizice ºi/sau
juridice care doresc bunuri de minim 1.000 lei + TVA. Licitaþiile publice
cu strigare se vor organiza pentru fiecare reper în parte în funcþie de
ofertele depuse. Lista cu bunurile scoase la vânzare, data ºi ora la care
vor avea loc licitaþiile precum ºi preþurile acestora poate fi consultatã
atât pe site-ul RAAN –www.raan.ro cât ºi pe site-ul Euro Insol–
www.euroinsol.eu.
   Caietele de sarcini se pot achiziþiona de la sediul Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare, din Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga
nr. 1 la preþul de 150 lei + TVA pentru fiecare licitaþie în parte. Acestea se
vor achita în contul de lichidare RO86 UGBI 0000 5520 0602 7RON,
deschis la Garanti Bank S.A. – Agenþia Drobeta Turnu Severin iar TVA-
ul în contul de split TVA RO52 UGBI TVA 0552 0125 00RON deschis la
Garanti Bank S.A. – Agenþia Drobeta Turnu Severin.
   Bunurile puse în vânzare pot fi vizionate cu o programare prealabilã dupã
cumpãrarea caietului de sarcini. Detalii suplimentare la tel: 0758/27.95.21.

Anunþ vânzare bunuri magazii 27 – 31 mai 2019
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Cele douã echipe angrenate în lupta
pentru titlul judeþean au rãmas despãrþite de un
punct ºi dupã consumarea etapei a XIX-a din
Liga a IV-a Mehedinþi. Dacã liderul CS Strehaia
a dispus cu scorul de 8-0 de AS Turnu Severin,
prin golurile izbutite Andrei Enea (1, 22, 43),
Cãtãlin Mãtuºoiu (24), Costel Pontu (48, 50),
Eduard Tiþa (67) ºi Costinel ªotea (84),

Strehaia rãmâne la un punct de ªimian
ocupanta locului secund
Viitorul ªimian a trecut,
tot pe teren propriu, cu 4-
1, de Pandurii Cerneþi.
Relu Þurai (22), Eduard
Popescu (24), Alin
Dãescu (41) ºi Mãdãlin
Mãtãsãreanu (90) au
înscris pentru gazde, în
timp ce Alexandru
Bologa (70) a purtat
semnãtura singurului gol
reuºit Pandurii. Dupã

acest eºec, echipa din Cerneþi nu mai poate spera
la ultima treaptã a podiumului, fiind acum la 7
puncte sub Recolta Dãnceu. În aceastã rundã,
ocupanta locului 3 s-a impus cu 1-0 la Eºelniþa,
prin golul lui Bogdan Bucureancu, din minutul 2.
   Etapa viitoare, liderul CS Strehaia va întâlni,
tot pe teren propriu, AS Obârºia de Câmp,
meciul fiind planificat sâmbãtã, de la ora 18:00,
în timp ce Viitorul ªimian va juca, duminicã
dimineaþa, la Salcia. Peste douã runde este
programat derby-ul Viitorul ªimian - CS
Strehaia, joc care va decide practic campioana
Ligii a IV-a Mehedinþi.

Cu gândul la noul sezon
Urmãritã din

tribunele Stadionului
Municipal din Drobeta
Turnu Severin de doar 100
de spectatori, FCU Craiova
a dispus cu scorul 4-0 (0-
0) de AFC Hermannstadt II
ºi a rãmas pe locul secund
în seria a III-a a Ligii a III.
Golul doi al echipei
craiovene a fost marcat, în
minutul 71, de severineanul
Samuel Zimþa. Juniorul
adus vara trecutã de la Brescia U19  a ajuns la cota 5
în actuala stagiune ºi sperã ca la finele sezonului
viitor sã nu mai rateze promovarea.
   “Sunt fericit pentru gol. E a doua etapã consecutivã
în care marchez, dupã ce, la Roºiorii de Vede, am reuºit
sã înscriu de douã ori. Din pãcate, am ratat promovarea.
Sper sã fim mai puternici sezonul viitor. Pãcat cã echipa
nu poate sã joace acasã, în Craiova, unde am avea

Liga a III-a, seria a III-a Etapa a XXVIII-a
FCU Craiova - AFC Hermannstadt II 4-0
Oltul Tr. Mãgurele - CSU Craiova II 6-0
CSM Alexandria - ACSO Filiaºi 0-2
Atletic Bradu - Flacãra Moreni 7-2
FC Pucioasa - Astra Giurgiu II 2-0
Steagul Roºu Braºov - Viitorul Domneºti 7-0
Flacãra Horezu - Unirea Bascov 2-1
FC Voluntari II - Sporting Roºiori 0-1

1. Turris Turnu Mãgurele 28   20    5 2    75-15   68
2. FCU Craiova 28    17    5 6    64-24   53
3. Flacãra Horezu 28    15    9 4    39-19   54
4. CSM Alexandria 28    14    5 9    49-32   47
5. ACSO Filiaºi 28    14    4 10   45-42   46
6. SR Braºov 28    11    7 9    56-30   43
7. FC Pucioasa 28    12    6 10   56-34   42
8. CSU II Craiova 28    10   10  8    47-37   40
9. Unirea Bascov 28    10    8 10   45-41   38
10. AFC Astra II 28    10    7 11   43-43   37
11. Flacãra Moreni 28    11    4 12   36-44   37
12. FC Voluntari II 28      9    7 12   34-41   34
13. Sporting Roºiori 28      6    9 12   36-50   30
14. Atletic Bradu 28      8    3 17   42-60   27
15. Hermannstadt II 28      5    6 17   33-67   21
16. Viitorul Domneºti 28      0    3 24   13-12   33

sprijinul suporterilor”, a declarat Zimþa. În
urmãtoarea rundã, FCU Craiova va juca pe terenul
ultimei clasate Viitorul Domneºti, urmând ca în
ultima etapa a sezonului sã întâlneascã, pe
“Municipalul” severinean, Flacãra Moreni. Având
un avans de 12 puncte, Turris Oltul Turnu Mãgurele
este matematic promovatã în Liga a II-a.

 M. O.

 M. O.

Liga a IV-a, etapa a XVIII-a
CS Strehaia - AS Turnu Severin 8-0
Viitorul Cujmir - Pandurii Cerneþi 4-1
Decebal Eºelniþa - Recolta Dãnceu 0-1
Dierna Orºova - Viitorul Cujmir 6-0
AS Obârºia de Câmp - Inter Salcia 3-0
Dunãrea Pristol - Victoria Vânju Mare 0-3 (N)
Clasament
1. Strehaia 19   17 0   2 58-9 51
2. ªimian 19   16 2   1 65-6 50
3. Dãnceu 19   15 1   3 59-23 46
4. Cerneþi 19   13 3   4 51-32 39
5. Orºova 19   10 1   8 35-29 31
6. Eºelniþa 19   7 2   10 32-24 22
7. Salcia 19   7 0   12 37-37 21
8. Obârºia 19   6 1   12 25-32 19
9.Vânju Mare 19   6 1   12 20-52 19
10. Pristol* 19   3 2   14 18-55 11
11. Tr. Severin 19   2 4   13 26-60 10
12. Cujmir 19   1 5   13 25-98 8
*S-a retras din campionat ºi va pierde toate
jocurile din retur cu 3-0
Liga a V-a, etapa a XVIII-a
Inter Crãguieºti - Voinþa Opriºor 3-0
ªtiinþa Broºteni - Dunãrea Hinova 3-2
Viitorul Floreºti - AS Dârvari 3-0
Coºuºtea Cãzãneºti - Avântul Bistriþa 1-2
ASG Hinova - Voinþa Vrata 3-1
Unirea Gârla Mare - Real Vânãtori 3-0
Clasament
1. Crãguieºti 18   14 2   2 70-31 44
2. Broºteni 18   11 3   4 52-32 36
3. Floreºti 18   10 4   4 44-27 34
4. D. Hinova 18   8 2   8 47-41 26
5. Gârla Mare 18   8 1   9 48-44 25
6. Bistriþa 18   8 3   8 42-39 24
7. Vânãtori 18   7 3   8 50-63 24
8. Cãzãneºti 18   6 5   7 36-35 23
9. Opriºor 18   6 3   9 35-49 21
12. ASG Hinova18   6 2  10   41-71 20
11. Vrata 18   6 0  12 36-54 18
12. Dârvari 18   5 0  13 51-66 15

 Urmare din pag. 11

 Pompier mehedinþean...

  Înarmat cu ambiþie ºi determinare, a reuºit
sã ajungã campion naþional, iar la sfârºitul
anului trecut, prin participarea la prima sa
competiþie internaþionalã “Cupa Mondialã de
Culturism ºi Fitness” desfãºuratã la Cluj-
Napoca, unde a obþinut medalia de aur
pentru Romania ºi a ocupat locul al II-lea la
categoria OPEN, ºi-a împlinit visul de a
deveni sportiv profesionist.
   Ionuþ ne-a dezvãluit ºi secretul succesului
sãu… bucuria de a fi tatãl unui bãieþel de
nici doi ani, cãruia doreºte sã-i creeze
motivaþia necesarã pentru sport ºi un stil
de viaþã sãnãtos, dar ºi pentru ca acesta sã
aibã cu ce se mândri, când va creºte.
   Putem spune despre colegul nostru cã meseria
de pompier profesionist i-a dezvoltat pasiunea
pentru fitness, iar aceastã pasiune îi dã rezistenþa
ºi forþa necesare îndeplinirii misiunilor
încredinþate pentru salvarea semenilor, a bunurilor
acestora, dar ºi a mediului.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE
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Mã frate-miu, când îmi
spusã mie a lu’ Pecingine, cã sã
aleasã prafu’ de industrie la
Mehedinþi, io ziceam cã lasã, cã la
ce bunã atâta poluare. Da ce te faci
acuma, cã rãmasãrã numai ruine în
urmã, te apucã plânsu’ când treci
pi la fostu Combinat de Apã Grea.
ªi nici pi la Regia pentru Activitãþi
Rucleare (RAAN) DROBETA nu e
situaþia mai breazã, în afarã de neºte
lefuri mari, de te miri pentru ce sunt
date. Zici cã e un fel de Pompei în
miniaturã, ars de vulcanii
capitalismului. Pã da, au rãmas
birourile pustii, de pe vremea
disponibilizãrilor ºi nici sã ºteargã
prafu’ nu a mai avut cine. Zici cã s-
a oprit timpu’ în loc, aºa cum s-au
descoperit înþepenite corpurile la
Pompei, dupã erupþia Vezuviului.

Ideea e cã istoria a rãmas pe loc
la RAAN ºi nici viitorul nu sunã
mai bine, cã nu prea mai
intereseazã pe careva. Nici
pe nea Traicu, acuma
secretar de stat la CNCAN,
unde timpu’ trece, leafa
merge, cam aºa cum a mers
ºi pin Parlament. Sã nu ne
aducem aminte de episodul
în care nea Rodin Traicu a
fost audiat de deputaþii
Comisiei de Industrii ºi
Servicii din Camera
Deputaþilor. Chemat pentru a
susþine un proiect legislativ, nea
Traicu a întârziat foarte mult, a
început sã vorbeascã gâfâind, iar
preºedintele comisiei a cerut apã
pentru fostul deputat, nu cumva
acesta sã se sufoce. Înainte de asta,
i s-a recomandat sã stea mai în faþã,

 nea Mãrin

Sucã ºi cenuºa de pe RAAN, greva di la Vagoane ºi vizita cu promisiuni
a lu’ nea Tãri la Severin

cã e prea mic ºi nu
se vede, ba i s-a
promis chiar cã
primeºte un whisky
dacã e cuminte.
Cam asta e, sã cam
aºterne cenuºa
istoriei peste RAAN
ºi nimenea nu
rãspunde.

Mã nepoate,
când vine una, vine
ºi ailaltã. Sã declanºã grevã la fosta
Uzinã de Vagoane din Severin, din
cauza salariilor mizere. Acuma,
oamenii muncesc din greu, da la
salariu nu s-a mai pus nimica ºi
vagoanele se vând pe bani mulþi.
ªi dacã sã vând ºi reparã pe bani
mulþi, acuma ºi remuneraþia ar
trebui sã fie cam pe mãsurã. Sau
mãcar ajustatã, dupã atâta vreme.
Cã nici preþurile nu stau pe loc.

   Cicã sã modernizã activitatea la
Casa Judeþeanã de Pensii
Mehedinþi, cã aºa sã lãudã nea
Plãviþu, susþinutu’ ãlor di la putere.
Pãrerea oamenilor, a pensionarilor,
este alta. Cum alta ar trebui sã fie
ºi atitudinea organelor abilitate,
care ar trebui sã sã autisesizeze la

încercarea unui susþinut politic de
a ajunge director executiv prin
PROMOVARE ºi nu prin CONCURS,
cum este legal. Da ce mai conteazã
când ai susþinere politicã!?

Da bine cã ajunsã ºi nea
Tãriceanu la Mehedinþi, mai ezact
la Severin, la timp sã ia de umeri
un puºtan pe Criºan ºi sã-l întrebe
dacã învaþã bine. Copilul a rãspuns
cã da, moment în care nea Tãri l-

a mai întrebat o datã, sã vazã cât e
de sigur. ªi a fost. În rest a adus
promisiuni, da ºi neºte tineri în sala
de ºedinþã, elevi adicã, care au
gãsit ocazia sã bârfeascã spre
nemulþumirea ãlor de ar fi vrut sã-
l asculte pe nea Tãriceanu. Asta da
educaþie politicã! Da au mai fost

ºi fuste scurte ºi minte aºijderea,
dacã þinem cont cã PRESA localã a
fost datã afarã dupã intonarea
Imnului Naþional,  parþial. Aºa cã
liderii locali ALDE Mehedinþi ar
trebui sã-ºi cam revizuiascã
atitudinea, cã rãmân corijenþi la
educaþie, nu de alta, da ºi fãrã presã.

Mã fraþilor, când ceva este mai
aºa a ºtire, nu bârfã, iote cã Veta o
aflã ºi n-o þâne. Cicã nea Duicu ieste

în mare creºtere în sondaje,
cam cum creºte apa din golful
Cerna. Asta dupã ce a bãtut
palma cu ai lu’ ALDE, sperând
sã bage zânzanie între cei
aflaþi la guvernare, pentru a
lua voturi ºi di la social-
democraþi, da ºi di la liberali.
Cum spuneam, la nea Adi, ca
la Mecca.

Bine, între timp mai
reapãru ºi nea Buºoi pe

sticlele TV, sã prezinte Programul
de Guvernare al PNL... cicã s-a
antrenat la sãrituri în spatele lui
Iohannis... da  s-ar prea putea sã
piardã trinu’ pentru Euro-
parlament, di la atâtea sãrituri.

  Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


