
Dragi absolvenþi ai promoþiei 1974,
De aici, din inima trecutului, de la Liceul din Strehaia, de

unde în urmã cu 45 ani porneam plini de vise ºi speranþe cãtre
cele 4 zãri, vã chemãm de oriunde vã aflaþi sã spuneti prezent la
Reuniunea de clasã dupã 45 ani, care va avea loc pe 31 mai
2019, ora 10.00, chiar acolo unde s-au pus bazele devenirii
noastre ca oameni: LICEUL TEORETIC din STREHAIA.
   Va aºteptãm cu drag ºi dor!

Puteþi suna pentru confirmare la numerele de telefon:
0749 202049  (Mari  Vighi ruc) ,  0722  351161  (Teodor
Abagiu), 0744 528 010 (Dan Sulugiu).amãnunte în pag. 3

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu
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Al treilea contract de finanþare cu fonduri europene a infrastructurii de
sãnãtate în judeþul Mehedinþi, a fost semnat de preºedintele

Consiliului Judeþean, Aladin Georgescu, vicepremierul Daniel Suciu ºi
directorul general al Agenþiei de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Marilena

Bogheanu, la începutul sãptãmânii, la Râmnicu Vâlcea.
Contractul vizeazã reabilitarea, modernizarea ºi dotarea ambulatoriului

integrat al Spitalului Judeþean din Drobeta Turnu Severin.

„Târgul de oferte educaþionale” 2019 - 2020

Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi a organizat în
perioada 16 - 17 mai 2019 „Târgul de oferte educaþionale” pentru
învãþãmântul preuniversitar din judeþul Mehedinþi, la Liceul
Tehnologic „Domnul Tudor” Drobeta-Turnu-Severin.

   Scopul evenimentului a fost 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 ºi-au prezentat
ofertele educaþionale pentru anul ºcolar 2019 - 2020.
   În cadrul Târgului s-au regãsit ºi oferte educaþionale pentru
învãþãmântul preuniversitar, prin ªcoala Postlicealã Sanitarã, dar ºi
universitar, prin Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin al Facultãþii
de Mecanicã din cadrul Universitãþii din Craiova.
   La deschiderea oficialã a târgului a fost prezentã, alãturi de conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Mehedinþi, prof. Alina Teiº, deputat în
Parlamentul României.
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Discutam cu doar câteva
zile în urmã cu un domn, foarte
rezonabil în pãrerile politice,
echidistant faþã de fenomen,
lipsit de patimã pe acest subiect.
Priveam împreunã un mitig, felul
în care se adunã oamenii, cum
fluturã steguleþele, cum se
strâng grupuri-grupuri ºi
vorbesc, în tricourile lor
inscripþionate cu iniþialele

respectivului partid, sau cu sloganuri.
La un moment dat domnul cu care stãteam de vorbã a spus o

chestiune care mi s-a pãrut foarte ok, bine punctatã, ºi anume cã
toatã aceastã adunare de forþe umane ar putea fi direcþionatã spre
o cauzã mai pragmaticã: de exemplu sã se strângã peturile,
gunoaiele dintr-un parc sau chiar de pe malul Dunãrii sau altceva
care nu doar sã aducã un plus vieþuirii noastre sociale, comune,
ci care sã dea ºi un mesaj civic mai puternic. Aºa, împãrþiþi fiecare
la mitingul sãu, fiecare sub stindardul sãu politic, pãrem doar
mici armate pornite una spre alta pentru o bãtãlie îndoielnicã.

Adevãrul e cã am vãzut câteva mitinguriîn perioada aceasta ºi
unele erau însemnate ca ºi participare umanã. Tricouri, agitaþie,
panouri, steaguri, vociferaþii, ore întregi cheltuite pentru a da,
partdiul x sau partidul y, cine ºtie ce mesaj de forþã, de solidaritate
în jurul ºefilor politici ºi al unei cauze. Desigur cã aceasta e logica
partidelor politice ºi a campaniilor electorale ºi nu putem ieºi
din ea. Pasiunea politicã înfierbântã spiritele ºi separã oamenii
dupã ataºamentul faþã de un partid sau altul, faþã de un lider sau
altul, faþã de ideile-slogan din platformele politice. E normal, pânã
la urmã. ªi de neevitat, dacã ne dorim o viaþã democraticã
autenticã. Doar cã nu-þi poþi reprima sentimentul cã, totuºi, atâtea
energii cheltuite, atâtea forþe umane strânse la un loc de focul
politicii ar putea -de ce nu?- construi, împreunã, nu o Românie
mai bunã, ci o Românie mult, mult mai bunã. E normal ca în
campanii sã ne dezbinãm, sã ne împãrþim, sectar, pe afinitãþi
politice. Dar de ce nu ar fi la fel de normal, de natural, ca a doua
zi dupã campanie sã ne adunãm forþele pentru cauze comune?

Avem multe cauze comune. În primul rând vrem sã trãim mai
bine la noi acasã, sã ajungem la stadiul în care copii, nepoþii,
pãrinþii noºtri care lucreazã afarã, ºi lucreazã din greu, sã se poatã
întoarce acasã, cu liniºte în suflet. Cred cã acesta este marele
nostru deziderat, marea cauzã comunã pentru care meritã sã fim
solidari, unul lângã celãlalt, chiar dacã un miting sau altul vor de
la noi - cãci aºa e logica confruntãrii partidice - sã fim unii
împotriva altora, ºi care pe care. De trei decenii mergem pe ideea
aceasta nocivã a lui care-pe-care ºi nu am ajuns nicãieri.

Care pe care
Editorial  de Sorin Vidan Câteva realizãri ale Guvernului PSD

   Tichete de vacanþa ºi în 2019 ºi în 2020;
   Guvernul a decis ca voucherele de vacanþã în
cuantum de 1.450 de lei sã fie acordate ºi pentru
urmãtorii 2 ani, în 2019 ºi 2020;
   ELIMINAREA IMPOZITULUI PE VENIT PENTRU
PENSIILE MAI MICI DE 2.000 LEI
Este important ca veniturile persoanelor
vârstnice, care au petrecut o mare parte din viaþã
în câmpul muncii, sã le permitã acestora sã ducã
o viaþã demnã ºi decentã ºi dupã pensionare.
   MAJORAREA ALOCAÞIILOR PENTRU COPII
De la 1 aprilie 2019, 3,6 milioane de copii din
România au alocaþiile mãrite!
Pentru cei cu vârsta de pânã la 2 ani sau pentru
cei cu dizabilitãþi, alocaþia creºte de la 200 lei/
lunã la 300 lei/lunã, iar pentru ceilalþi copii, de la 84 lei/lunã, la 150 lei/lunã.
   REABILITAREA MATERNITÃÞILOR
4 maternitãþi: Braºov, Cluj, Sibiu ºi Bucureºti. Buget: 18 milioane de Euro, cheltuit integral.

   CELE MAI MARI MAJORÃRI DIN ISTORIE PENTRU SALARIILE MEDICILOR ªI
ASISTENTELOR
S-au realizat cele mai mari majorãri din istorie pentru salariile medicilor ºi

asistentelor, care acum au venituri comparabile cu cele din Europa.
Exemple de creºteri ale veniturilor „în mânã” de pe fluturaºul de salariu:
medic primar: de la 4.880 lei în 2016, la 15.175 lei în 2019;
medic specialist ATI: de la 3.817 lei în 2016, la 12.156 lei în 2019;
chirurg, chirurgie generalã: de la 2.823 în 2016, la 7.700 în 2019.
   REALIZÃRI PRIN PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE RURALÃ
Au fost direcþionate sume substanþiale prin programul PNDR pentru
modernizarea ºi reabilitarea sistemelor de irigaþii, care pot deservi aproape
400.000 de hectare de plantaþii, pentru demararea lucrãrilor de modernizare
a 3.500 de kilometri de drumuri comunale, pentru 748 de kilometri de
drumuri forestiere, pentru aproape 3.000 de kilometri de reþea de canalizare
în mediul rural ºi pentru  continuare în pag. 12
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La Râmnicu Vâlcea,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
fost însoþit de secretarul de stat în
cadrul MDRAP, Alin Chirilã.
   “Pentru noi, mehedinþenii, proiectul
semnat azi este al treilea din strategia
pentru dezvoltarea infrastructurii de
sãnãtate pe care am gândit-o pe de o
parte pentru pacienþi, iar pe de altã
parte pentru medici. În perioada
urmãtoare vom demara procedurile
de achiziþie a serviciilor de proiectare
ºi execuþie. Îi mulþumesc domnului
vicepremier Daniel Suciu pentru
susþinerea proiectelor judeþului
Mehedinþi! De asemenea, îi
mulþumesc doamnei director general

Investiþia mult aºteptatã de
locuitorii din zona de munte a
judeþului Mehedinþi ºi anume

proiectul “Reabilitare / Modernizare
DJ607B, Sector Bunoaica - Cireºu,
Km 22+507 - Km 27+900” intrã în

faza de execuþie.
Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
semnat contractul vineri, 17 mai
2019, la sediul Primãriei Cireºu, iar
în perioada imediat urmãtoare,

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin GEORGESCU, a
semnat contractul pentru ambulatoriul integrat al spitalului

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat luni, 20 mai 2019, contractul

de finanþare pentru reabilitarea, modernizarea ºi
extinderea ambulatoriului integrat al Spitalului

Judeþean Drobeta Turnu Severin, într-un cadru
festiv, la Râmnicu Vâlcea. Evenimentul a fost cu totul

deosebit întrucât vicepremierul Daniel Suciu,
ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei

Publice a venit în judeþul Vâlcea pentru a semna
contracte de finanþare cu fonduri europene pentru

judeþele Dolj, Vâlcea ºi Mehedinþi.
al ADR S-V
Oltenia, Marilena
Bogheanu pentru
sprijin ºi colegului
meu de la Consiliul
Judeþean Vâlcea,
C o n s t a n t i n
Rãdulescu, pentru gãzduirea
evenimentului!”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Proiectul „Extinderea ºi dotarea
Ambulatoriului de Specialitate
Integrat din cadrul Spitalului
Judeþean de Urgenþã Drobeta
Turnu Severin” este finanþat în
cadrul Programului Operaþional
Regional 2014 – 2020, Axa

priori tarã 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare ºi sociale.
   Valoarea totalã a investiþiei este
de 12.055.298,60 lei.
 În urma implementãrii proiectului,
se va moderniza ambulatoriul actual,
se va construi un nou corp de
clãdire, în vecinãtatea celui existent,
se vor realiza alei ºi trotuare de
circulaþie pietonalã, precum ºi

amenajãri peisagistice. Totodatã, se
vor dota cabinetele medicale cu
aparaturã ºi mobilier ºi se vor
înfiinþa alte cabinete pentru
specializãri precum: dermato-
venerologie, nutriþie ºi boli
metabolice, hematologie, psihologie
medicalã, evaluare psihologicã,
destinate diagnosticãrii ºi tratãrii
pacienþilor în regim Ambulatoriu.

 Biroul de presã

Încep lucrãrile pe drumul
Bunoaica - Cireºu

constructorul care a câºtigat licitaþia
va începe lucrãrile.
   “Modernizarea drumului care
duce cãtre Centrul de Îngrijire ºi
Asistenþã pentru Persoanele cu
Alzheimer ºi Peºtera Topolniþa vine
la capãtul unor eforturi susþinute
ale echipei de la Consiliul Judeþean
Mehedinþi, pentru a depãºi
problemele întâmpinate în
implementarea proiectului
Transfrontalier România - Serbia

“Îmbunãtãþirea conectivitãþii de-a
lungul Dunãrii,  cu finanþare
europeanã. Valoarea contractului
este de 2 milioane euro. M-am
bucurat sã le transmit personal,
locuitorilor din Cireºu cã în curând
drumul va fi asfaltat”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Astfel, se vor face lucrãri de
modernizare a structurilor rutiere

existente pe tronsonul de 5,393 km,
se vor realiza lucrãri de colectare ºi
evacuare dirijatã a apelor pluviale,
se vor executa douã podeþe noi, în
timp ce la cele existente se vor face
lucrãri de reparaþii. Totodatã, se vor
face lucrãri de racordare cu 25
drumuri laterale ºi lucrãri de accese
la proprietãþi 70 din localitãþile
Bunoaica ºi Cireºu.
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Slujba de praznic a fost
sãvârºitã marþi, 21 mai, de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
Rãspunsurile stranei au fost date de
Grupul psaltic “Sfântul Nicodim de
la Tismana” al Catedralei episcopale
din Drobeta Turnu Severin.
   Credincioºii mehedinþeni au venit
încã din ajunul sãrbãtorii în pelerinaj
la vechea vatrã monahalã, luând parte
la slujba Privegherii. În ziua
hramului, Sfânta Liturghie a fost
oficiatã la altarul de varã al ctitoriei
Sfântului Nicodim de la Tismana.
Împreunã cu ierarhul locului au slujit
un sobor de ieromonahi ºi de preoþi
din care a fãcut parte ºi pãrintele
arhimandrit Pavel Nicolãescu,
stareþul mãnãstirii. Ca prinos de
recunoºtinþã adus ctitorilor, stareþilor
ºi vieþuitorilor, închinãtorilor,
donatorilor ºi binefãcãtorilor acestei
mãnãstiri, adormiþi întru dreapta
credinþã, dupã Sfânta Liturghie a fost
sãvârºitã slujba parastasului.
   Mãnãstirea Topolniþa este o veche
mãnãstire ortodoxã din Episcopia
Severinului ºi a Strehaiei. Aºezatã
pe valea râului Topolniþa, între satele
Schitul de Jos ºi Schitul de Sus, în
comuna Izvoru Bârzii, judeþul
Mehedinþi, vechea Mãnãstire
Topolniþa se aflã la o distanþã de
numai 20 de kilometri de municipiul
Drobeta Turnu-Severin. Biserica
veche a mãnãstirii este închinatã
Sfântului Ioan Botezãtorul, hram
prãznuit în ziua de 29 august. Atunci,
Biserica face pomenire de Tãierea
Capului Sfântului Ioan Botezãtorul.
Mãnãstirea este însufleþitã de o
obºte monahalã de cãlugãri.
  Potrivit tradiþiei locale, Sfântul
Nicodim de la Tismana, plecând de
la Mãnãstirea Vodiþa, spre a cãuta un

Programul Naþional
„Sãptãmâna Altfel 2019 – Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!” i-a adus pe
elevii Colegiului Tehnic “Domnul
Tudor” în situaþii inedite, descoperind
un alt tip de educaþie. Toate activitãþile
implementate în perioada 13 – 17 mai
2019 au urmãrit dezvoltarea
personalã, orientarea vocaþionalã,
relaþionarea cu prietenii ºi familia,
cunoaºterea patrimoniului cultural etc.
   În aceastã sãptãmânã au avut loc ºi
douã dezbateri ale viziunii  „Educaþia
ne uneºte” având ca teme „Orientarea
în carierã” (14.05.2019) ºi „Eu faþã în
faþã cu angajatorul” (16.05.2019).
   Invitaþii celor douã activitãþi au
fost reprezentanþi ai  ONG-uri,
Universitatea din Craiova, operatori
economici, CJRAE Mehedinþi, ISJ
Mehedinþi alãturi de elevi, pãrinþi
ºi cadre didactice.
   Cu privire la prima activitate se
poate spune cã orientarea în carierã
presupune un proces continuu de
colaborare ºcoalã – familie –
comunitate. Elevii au nevoie de ore
orientare ºi mentorat, care
contribuie la dezvoltarea lor
personalã pentru realizarea unui
plan de carierã care sã le asigure
un viitor aºa cum îl doresc.

Acces ºi participare la EDUCAÞIEBiserica de lemn a Mãnãstirii
Topolniþa ºi-a serbat hramul

Sãrbãtoarea Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi Elena a adunat
credincioºi din toate pãrþile judeþului Mehedinþi la hramul bisericii de

lemn a mãnãstirii Topolniþa

loc pentru ridicarea unei mãnãstiri
închinate Maicii Domnului, s-a oprit
pe valea râului Topolniþa, unde s-a
apucat de lucru. Bisericã veche a
Mãnãstirii Topolniþa a fost ctitoritã de
boierii Craioveºti, în secolul al XVI-
lea, pe vatra unei biserici mai vechi,
ziditã de Sfântul Nicodim, ctitorul
mãnãstirilor Tismana ºi Vodiþa.
   Se crede cã Mãnãstirea Topolniþa a
fost ctitoritã imediat dupã Mãnãstirea
Vodiþa, înaintea Mãnãstirii Tismana.
Aceasta va fi terminatã în anul 1378.
Construcþia actualei biserici dateazã
din anul 1646. Atunci, voievodul Matei
Basarab, descendent al Craioveºtilor,
a donat ctitoria, aflatã într-o stare
precarã, cãpitanului de dorobanþi Lupu
Buliga, pentru merite deosebite, în
data de 12 februarie 1646.
   Ansamblul monahal de la
Topolniþa cuprinde biserica cea
veche, închinatã Tãierii Capului
Sfântului Ioan Botezãtorul; turnul
clopotniþã, stãreþia; chiliile ºi
biserica din lemn, închinatã Sfinþilor
Împãraþi Constantin ºi Elena.
   În exteriorul bisericii vechi, în
curte, se aflã un grup de clãdiri ce
aparþin vechiului schit. Ele
reprezintã câteva chilii, o bucãtãrie
ºi stãreþia. Tot ansamblul este
înconjurat cu ziduri groase, din
piatrã. Bisericã din lemn a fost
construitã iniþial în satul Spineni,
comuna Bãleºti, judeþul Gorj, în anul
1832. Mai apoi a fost strãmutatã ºi
asamblatã, dupã 160 de ani, între
anii 1992-1993, lângã Mãnãstirea
Topolniþa. Odatã cu strãmutarea
acesteia, biserica de lemn a fost
închinatã Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

   În ceea ce priveºte a doua
activitate s-au desprins concluzii
care vizeazã corelarea între piaþa
muncii, oferta educaþionalã ºi
inserþia socio-profesionale a
viitorilor absolvenþi ºi asigurarea
unui echilibru permanent asigurând
calitatea, eficienþa ºi capacitatea de
reacþie tuturor pãrþilor interesate
„ºcoalã, elevi, operatori economici”.
   În loc de concluzie: activitãþile au
demonstrat valoarea pe care o au în
formarea personalitãþii elevului. Cu toate
acestea, sunt foarte slab reprezentate
în curriculumul ºcolar actual,
confruntându-se cu percepþia cã sunt
puþin importante. În acest context,
asumarea sensibilizãrii ºi exprimãrii
culturale drept o þintã importantã pentru
tot sistemul de învãþãmânt românesc
este un mare pas înainte.
   În concluzie parteneriatele dintre
instituþi ile de învãþãmânt ºi
operatorii economici, instituþii de
învãþãmânt superior,  ONG-uri,
cabinete de consiliere ºcolarã, pot
contribui la stimularea unei
cooperãri mai strânse între lumea
educaþiei ºi formãrii ºi piaþa forþei
de muncã.
Colegiul Tehnic „Domnul Tudor”

     Drobeta Turnu Severin
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Peste câteva zile ne vom
alege reprezentanþii în Parlamentul
European. Un vot pentru ALDE este
un vot pentru parlamentarii europeni
care deservesc propriii cetãþeni ºi nu
interese ascunse.    Este un vot pentru
oameni care vor o schimbare în bine
a imaginii României în Europa.
   Reprezentanþii ALDE nu vor
permite ca interese partizane de
stânga sau de dreapta sã punã în
umbrã libertatea ºi drepturile
democratice ale cetãþenilor din
România, dreptul la o viaþã mai
bunã ºi nevoia de a ne asigura cã
generaþiile tinere au un viitor mai
bun decât prezentul nostru.
   ALDE trebuie sã fie în Parlamentul
European pentru cã ALDE se luptã
pentru români, în vreme ce
preºedintele Iohannis, PNL, se luptã
pentru propriul bine. ALDE vrea ca
puterea, ca decizia sã fie la oameni,
nu la instituþiile de la Bruxelles.
   Îi chemãm pe mehedinþeni sã
voteze ALDE pentru a reda tinerilor
noºtri speranþa cã viitorul lor este
asigurat acasã, cã sunt protejaþi cu
adevãrat la nivel european, sã le
redãm tuturor cetãþenilor încrederea
cã România va fi cu adevãrat a 7-a
putere economicã a Europei.
   Dupã 12 ani de când România este
membrã a Uniunii Europene, credem
într-o Românie care îºi promoveazã
produsele, valorile ºi oamenii, o
Românie care poate sã fie a 7-a putere
în Europa, astfel încât românii din
Europa ºi din lume sã se întoarcã acasã.
   ALDE poate asigura toate aceste
deziderate, ALDE poate îndeplini
aceste promisiuni. Ce ne
diferenþiazã de alte partide care vin
azi în faþa românilor este faptul cã
am demonstrat cã putem avea
rezultate pozitive pentru România!
   De ce ALDE? Pentru cã ALDE
prezintã cea mai profesionistã
echipã, o echipã care a avut rezultate
ºi care poate oferi o viziune de
dezvoltare României.
   Pe 26 mai votaþi ALDE!

Continuã amenajarea de parcãri
în municipiul Drobeta Turnu Severin

Continuã amenajarea ºi
construcþia de noi parcãri în
municipiul Drobeta Turnu Severin.
Aºa cum a promis, primarul Marius
Screciu continua sã construiascã ºi
sã reabiliteze mai multe parcãri.
Ultimele la care se lucreazã intens
se aflã în zona blocurilor H ºi în
apropiere de ªcoala Generalã 14.
   Parcarea din zona blocurilor H, dar
ºi acelor din vecinãtatea ªcolii
Generale 14 sunt reabilitate în ritm
alert de cãtre municipalitate.

Totodatã, sunt amenajate ºi reparate
cãile de acces, aleile ºi parcurile, iar
acolo unde oamenii au cerut-o, se
fac amenajãri chiar ºi la scãrile de
bloc. În zona blocurilor H, parcarea
a fost deja finalizatã ºi marcatã
corespunzãtor, urmând ca locurile sã
fie scoase la licitaþie pentru cei care
doresc sã le închirieze.

 „Am finalizat lucrãrile la parcarea
blocurilor H1, H3, G2, G4 ºi M2A,
putând fi deja utilizatã de locatarii din
zonã. Creºtem ritmul lucrãrilor de

infrastructurã din oraº ºi felicit
constructorul pentru organizare ºi
mobilizare, pentru cã a reuºit sã
termine aceastã investiþie în numai
2 sãptãmâni. Proiectele de
modernizare ºi construire a
parcãrilor din Drobeta Turnu
Severin vor continua în perioada
imediat urmãtoare, când vor fi
demarate alte 10 lucrãri”, a
declarat primarul Marius Screciu.

Din luna iunie, urmeazã
reabilitatea a încã 10 parcãri,
pentru care municipalitatea are
deja finalizat proiectul ºi fãcute
toate pregãtirile.
   Tot parcãri noi, dar ºi spaþii

verzi se amenajeazã ºi între
blocurile aflate la micã distanþã, în
locuri unde niciodatã nu au mai
existat astfel de lucrãri.
   Parcãrile ºi spaþiile dintre blocuri
constituie câteva dintre prioritãþile
primarului Marius Screciu, la fel ca
ºi dezvoltarea ºi înfrumuseþarea
cartierului Schela. Lucrãrile sunt
supravegheate zilnic, iar primarul
mai spune cã obiectivele sale
edilitare nu au nicio legãturã cu
Campania electoralã.

Ionuþ Sibinescu, senator ALDE:

Un vot pentru ALDE
înseamnã un vot
pentru România!

 Biroul de  presã
al ALDE Drobeta Turnu Severin

Sãrbãtoarea Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena înseamnã un
moment foarte important pentru
comunitatea din  Malovãþ.
   Este un prilej de bucurie, când fii
satului se reîntorc în locurile natale
pentru a petrece cu cei de acasã
momente speciale, dar ºi unul de
comuniune spiritualã, Sfinþii
Constantin ºi Elena fiind protectorii
acestei zone.
  Primãria ºi Consiliul Local Malovãþ,
alãturi de Consiliul Judeþean

Nedeia comunei Malovãþ 2019

Mehedinþi organizeazã, de fiecare
datã, manifestãri cultural artistice
menite sã aducã voie bunã pentru
oamenii din Malovãþ, pentru fii satului
care se reunesc cu rudele, dar ºi
pentru cei care, în aceastã perioadã,
se aflã aici. ªi nu sunt deloc puþini,
având în vedere cã distanþa dintre
municipiul Drobeta Turnu Severin ºi
Malovãþ este relativ micã.
   ªi în acest an la Malovãþ a fost mare
sãrbãtoare, conform tradiþiei
autoritãþile locale ºi judeþene ºi–au

dat concursul pentru a
aduce bucurii de suflet,
voie bunã cetãþenilor
comunei.
    Primãria Malovãþ ºi
Consiliul Judeþean
Mehedinþi, condus de
preºedintele Aladin
Georgescu au fost  ºi în
acest an, alãturi de
oamenii din Malovãþ.
    Prin Centrul Cultural

“Nichita Stãnescu”, manager Emilia
Mihãilescu, aici avut loc un spectacol
folcloric extraordinar, oferit de
Ansamblul Profesionist “Danubius”,
orchestra ºi dansatorii din
componenþa ansamblului.

Pe scenã au urcat soliºti vocali
ºi instrumentali consacraþi,
membrii ai Ansamblului
Profesionist “Danubius”, aflat sub
bagheta maestrului dirijor Adrian
Luca ºi dansatorii coordonaþi de
Dumitru Nadu.  G. P.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* “Sunt blestemat sã stãrui
acolo unde altul fluierã ºi trece” –
scria undeva marele Tudor  Arghezi
(139 de ani de la naºtere, acum
câteva zile), vorbind despre trudnica
meserie a scrisului.  Exemplul lui ºi
al altor înalte conºtiinþe scriitoriceºti,
apãrãtoare ale scrisului responsabil
(Eminescu, Caragiale, Sadoveanu,
Cãlinescu, Preda º.a.) a fost uitat în
zilele noastre, când tot mai multã lume
s-a contaminat de boala autorlâcului,
astfel încât puþinii scriitori veritabili
pe care-i mai avem nu mai au loc de
plutoanele de grafomani care sufocã,
la propriu, viaþa literarã. Lansãrile de
carte au devenit prilejuri interminabile
ºi insuportabile de tãmâieri reciproce,
pentru cã, fireºte, nu e suficient doar
sã convingi sensibilitãþile unui
sponsor naiv care trebuie convins cã
se aflã cel puþin în faþa unui geniu „in
nuce”, ci ºi pe vreo doi-trei oratori
care sã-þi dea, nu-i aºa,
binecuvântarea, biletul de intrare în
„lumea bunã”, cum ar veni. ªi apoi,

dupã acest întreg travaliu creator, sã
fii vãzut la o masã modestã, oferind
îndatoritor ºi uºor obosit de apãsarea
gloriei autografe, imagine
imortalizatã, spre desfãtarea
posteritãþii, de toate blitz-urile de prin
împrejurimi...ce senzaþie rarã! Am
dreptate, fraþilor ºi cumnaþilor, au ba?!
Pãi, vorba aia, „în lumea asta rãu
fãcutã...”.
   * Ei, mã rog, fiecare cu bucuriile
lui. Iatã, mai sunt doar câteva zile
pânã când multe feþe cunoscute (sau
nu prea) din lumea mult prea coloratã
a politicii îºi vor vedea (sau nu) cu
ochii visul de a ocupa, pentru cinci
ani, un fotoliu aducãtor de ceva
bunãstare personalã din Parlamentul
European. Altminteri, campania asta
electoralã pentru europarlamentare a
fost una mai degrabã derutantã, cel
mai adesea pe lângã subiect, cu multe
pusee de nejustificatã violenþã, la
Centru, ºi dimpotrivã, anostã pânã la
adormire în teritoriu, mai ales în
judeþele fãrã mizã deosebitã, vreau sã

zic fãrã candidaþi potenþial eligibili de
susþinut. Cât priveºte referendumul
lui Iohannis, dupã mica emulaþie
iniþialã, spiritele s-au mai liniºtit, pânã
ºi avocaþii cei mai fervenþi ai
„dreptului constituþional al
preºedintelui de a iniþia un
referendum” lãsând-o mult mai
moale. Se anunþã un fiasco? Sã mai
aºteptãm! Mãcar pânã începe
calculatorul sã... mãrturiseascã, dacã
mã înþelegeþi ce vreau sã spun.
   * Unii însã aºteaptã, nu ºtiu cu câtã
îndreptãþire, sã înceapã a face
mãrturisiri fostul primar al Constanþei,
Radu Mazãre, pentru a cãrui aducere/
extrãdare din Madagascar mai cã n-
a fost convocatã bateria stelarã,
intergalacticã. Pe mine, unul, aceastã
desfãºurare de forþe mã face sã râd a
lehamite. S-a încetãþenit la noi, cam
de la Bãsescu încoace citire, ideea cã,
dacã pui la cale o operaþiune de
amploare cu reverberaþii
internaþionale, în preajma unor
evenimente cu caracter electoral

populaþia cu drept de vot ar rãspunde
la comenzile tale într-un mod adecvat
cerinþelor de pe...piaþã. Mda, însã nu
totdeauna teoria asta se verificã. Ba,
uneori, ea ar putea avea efecte inverse
decât cele dorite de iniþiator. Pe de
altã parte, se ºtie cã, de regulã, e dificil
sã-l scoþi pe cetãþean din
obiºnuinþele, simpatiile, pasiunile ºi
convingerile lui, mai ales când se
regãseºte singur în cabina de vot. Mai
e ºi un alt adevãr, anume cã, de mai
multã vreme, cetãþeanul român nu
prea mai e sigur pe votul lui. Dar deja
intrãm într-o altã zonã a discuþiilor ºi
poate cã ar fi bine s-o ocolim.
   * Revenind la Radu Mazãre, eu nu
ºtiu ce alte dezvãluiri se aºteaptã de
la el. Cu atât mai mult cu cât el a
fost mereu, pe când se afla pe
culmile succesului, o persoanã
foarte deschisã. Ba chiar excentricã,
pe care, mã rog, ºtiai de unde sã o
iei. Mazãre are de efectuat nouã ani
de puºcãrie pentru, zice-se, niºte
retrocedãri ºi niºte abuzuri. În
acelaºi timp, persoane avizate susþin
cã, pe vremea lui, municipiul
Constanþa ºi staþiunea Mamaia au
cunoscut o perioadã de renaºtere,
de înflorire. Alþii zic cã dimpotrivã.
Sigur e cã Radu Mazãre a fost
permanent hãrþuit pe timpul celor
douã mandate ale lui Bãsescu, de
cãtre DNA, cu numeroase dosare. Se
vede cã ura marinerului, care nu s-
a mai simþit tartorul absolut al
litoralului românesc a avut bãtaie
lungã... Dar, dincolo de orice
suspiciuni sau speculaþii, nu cred cã
aducerea lui Radu Mazãre sub
excortã din Madagascar va lãmuri
ceva sub aspectul cauzei din dosarul
sãu ºi nici nu va influenþa în vreun
fel intenþiile de vot ale românilor
pentru europarlamentare...

„În lumea asta rãu fãcutã...”

Aºa cum am promis,
severinenii vor avea certitu-
dinea cã apa din fântânile
publice este bunã de bãut
deoarece proiectul de hotãrâre

Secom SA asigurã efectuarea analizei
calitãþii apei din fântânile publice

iniþiat alãturi de consilierii locali
liberali a fost aprobat.
   Astfel, Primãria Drobeta Turnu
Severin, în baza protocolului cu
Secom S.A.,asigurã efectuarea
analizei calitãþii apei din
fântânile publice la interval de
3 luni, nu anual aºa cum s-a
procedat pânã acum!
   Trebuie sã fim siguri cã
apa de la fântânile publice pe
care severinenii o consumã
este de calitate ºi nu prezintã
pericol pentru sãnãtate !
Viceprimar Daniel Cîrjan
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“Sã þesem împreunã Scoarþa Unirii!”
ªezãtoarea la Ponoarele

Direcþia de Patrimoniu Istoric
ºi Turism Cultural din Drobeta Turnu
Severin a primit anul trecut o donaþie
de la domnul Michael Românu
constând în peste  1200 de fotografii
ºi cãrþi poºtale cu ºi despre insula
dispãrutã Ada-Kaleh.
   În incinta Castelului Artelor, la
primul nivel al acestuia, a fost

     “FotoKaleh. Patrimoniul uitat din fotografii”

realizatã o expoziþie foto cu o parte
a acestei donaþii, marcând astfel o
jumãtate de secol de la dispariþia
insulei. Venirea la Castelul Artelor
a unor manageri culturali din cadrul
Institutului Intercultural Timiºoara,
în vederea implementãrii  Strategiei
de punere în valoare a Castelului
Artelor, a reprezentat un pas

important în
v a l o r i f i c a r e a
pa t r i mo n i u l u i
c u l t u r a l
s e v e r i n e a n .
Primul lucru pe
care aceºtia l-au
remarcat a fost
impresionanta
expunere de poze
vechi ce redau în
mare parte viaþa ºi
o b i c e i u r i l e
comunitãþii turce

care a trãit pe insula dispãrutã.
Echipa mai sus amintitã, împreunã
cu coordonatorul Departamentului
de Relaþii Internaþionale ºi Proiecte
Culturale al Reþelei Naþionale a
Muzeelor, au pus bazele elaborãrii
unor proiecte culturale concrete.
   Astfel a luat naºtere proiectul
“FotoKaleh. Patrimoniul uitat din

fo togra f i i ” ,  ce are ca scop
reamenajarea primului nivel din
Castelul Artelor  cu o expoziþie
unicat în România, care va combina
tehnologiile multimedia de
reconstituire a uliþei principale din
insula dispãrutã, de procesare ºi
reconstituire tehnologicã ºi
organicã a unor mirosuri specifice
insulei ºi bazarului turcesc,
combinate cu elemente de décor
proiectate de unul dintre cele mai
reputate studiouri de arhitecturã din
România –Trustul Zeppelin.
   Expoziþia a fost gânditã pe
termen lung, proiectul va fi
implementat în cursul acestui an,
totul derulându-se conform unei
strategii a autoritãþii locale activate
pentru dezvoltarea unui pol de
receptivitate turisticã ºi culturalã în
Drobeta Turnu Severin.

Echipa de comunicare

În cadrul proiectului cultural
“Sã þesem împreunã Scoarþa Unirii!”,
proiect co-finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier în
parteneriat cu Primãria Ponoarele,
Asociaþia Cordelia, Asociaþia
Parteneriat Vilages Roumains din
Belgia, a realizat, în colaborare cu
comunitatea localã din Ponoarele, 4
ateliere de lucru de industrie casnicã
mehedinþeanã (1 atelier de tors, 1
atelier de vopsit, 1 atelier de urzit, 1
atelier de þesut).
   Reuniune cu multiple valenþe
formative în satul tradiþional,
ºezãtoarea a fost în patru rânduri
întâlnirea membrilor echipei de
implementare a proiectului cu

reprezentaþi ai comunitãþii locale din
comuna Ponoarele, persoane
vârstnice care, alãturi de elevii
selectaþi, au fost actorii unor adevãrate
spectacole pentru omul modern.
Cunoscutã local clacã, ºezãtoarea a
fost iniþiatã pentru toate operaþiunile
care au condus la obþinerea scoarþei
- tors, vopsit, urzit, nevedit, þesut,
proceduri simple din explicaþii, însã
fiecare dintre acestea, o expresie de
îndemânare fãrã egal, azi.
   Torsul ºi vopsitul firului de lânã
sub atenta îndrumare a rãbdãtoarelor
lucrãtoare iscusite s-au dovedit a fi
etapele la care au participat membrii
echipei de implementare a
proiectului, dar ºi o parte a elevilor
parteneri, însuºind oarecum tehnica

ºi informaþii despre plantele
tinctoriale ºi mordanþii folosiþi aici.
Urzitul însã, care constã în înºirarea
paralelã a firelor de bumbac pe o lungime
corespunzãtoare cu cea a viitoarei
þesãturi, este etapa care aduce dovezi
clare pentru dificultatea operaþiunii,
încruciºarea acestora pentru obþinerea
rostului. Dintre tehnicile de urzit, ceacu
alergãtoare(instrument arhaic în
þãrile din sud-estul Europei) este
cea mai cunoscutã în rândul
þesãtoarelor din zonã. A urmat
învelitul firelor pe un sul al
rãzboiului care se fixeazã orizontal
în partea din faþã a acestuia, însã
cea mai delicatã operaþiune a fost
neveditul - repartizarea firelor de
urzealã la douã sau mai multe iþe,
fire ce apoi trec prin dinþii spetei
care le vor þine în poziþie orizontalã
pe rãzboi. Parcurse toate etapele
amintite, s-a ajuns la împletirea
firelor de bãtealã, lâna, între cele
de urzealã,bumbacul, desfãºurându-se
þesutul propriu-zis.
   Dincolo de lucrul efectiv, de fiecare
datã claca a fost o ocazie de a înþelege
cã din astfel de întâlniri oamenii învaþã
sã se respecte pentru ceea ce ºtie
fiecare, s-au spus poveºti despre
strãmoºii fiecãrui neam, despre
toponimele din comunã. Tot aici,
femeile cu experienþã le învaþã pe fete

ºi pe tinerele neveste cum devin
performante în realizarea þesãturilor de
port, þesãturilor de interior sau cum se
desfãºoarã ritualurile specifice zonei.
   Cum claca se desfãºura de obicei în
perioadele lungi de post, jocul/danþul
era permis doar ca formã de iniþiere a
tinerilor pentru hora care avea sã fie la
marile sãrbãtori de dupã post.

   Gazdele de ºezãtoare au prezentat
Ponoarele ºi prin specificul zonal al
bucatelor oferite. Preparatele, deloc
simplu de realizat (privind provenienþa
ori calitatea ingredientelor, instalaþiile
de gãtit) nu sunt niºte mâncãruri
pregãtite în pripã, în zorul muncilor
domestice, ci prezintã o rigoare a
etapelor atât ca succesiune, cât ºi ca
duratã.  Biroul de presã



opiniiOBIECTIV mehedinþean 23 - 29.05.2019pag. 8

„Nu mai pot trãi aici! E prea
grea duhoarea” (I. L. Caragiale).
   Ne aflãm în România, stat european.
Amãnunt care, de cele mai multe ori,
ar putea trece neobservat. La treizeci
de ani de la sângeroasa câºtigare a
dreptului la democraþia adevãratã,
pentru un observator mai puþin atent
ne-am putea afla, încã, în oricare
dintre þãrile bãtute de Dumnezeu care
populeazã imensa aºa zisã lume a
treia. La fel ca acolo, bogãþiile (atâtea
câte ne-au mai rãmas) nu ne mai
aparþin, nu avem decât urme vagi de
industrie, agricultura este pe sponci,
economia moare sufocatã lent
(sugrumatã cu încrâncenarea unui
Boa constrictor) de coloºii economici
internaþionali, sistemul bancar este
în cvasitotalitatea sa strãin,
producem puþin ºi exportãm doar
materie primã, importãm aproape tot
ce avem nevoie - de la ouãle din
tigaie pânã la tehnicã militarã. Trãim,
practic, de la o zi la alta.
   ªtiu ce veþi spune. Veþi susþine cã
suntem totuºi o þarã europeanã ºi nu
una tribalã rãtãcitã în savana
africanã, pierdutã în jungla sud-
americanã sau înecatã periodic de
musonul care îºi face de cap prin
Asia de Sud-Est. Veþi spune cã
suntem, totodatã, membri cu
drepturi depline ai prosperei Uniuni
Europene (care, conform statisticilor,
reprezintã „prima putere economicã
mondialã”) ºi facem parte integrantã
din N.A.T.O., cea mai puternicã
alianþã militarã de pe glob. ªi nu
greºiþi. Aºa este! „Atunci de ce ne
zvârcolim în aceastã situaþie
disperatã? Cine este vinovatul?”
Rãspunsul este simplu. Un L.M.C.
(la mintea cocoºului), cum ar fi spus
regretatul meu profesor de Teoria
mecanismelor. Noi suntem aºa cum
suntem pentru cã simpla apartenenþã
la o puternicã asociaþie economicã
nu înseamnã, practic, mai nimic.
Pentru cã aflându-te scriptic acolo
nu vei fi în mod automat bogat ºi
respectat. Suntem aºa cum suntem
pentru cã nu am þinut cont de câteva
aspecte extrem de la îndemânã
pentru oricare stat care se respectã:
   - Nu am realizat (sau nu am vrut
sã ºtim) cã definitorii pentru viitorul
þãrii intrate într-o alianþã sunt clauzele
iniþiale, acelea în baza cãrora ai fost
acceptat acolo, în acel cerc select.
- Nu am priceput (sau nu am dorit sã
înþelegem) cât de mult vor conta
condiþiile puse iniþial, împreunã cu cât

Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

De ce suntem aºa cum suntem
de mult reuºeºti sã te faci respectat zi
de zi în noua ta comunitate ºi cu cât
ai fost dispus sã cedezi din drepturile
tale fireºti. Iar dacã le-ai cedat, cu ce
scop ai fãcut-o. La cele de mai sus
se adaugã ºi faptul cã, trimiþând la
forul de conducere al alianþei politico-
economice tot felul de nulitãþi, nu ne-
a pãsat de modul în care vom fi mai
apoi reprezentaþi în acea asociere de
cãtre cei care au ajuns acolo tocmai
pentru a ne apãra interesele…
   Aþi vãzut. Ca un fãcut, în cazul
României mai nimic din cele de mai
sus nu s-a potrivit. Nu ne-am bãtut
pentru a obþine un statut respectabil.
Practic, exact ca în cazul strãduinþelor
habotnicilor sã ajungã la sfintele
moaºte (obicei atât de obiºnuit în
zilele de azi), ne-am târât în genunchi
spre U.E. cu speranþa cã vom fi
acceptaþi cândva în ceea ce
consideram a fi raiul. Încremeniþi ºi
din punct de vedere politic în acea
poziþie de prosternare, n-am pus
niciun fel de condiþii. Am fost imediat
de acord (ba chiar ne-am simþit
milostiviþi) sã ne distrugem cu mâna
noastrã propria infrastructurã
economicã ºi am acceptat cu ochii
închiºi o altã largã serie de
„propuneri” care, în mod evident ºi
pentru un ºcolar, distrugeau în mod
planificat întreaga economie. Mai
þineþi minte entuziasmul cu care
„privatizam” orice instituþie care
producea câte ceva? Vã amintiþi cum
am vândut, exuberant, cu vântul
suflându-ne în plete dinspre Bruxeles,
sute de unitãþi economice viabile,
valorând fiecare zeci de milioane,
pentru un singur dolar? Nu-i aºa cã
acum, privind retrospectiv, pare de
neînþeles cum cu aceeaºi largheþe
criminalã ne-am grãbit a ne ceda
resursele naturale sau cum, crezând
cã l-am prins pe Dumnezeu de un
picior, ne-am complãcut în a
transforma þara aceasta care exporta
din plin pânã în cele mai îndepãrtate
cotloane ale lumii într-o jalnicã ºi
neputincioasã piaþã de desfacere
pentru surplusul produselor altora,
ale nobililor noºtri parteneri?
   Ieºiþi parcã de sub dãrâmãturi în
pielea goalã, dupã cutremurul social
care a distrus comunismul în
aceastã parte a lumii, am privit cu
jind spre bogaþii Europei. Pãreau
perfecþi. Aproape disperaþi, dupã
decenii de izolare, ne-am dorit mai
mult decât orice sã stãm la aceeaºi
masã cu ei ºi orbiþi de aceastã

pornire nu am observat capcanele
mari cât casa ascunse sub
promisiunile lor generoase. Am
cãzut direct în ele ºi, culmea, ni s-a
pãrut superb. Aproape firesc, întrucât
în astfel de vremuri apar lichelele
precum ciupercile dupã o ploaie de
varã, în schimbul unor ºpãgi menite
sã îmbogãþeascã o întreagã clasã
politicã lacomã ºi slugarnicã þara a
început sã fie furatã ºi vândutã
bucatã cu bucatã. Urmarea?
„Cumpãrãtorii” ne detestã. O simþim
cu toþii. Suntem consideraþi hoþii ºi
cerºetorii Europei. Fiindcã noi nu ne
respectãm, suntem trataþi ca fiinþe
inferioare. Nimeni, ºi mai ales cei
care au profitat din plin de naivitatea
ºi parºivenia noastrã, nu ne ia în
considerare atunci când se discutã
aspecte serioase ale viitorului
Europei, ale viitorului nostru. De cele
mai multe ori ni se zâmbeºte
politicos în faþã dar, în fapt, suntem
dispreþuiþi. Mai mult, ori de câte ori
încercãm a pretinde cã avem
drepturi egale cu ceilalþi, suntem
traºi de mânecã ºi înjuraþi printre
dinþi: „Gura! Ar trebui sã ne mulþumiþi
cã, deºi eraþi în fundul gol ºi nu
meritaþi o asemenea onoare, v-am
acceptat între noi!”.
   Un astfel de raþionament,
încurajat de comportamentul
nostru de slugã prea plecatã,
explicã ieºirile de Vãtaf al României
din partea unui mitocan ca
Timmermans sau impertinenþa de
bãdãran a prim-ministrului olandez
Mark Rutte. Pare de neconceput
dar, dupã trei decenii de evidente
dovezi, continuãm sã ne gudurãm,
lipsindu-ne înþelepciunea de a
înþelege cã în momentul în care vom
fi secaþi ºi nu vom mai prezenta
vreun interes pentru aceºti coloniºti
ai secolului al XXI-lea, fãrã pic de
milã, vom fi împinºi spre lada de
gunoi a istoriei. Vreþi sã aflaþi
vinovaþii acestei stãri de fapt? Nu-i
cãutaþi în altã parte. Ei sunt aici. Îi
avem în fruntea bucatelor. Noi i-am
ales, „democratic”! ªi, fãrã nicio
îndoialã, îi vom alege iarãºi. Deci,
atâta vreme cât nu ne vom schimba
mentalitãþile, nu mai cãutaþi. Ei,
vinovaþii, suntem noi!
   Citeam de curând ce le spusese
inegalabilul I. L. Caragiale prietenilor
sãi atunci când se hotãrâse sã
pãrãseascã definitiv România: „Nu
mai pot trãi aici! E prea grea
duhoarea”. Pentru ca, peste ani, sã

îi scrie amicului Vlahuþã care tot
insista sã se reîntoarcã acasã:
„Pentru ce? Sã mai vãd ceea ce am
vãzut, sã mai sufãr ceea ce am
suferit, aceleaºi mutre, aceleaºi
fosile cari conduc viaþa publicã,
otrãvindu-te numai cu privirile lor
stupide ºi bãnuitoare. Nu, dragul
meu, nu! M-am exilat ºi atâta tot […]
n-am ce cãuta într-o þarã unde
linguºirea ºi hoþia sunt virtuþi, iarã
munca ºi talentul, vicii demne de
compãtimit”.
   ªi, citind aceste cuvinte, mie, trãitor
în þara asta care se numeºte
România, þarã reîntoarsã parcã pe
vremea lui Caragiale, nu mi-a fost
greu sã-i înþeleg pe cei care, vãzând
cã suntem aºa cum suntem ºi sãtui
sã caute explicaþii pentru ce suntem
aºa cum suntem, iau drumul bejaniei.
Celor care încã nu s-au lãmurit ºi mai
cred cã totul ni se întâmplã fiindcã
forþe ale rãului venite de aiurea ne-au
nãpãdit þara, le spun încã o datã: „Nu
mai cãutaþi prin lume vinovaþii!
Vinovaþii sunt aici!”.
   „Capii facþiunilor sunt mai mult sau
mai puþin ambiþioºi politicieni. Iar
clientela este plebea incapabilã de
muncã ºi ne-având ce munci,
negustoraºi ºi precupeþi de mahalale
scãpãtaþi, mici primejdioºi agitatori
ai satelor ºi împrejurimilor oraºelor,
agenþi electorali bãtãuºi; apoi
productul ibrid al ºcoalelor de toate
gradele, intelectualii semiculþi,
avocaþi ºi avocãþei, profesori, dascãli
ºi dãscãlaºi, popi libercugetãtori ºi
rãspopiþi, învãþãtori analfabeþi - toþi
teoreticieni de berãrie; - dupã aceºtia,
mari funcþionari ºi impiegaþi mititei,
în imensa lor majoritate amovibili”.
Ion Luca Caragiale, „Die Zeit”).
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În data de 26 mai vor fi cele
mai importante alegeri
europarlamentare de la aderarea
României la UE. ªi nu pentru cã ar fi
importante în sine pentru viitorul
Europei sau pentru cel al României
în UE, ci pentru politica internã pe mai
departe ºi pentru dezvoltarea þãrii
noastre. Alegerile vor fi mãsura
participãrii la vot. Ar fi câteva variante:
absenteism major, participare bunã,
numeroasã ºi extraordinarã. Asta
înseamnã undeva la 40 ºi la sutã. Ar
însemna cã românii au decis sã iasã
din casã ºi sã punã ºtampila,
indiferent unde o vor fi pus.
   Important e sã fie pe buletinul de
vot. Va fi o zi importantã pentru
partidele care efemer se aflã la
putere ºi în mod ciudat încearcã sã
se permanentizeze. Cel mai
important lucru într-o democraþie
nu este doar votul, ci votul în urma
cãruia se defineºte o alternanþã la
putere ºi la guvernare.
   Poate cã alternanþa la guvernare
sau la putere este una din cele mai
importante realizãri ale unui sistem
cu adevãrat democratic. Votul mai

 ªtefan Bãeºiu

Cele mai importante alegeri europarlamentare din istoria României în UE
poate fi fraudat, partidele se pot
conserva la guvernare ºi se pot
permanentiza prin anumiþi lideri
însetaþi de putere.
   Este ºi cazul unuia dintre cei mai
„grei” lideri pe care i-a avut PSD
în scurta sa istorie, de când poartã
acest nume. Greu vine de la toxic
ºi de la metale grele. Nu este vorba
cã PSD nu ar avea intenþii bune faþã
de alegãtori, dar le au doar pentru
cã liderul se aflã într-o crizã majorã
de pierdere a libertãþii ºi a puterii.
Totul izvorãºte de aici, toate ideile
sunt rodul acestor resorturi intime
ale lui Liviu Dragnea. Este disperat
sã nu piardã puterea pentru a nu
pierde libertatea.
   Justiþia a fãcut ºi excese. Nu am
avut tot timpul garanþia cã s-a fãcut
ºi Dreptate, dar nu trebuie ca legile
sã fie fãcute pentru persoane
particulare, ci pentru popor, indiferent
cât de strâmbe ºi de rele ar fi.
   Norocul nostru a fost cã pânã acum
am fost scutiþi de lideri care sã aibe
excese de autoritarism sau poate cã
ele au fost temperate de partenerii din
afara þãrii. Rusia are interese în

Balcani ºi în Europa Centralã ºi de
Est. A avut ºi va avea. Printre români
au fost tot timpul în istorie
manipulatori, trãdãtori ºi marionetele
cuiva. Indiferent cât de penali ºi de
puºcãriabili sau imorali ar fi
politicienii, ei ar trebui
sã lucreze dupã lozinca
„Totul pânã la Patrie”.
Dar pentru români
patria parcã nu mai
existã. Dacã întrebi pe
cineva dacã îºi iubeºte
patria ori începe sã
înjure ori îl bufneºte
râsul. Sau poate cã s-
or mai gãsi ºi patrioþi.
   Partidele este clar cã nu au reuºit
sã se reformeze ºi indiferent cât le
va fi de greu liderilor, aceºtia
trebuie sã facã un pas în spate
atunci când au probleme penale sau
de naturã sã afecteze patria.
   Sigur cã suntem într-o competiþie
globalã ºi multinaþionalele ºi alte
state au interese legat de România.
Avem încã forþã de muncã, resurse
ºi suntem o piaþã de desfacere. Dar
pentru a fi competitivi cu alte state
avem nevoie de o clasã politicã ºi
de o administraþie exemplare. Nu de
indivizi disperaþi sã facã orice, sã îºi
salveze libertatea. Partidele trebuie
sã înveþe sã scape de astfel de lideri
ºi sã înveþe sã promoveze
competenþa ºi performanþa.
Indiferent cât de sãrac va ieºi un

politician din politicã acesta va trebui
sã doarmã liniºtit la gândul cã ºi-a
fãcut datoria faþã de patrie. Trebuie
sã renunþe partidele la modelul de
politician care foloseºte partidul ºi
politica pentru propria bunãstare sau

pentru bunãstarea grupului sãu,
pentru înavuþire ºi pentru angajãri
în administraþia publicã.
   România riscã sã ajungã într-o
fundãturã, dacã nu îºi reformeazã
clasa politicã. E nevoie de
politicieni cu meserie ºi care sã fi
câºtigat cinstit destui bani într-un
domeniu pentru a nu mai fura de la
stat sau cu ajutorul statului. Este
loc ºi de oameni sãraci în politicã,
atâta timp cât aceºtia sunt parte a
unei elite profesionale sau nu sunt
animaþi de gândul de a reuºi în
viaþã prin intermediul politicii. Am
ajuns sã stãm mai prost la
promovarea elitelor decât în
perioada comunistã. Ori de acolo
parcã am plecat.
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Tinerii care vor sã urmeze cursurile Facultãþii de Jandarmi din
cadrul Academiei de Poliþie, ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureºti au la
dispoziþie o sãptãmânã pentru a depune cererea de înscriere. 24 mai a.c.
este data limitã pânã la care pot face acest lucru.
   Examenul de admitere va fi organizat în perioada 26 iulie - 08 august 2019,
fiind puse la dispoziþie:
- 70 de locuri la Facultatea de Jandarmi pentru învãþãmântul cu frecvenþã
- domeniul de licenþã „ªtiinþe militare, informaþii ºi ordine publicã”,
programul de studii universitare de licenþã /specializarea „Ordine ºi
siguranþã publicã” (din care 2 locuri pentru cetãþeni de etnie romã, 2
locuri pentru cetãþeni de etnie maghiarã, 2 locuri pentru alte minoritãþi, 5
locuri pentru Serviciul de Informaþii Externe).
   Pentru ºcolile militare de subofiþeri sesiunea de admitere va avea loc în luna
ianuarie 2020, fiind disponibile:
- 190 de locuri laªcoala Militarã de Subofiþeri Jandarmi „Grigore Alexandru
Ghica” Drãgãºani (din care 3 locuri pentru cetãþeni de etnie romã ºi 2 locuri
pentru alte minoritãþi; 5 locuri pentru I.G.Av.; 35 de locuri pentru S.I.E.);
- 170 de locuri la ªcoala Militarã de Subofiþeri Jandarmi „Petru Rareº”
Fãlticeni (din care 3 locuri pentru cetãþeni de etnie romã ºi 2 locuri pentru alte
minoritãþi; 5 locuri pentru I.G.Av.; 15 locuri pentru S.I.E.).
Tinerii interesaþi de ºcolile militare de subofiþeri se pot înscrie pânã la data de
15 noiembrie 2019.
   Relaþii suplimentare privind condiþiile de înscriere la examenele de admitere
se pot obþine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi, str.
Portului nr. 2 sau telefonic la numãrul 02452/311078, interior 24.507.   

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

O sãptãmânã pentru înscrierea la
Academia de Poliþie

În zilele de 16 ºi 17 mai 2019,
cadrele didactice din Liceul Teoretic
„ªerban Cioculescu”, împreunã cu
elevii, au avut oportunitatea de a se
evidenþia în rândul liceelor din judeþul
Mehedinþi, cu ocazia Târgului Ofertei
Educaþionale.
   Din dorinþa de a prezenta oferta ºcolii
într-un mod cât mai atrãgãtor ºi
original, aceºtia au dat dovadã de
creativitate în realizarea standului ºi s-
au înscris în competiþie cu încredere ºi
dãruire. În cadrul dialogului liber cu
elevii de gimnaziu, atât elevii ºcolii,
cât ºi cadrele didactice au oferit
informaþii tuturor celor interesaþi,
prezentând astfel oferta Liceului
Teoretic „ªerban Cioculescu” pentru
anul ºcolar urmãtor, 2019-2020.
Aceºtia, pe lângã informaþii, au plecat
cu câte un steguleþ specific profilului
ales ºi pliante cu oferta ºcolii.

OFERTA EDUCAÞIONALÃ A
LICEULUI TEORETIC

„ªERBAN CIOCULESCU”
PENTRU ANUL ªCOLAR 2019 - 2020

CURSURI DE ZI
GIMNAZIU - clasa a V-a = 25 loc.
LICEU - Clasa a IX-a
- Matematicã-informaticã = 28 loc.

Liceul Teoretic „ªerban Cioculescu”
la Târgul Ofertei Educaþionale

- Tehnician în activitãþi economice
(finanþe - contabilitate) = 28 loc.
- Profil sportiv = 28 loc.
ÎNVÃÞÃMÂNT PROFESIONAL DUAL
- sudor-strungar-frezor-mortezor-
robotor = 28 loc.
CURSURI SERALE

Clasa a IX-a
- Matematicã-informaticã = 28 loc.
- Tehnician în activitãþi economice
(finanþe-contabilitate) = 28 loc.
CURSURI CU FRECVENÞÃ REDUSÃ

Clasa a IX-a
- Matematicã-informaticã = 28 loc.

Clasa a XI-a
- Matematicã-informaticã = 28 loc.

Prof. Nistor  Aniºoara-Valeria
Director  Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
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Dragostea este oare un sentiment declanºat de un proces chimic,
sau este pur ºi simplu un miracol al spiritului, imposibil de explicat?
   Foºti iubiþi, Adam ºi Louise trãiesc la mii de kilometri depãrtare unul
de celãlalt, el la Paris, ea în Montréal. Corespondând pe e-mail, cei doi
îºi evocã trecutul comun, rãnile încã neînchise, momentele de bucurie,
dar ºi noile relaþii. Ceea ce-i apropie însã a doua oarã este prietenia,
construitã de comun acord ºi însoþitã de o provocare: ar putea sã-ºi reînvie
dragostea tocmai vorbind despre dragoste?
   Eric-Emmanuel Schmitt, observator minuþios ºi lucid al capriciilor
inimii, reuºeºte sã transpunã în aceastã piesã, cu fine ºi surprinzãtoare
nuanþe, parcursul plin de capcane al unei legãturi amoroase tipice pentru
vremurile noastre.
   „În Elixirul dragostei m-a interesat mai ales distincþia dintre dorinþã ºi sentiment.
Cred cã, în privinþa iubirii, problema constã în faptul cã denumim cu acelaºi
cuvânt douã teritorii diferite: cel al dorinþei ºi cel al sentimentului. La graniþa
dintre ele, atunci când încercãm sã împãcãm atracþia fizicã ºi dragostea, se nasc
marile noastre poveºti, nu întotdeauna fericite” (Eric-Emmanuel SCHMITT)

Aprecieri spectacol:
“(...) este tipul de spectacol care scoate în evidenþã actorii. Cei doi actori

au jucat extraordinar. Întâi ºi întâi, foarte bine aleºi, vocea Maiei Morgenstern
potrivindu-se perfect în acest context. Are un timbru extrem de plãcut ºi,
dacã este pus în contextul potrivit, ies roluri geniale.(...) Povestea
spectacolului: un cuplu se destramã, ea pleacã peste ocean, în Canada, el
rãmâne în Paris. Ea doreºte ca ei sã rãmânã în continuare prieteni. De
precizat: ea era avocat, el era psihanalist. În conversaþiile lor intervine, la
un moment dat, ºi o prietenã/colegã de-a ei. Care este rolul acestei prietene
ºi cum se terminã totul rãmâne sã descoperiþi singuri.
   Mergeþi ºi vedeþi ELIXIR. Pentru doamna Maia, pentru Marius Bodochi,
pentru minunatul text al scriitorului francez. Pentru cã textul este de
actualitate. ªi pentru multe alte motive” (Emil Cãlinescu)
Distribuþia: MAIA MORGENSTERN; MARIUS BODOCHI
Decor: ANCA CERNEA
REGIA: MARCEL TOP
COSTUME: TEODORA BURZ
Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia Teatralã,
situatã la intrarea în sala de spectacole a Palatului
Culturii ”Teodor Costescu”.
Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de: 60 lei, indiferent de
locul în salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele
08:30-16:00, la tel. 0733/033071 sau la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

ELIXIR
18 IUNIE, ORA 19.00, Palatul Culturii „Teodor Costescu” Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului

Mehedinþi recruteazã candidaþi care doresc sã urmeze cursurile
instituþiilor de învãþãmânt ale Ministerului Afacerilor Interne ºi Ministerului
Apãrãrii Naþionale, pentru a deveni pompieri.

Pentru Facultatea de Pompieri sunt scoase la concurs, în acest an, 50
de locuri, iar la ªcoala de Subofiþeri Pompieri ºi Protecþie Civilã „Pavel
Zãgãnescu” Boldeºti sunt disponibile 300 de locuri.
      În funcþie de locurile scoase la concurs, tinerii, bãieþi ºi fete, care au
domiciliul în judeþul Mehedinþi ºi doresc sã urmeze o carierã militarã, pot
depune cereri de înscriere la sediul inspectoratului, pânã la data de 24
mai, pentru cei care doresc sã urmeze Facultatea de Pompieri ºi pânã la
data de 15 noiembrie, pentru cei care doresc sã urmeze cursurile ªcolii
de Subofiþeri Pompieri ºi Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu” Boldeºti.

Detalii privind procedura admiterii ºi repartizarea locurilor pe
instituþii ºi unitãþi de învãþãmânt se pot obþine accesând: Broºurã admitere:
https://bit.ly/2Vg4DGS, https://bit.ly/2LyFJCM sau prin intermediul
structurii de resurse umane, existentã la nivelul inspectoratului nostru.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

ªi tu poþi deveni salvator!

COMUNICAT DE PRESÃ
În trimestrele I, II, III ºi IV 2019, I.T.M. Mehedinþi desfãºoarã, sub

coordonarea Inspecþiei Muncii, Campania Naþionalã privind prevenirea
riscurilor de cãdere de la înãlþime în domeniul construcþiilor. Campania
constã atât acþiuni de informare ºi conºtientizare a angajatorilor din acest
domeniu de activitate, cât ºi în acþiuni de control privind modul în care
aceºtia respectã ºi aplicã reglementãrile în domeniul protecþiei muncii.
Acþiunea are ca obiective:
- Creºterea gradului de conºtientizare a angajatorilor ºi a lucrãtorilor din
domeniul construcþiilor în ceea ce priveºte obligativitatea respectãrii
prevederilor legale referitoare la securitatea ºi sãnãtatea în muncã, cu
precãdere în prevenirea riscului de cãdere de la înãlþime;
- Încurajarea unei abordãri participative prin implicarea principalilor actori
din domeniul construcþiilor implicaþi în diminuarea consecinþelor sociale
ºi economice negative care derivã din nerespectarea prevederilor legale,
aplicabile în domeniul construcþiilor;
- Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economicã;
- Activitatea de informare a principalilor actori din domeniul construcþiilor
asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementãrilor legale
referitoare la securitatea ºi sãnãtatea în muncã;
- Necesitatea efectuãrii verificãrilor în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii
în muncã a angajatorilor din construcþii la ºantierele temporare ºi
mobile în care se desfãºoarã lucrãri de construcþii unde existã riscul
de cãdere de la înãlþime.

Inspector ºef  Gheorghe-Florian Simcea
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea
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“Adevãrata fericire nu e rezultatul
bogãþiei, a succesului în carierã ºi nici mãcar
al satisfacerii tuturor plãcerilor. Fericirea e
atunci când eºti mulþumit de ceea ce ai ºi te
bucuri din plin de asta. Dar mai presus de atât,
adevãrata cale spre fericire este acea de a-i
face pe ceilalþi fericiþi”- Sir Robert Baden
Powell - fondatorul Miºcãrii Cercetãºeºti.
   Festivalul Luminii - evenimentul naþional
sincron al Organizaþiei Naþionale “Cercetaºii
României”, revine la Drobeta-Turnu Severin
cu a ºasea ediþie pe 25 mai 2019 în Parcul
Rozelor pentru a vã reaminti de lucrurile
mãrunte care fac viaþa mai frumoasã în fiecare
zi. Astfel, de ºase ani, cercetaºii oferã
comunitãþii prilejul de a regãsi bucuria
lucrurilor mãrunte ºi clipe minunate petrecute
în aer liber alãturi de cei dragi în cadrul
Festivalului Luminii. În fiecare an, pentru a
crea o atmosferã de poveste, cercetaºii
apeleazã la gulguþe, cutii de origami în care
sunt aprinse mici lumânãri.
   Începând cu ora 17:00 pânã la ora 23:00,
severinenii ºi nu numai, sunt aºteptaþi sâmbãtã
sã participe la o diversitate de ateliere pregãtite
de cercetaºi atât pentru cei mici, cât ºi pentru
cei mari. La ateliere vor învãþa sã facã gulguþe,
brãþãri, noduri, baloane uriaºe de sãpun, sã
dezlege enigme ºi sã îndeplineascã provocãri.
Copiii vor fi pictaþi pe faþã cu floarea de crin,
simbolul cercetãºiei, ºi vor putea participa la
multe jocuri pentru copii. Vizitatorii pot veni sã
se relaxeze într-o zonã unde se va cânta live,
sau aducându-ºi o carte pe care o pot citi în
zona de liniºte – ºi pe care apoi o pot dãrui mai
departe, la atelierul „Blind date with a book”,
unde se face un schimb de cãrþi pe nevãzute.

5.000 de gulguþe vor lumina Parcul Rozelor
la a ºasea ediþie a Festivalului Luminii La finalul sãptãmânii trecute, guvernatorul

Mugur Isãrescu a prezentat raportul privind inflaþia. Noua
prognozã pentru acest an a crescut de la 3% la 4,2%
iar cea pentru 2020 la 3,3%, semn cã economia
româneascã se supraîncãlzeºte.
   De altfel, Eurostat a anunþat cã România a avut în perioada
ianuarie – aprilie 2019 cea mai mare inflaþie din Uniunea
Europeanã, cu rate cuprinse între 3,2% ºi 4,4%
   Anunþul vine dupã cel al INS de la începutul sãptãmânii,
conform cãruia inflaþia din aprilie a fost de 4,1%.
Majorarea preþurilor vine în contextul creºterii
consumului, care nu beneficiazã de protecþia unei oferte
interne pe mãsurã, ast fel cã în primele trei luni
importurile au crescut cu 7% iar exporturile cu numai
3%, ceea ce pune presiune pe leu.
   De altfel, Mugur Isãrescu a spus cã noua creºtere
economicã din primul trimestru de 5% este bunã atâta
timp cât nu vine cu dezechilibre.
   Pentru a þine inflaþia în frâu, BNR continuã sã
controleze strict lichiditatea din piaþã, ceea ce va aduce
dobânzi mai mari pe piaþa interbancarã. Este posibilã
chiar o majorare a dobânzii-cheie. „Nu o excludem, dar
nici nu o previzionãm. Nu facem forward guidance. Nu
ne permitem, pentru cã avem foarte mulþi factori care ne
influenþeazã decizia”, a declarat guvernatorul BNR.
   Aceste informaþii nu au influenþat încã evoluþia leului, el fiind
afectat mai mult de revenirea aversiunii faþã de risc, care s-a
reflectat în deprecierea monedelor de la marginea zonei euro.
   Cursul monedei unice a crescut de la 4,7615 la 4,7627
lei, dar la finalul perioadei, când tranzacþiile s-au realizat
în culoarul 4,762 – 4,765 lei, media a fost stabilitã la 4,7625
lei, dupã ce în cursul nopþii de marþi pe euro a urcat pe
pieþele asiatice pânã la un maximum de 4,769 lei.
   Media dolarului american a urcat de la 4,2452 la
4,2726 lei, dar a încheiat perioada la 4,2638 lei, când
cotaþiile au fluctuat între 4,262 ºi 4,275 lei.
   Moneda elveþianã a avut o evoluþie apreciativã pe pieþele
internaþionale, coborând de la 1,132 pânã la 1,126 franci/
euro, media ei fluctuând între 4,2091 ºi 4,2298 lei, cea
de la finalul perioadei fiind stabilitã la 4,2211 lei.
   Situaþia încordatã din Regatul Unit, unde nu s-a ajuns
la un acord privind forma Brexit-ului, a fãcut ca lira
sterlinã sã scadã la sfârºitul perioadei la 5,4024 lei, cel
mai mic nivel din 19 februarie.
   La finalul intervalului preþul gramului de aur a scãzut
la 174,6516 lei, în timp ce uncia de aur cobora pe pieþele
specializate la 1.274 dolari.
   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.
   Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,28%, minimul
ultimelor ºase sãptãmâni. Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 3,39%.
  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 3,49%, iar cel
la 12 luni la 3,54%.
   Moneda americanã a profitat de statutul sãu de
„valoare refugiu” ºi s-a apreciat de la 1,1261 la 1,1142
dolari/euro. Tranzacþiile de la sfârºitul perioadei se
realizau în culoarul 1,1147 – 1,1174 dolari.
   Bitcoin a depãºit sãptãmâna trecutã pragul de 8.000
dolari, urcând pe unele platforme spre 8.500 dolari. La
finalul perioadei, media indicatorilor urmãriþ i de
Bloomberg era de circa aproape 8.100 dolari.
Analiza cuprinde perioada 15 – 22 mai.

 Radu Georgescu

Cresc preþurile.
Leul se pregãteºte de depreciere

Câteva realizãri ale Guvernului PSD

1.752 de kilometri de reþea de alimentare cu apã în
mediul rural. Alte 800 de drumuri agricole sunt în
curs de înfiinþare sau de modernizare.
   Tot cu bani europeni au fost înfiinþate 10.000 de
mici ferme de familie, au fost construite 238 de unitãþi
de procesare a produselor agricole ºi pomicole ºi
au fost create aproape 7.300 de noi locuri de muncã.
   SUBVENÞII LA TIMP, ACORDATE INTEGRAL
   INTRODUCEREA GRATUITÃÞII APEI PÂNÃ LA
STAÞIA DE POMPARE
   PROGRAMUL “TOMATE ROMÂNEªTI”
Guvernul acordã un sprijin de 3.000 de euro, pentru
1.000 mp cultivaþi cu tomate. Trebuie cultivate soiuri
româneºti iar producþia trebuie sã depãºeascã douã
kilograme pe metrul pãtrat. Recolta se predã la
centrele de colectare.
   CREªTEREA DE 2,5 ORI A FONDULUI DE BURSE
PENTRU STUDENÞI, DE LA 83 LEI/LUNÃ LA 201
LEI/LUNÃ ALOCARE PER STUDENT
   TRANSPORT GRATUIT PE CALEA FERATÃ
PENTRU TOÞI STUDENÞII, PE TOATÃ PERIOADA
ANULUI
   COPIII PROVENIÞI DIN FAMILII CU VENITURI
REDUSE VOR PRIMI CÂTE 200 DE EURO DIN
BUGETUL STATULUI PENTRU ACHIZIÞIONAREA
DE CALCULATOARE

Sub îndemnnul “Redescoperã frumuseþea lucrurilor mãrunte”, cercetaºii severineni din
cadrul Organizaþiei Naþionale “Cercetaºii României” vor organiza sâmbãtã, 25 mai

2019, a ºasea ediþie „Festivalul Luminii”, în Parcul Rozelor.
Ca în fiecare an, cercetaºii pregãtesc “Copacul
cu dorinþe”, în care se pot pun bileþele cu
propriile dorinþe. De asemenea, vizitatorii pot
participa la aprinderea lumânãrilor din cele 5.000
de gulguþe.
   Accesul la eveniment este liber, iar Festivalul
Luminii este o ocazie de a îi cunoaºte mai bine
pe cercetaºi ºi de a afla cum pot deveni
cercetaºi atât copiii, precum ºi adulþii. Aºadar,
severinenii sunt invitaþi sã vinã ºi sã descopere
frumuseþea celei mai mari miºcãri de tineret de
pe glob ºi sã afle cum, prin educaþie ºi
implicare, cercetaºii lasã lumea un pic mai bunã
decât au gãsit-o. La plecarea din parc, cu
siguranþã, vizitatorii vor reflecta la “Care sunt
micile bucurii personale ºi cu cine le
împãrtãºesc? ªi ce lucruri mãrunte fac pentru
a proteja natura?”
Programul Festivalului Luminii, 25 mai 2019
 14:00-16:30 Decorarea cu gulguþe a
Parcului Rozelor ºi pregãtirea atelierelor
17:00-21:30 Desfãºurarea atelierelor
20:00-20:30 Aprinderea gulguþelor
22:00-23:00 Chitãrealã
23:00-24:00 Strângerea definitivã a
atelierelor ºi curãþarea parcului
Anul acesta, alãturi de cercetaºii severineni
au fost:
Pr imãr ia  Munic ipiu lu i  Drobe ta  Turnu
Severin, care a avut încredere în organizarea
festivalului în Parcul Rozelor
Palatul Culturii Teodor Costescu
Pentru informaþii:
 Maria Alexandra –Creþescu
Coordonator Festivalul Luminii Drobeta
Turnu Severin
0734073477; maria.cretescu01@gmail.com

 urmare din pagina 2    PENSIA MINIM GARANTATÃ A AJUNS LA 640 DE
LEI. ESTE O CREªTERE DE 76%, CU MULT PESTE
CREªTEREA PREÞURILOR DE 7,8% ÎN ACEASTÃ
PERIOADÃ

Pensia minimã garantatã a crescut la 1 iulie 2018 cu
23%, de la 520 de Lei la 640 de Lei. Este cea de a doua
majorare a pensiei minime garantate, care a crescut de
la 400 lei în 2016 la 520 lei de la 1 martie 2017.
   Pensia minimã va creºte la 704 lei la 1 septembrie
2019.
   Este o creºtere de 76%, cu mult peste creºterea
preþurilor de 7,8% în aceastã perioadã
   CREªTEREA PUNCTULUI DE PENSIE
Echitatea trebuie sã existe ºi pentru pensionari, alãturi
de salariaþi ºi celelalte categorii sociale. De aceea,
punctul de pensie a crescut în ultimii ani astfel:
La 1 iulie 2017 punctul de pensie a fost 1.000 lei.
La 1 iulie 2018 punctul de pensie a fost 1.100 lei.
La 1 septembrie 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei.
La 1 aprilie 2020 punctul de pensie va fi 1.400 lei.
La 1 octombrie 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei.
   SPRIJIN PENTRU INVESTITORII DIN TURISM
5% COTÃ TVA PENTRU SERVICIILE TURISTICE.
REDEVENÞE ZERO PENTRU UTILIZAREA APELOR
MINERALE ªI GEOTERMALE ÎN SCOP TURISTIC.

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã cu multe revelaþii! În urma unor
evenimente foarte interesante în care ai fost implicat
alãturi de colegi, ºefi de la serviciu sau prieteni vei lua
hotãrâri definitive privitor la cariera ta profesionalã ºi
la felul în care relaþionezi cu ceilalþi. Felul în care eºti
vãzut de cãtre ceilalþi lasã de dorit însã sunt ºi unii
care te susþin. Ai ºanse de a cunoaºte oameni noi ºi
valoroºi, însã ceva te reþine în a te apropia cu inima
deschisã de ei. Cu puþin efort, bunãvoinþã ºi încredere
în tine vei reuºi sã-þi dizolvi emoþiile ºi temerile. De
bun augur îþi sunt sfaturile unor prieteni. În a doua
parte a sãptãmânii, oboseala îºi va spune cuvântul,
deci fii prudent ºi îngrijeºte-te. În umbrã se þes intrigi
deosebite ºi periculoase. Fii prudent mai ales în sfera
muncii, dar ºi în cea a sãnãtãþii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti animat de gânduri nobile la începutul
sãptãmânii ºi îi poþi antrena ºi pe ceilalþi în discuþii
filozofice de anvergurã. Multe informaþii interesante
ºi utile vei primi în stãri meditative, aºa încât rezervã
momente pentru acestea ºi retrage-te în locuri sfinte.
Posibile cãlãtorii îndepãrtate, planuri de studii sau
implicare în studii ºi cercetãri diverse. Foarte animate
sunt dialogurile cu ºefii ºi autoritãþile, fiind nevoie
de prudenþã ºi discreþie. Relaþiile cu prietenii se
schimbã, astfel cã vor apãrea la orizont oameni noi
ºi de bunã calitate. Totuºi acum ar fi bine sã te
gândeºti ºi la relaþiile ºi proiectele în care eºti implicat
alãturi de alþii. Renunþã la ce nu þi se mai potriveºte.
Vin spre tine alte contexte socio-profesionale care te
vor pune în valoare la superlativ.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este nevoie sã te ocupi de achitarea unor facturi
restante la începutul sãptãmânii. Pe de altã parte este
posibil sã primeºti susþinere materialã de la partenerul
de viaþã sau de la un prieten drag. Prudenþã, deoarece
existã riscul sã te aventurezi în investiþii prea mari ºi
sã le duci cu greu la bun sfârºit. Evitã în aceastã
sãptãmânã sã achiziþionezi bunuri valoroase sau sã te
angrenezi într-un credit pe termen lung. Zilele de 24 ºi
25 mai sunt favorabile cãlãtoriilor, studiilor ºi
relaþionãrii cu persoanele aflate în strãinãtate. Chiar
dacã acum lucrurile nu se desfãºoarã aºa cum þi-ai
dori, ai încredere ºi rãbdare, pentru cã se vor materializa
la momentul potrivit. Schimbãri profesionale de
anvergurã, resposabilitãþi noi, imagine socialã
controversatã. Este nevoie sã-þi îndrepþi atenþia ºi
eforturile spre segmentul relaþii cu ºefi ºi autoritãþi.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile parteneriale îþi dau mult de furcã la
începutul sãptãmânii. Mai ales pe 23 mai în segmentul
relaþiilor parteneriale sunt posibile discuþii aprinse,
multe distorsiuni în gândire ºi în fapte. Fii prudent
ºi evitã escaladarea conflictelor. Se vor reconfigura
unele colaborãri sau o relaþie de cuplu. Intervin
cheltuieli diverse, dar ºi discuþii referitoare la banii
ºi bunurile comune cu alþii. Posibilitãþi de câºtig
din colaborãri, din moºteniri sau partaje personale
ºi profesionale. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
relaþiile cu strãinãtatea, dar ºi filozofia ta de viaþã.
Sistemul valorilor morale ºi spirituale dupã care te
ghidezi acum necesitã îmbunãtãþiri substanþiale. Sunt
momente excelente de a te delecta cu cãrþi filozofice,
cu filme de top sau cu planuri de cãlãtorii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este multã forfotã la serviciu, în prima parte
a sãptãmânii, astfel cã vei avea de rezolvat diverse.
Ambientul profesional este tensionat, deci fii prudent
ºi îndeplineºte-þi sarcinile de lucru cât mai corect ºi la
timp. Unele relaþii de muncã se vor reconfigura sau
chiar termina. Pe de altã parte, sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentele sistemului osos ºi articular.
Prudenþã, dozarea eforturilor ºi la nevoie apeleazã la
îngrijiri de specialitate. Relaþiile parteneriale se animã
pe 24 ºi 25 mai, existând posibilitatea dialogului
constructiv pe teme comune. Totuºi pot apãrea niscai
neplãceri legate fie de aspecte profesionale, fie intervine
un ºef sau o autoritate oficialã ºi îþi dã planurile peste
cap. Financiar se deschide o variantã nouã de a obþine
venituri din colaborãri, moºteniri sau partaje.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Cheful de a petrece mai mult timp alãturi de persoana
iubitã ºi de copii este mare în primele zile ale
sãptãmânii ºi uºor de îndeplinit. Totul este sã nu
exagerezi cu declaraþiile amoroase sau cu atenþiile
oferitã celor dragi. Acceptã-le refuzul sau ideile! Ei
se vor bucura mai mult aºa, decât dacã le impui tu
gusturile tale. Este nevoie ca, din când în când, sã-þi
reevaluezi felul în care abordezi iubirea ºi relaþiile
sentimentale. La serviciu ai multe ºi mãrunte de fãcut,
dar sunt ºanse sã primeºti sprijinul colegilor. Se pot
evidenþia niscai probleme de sãnãtate legate de
segmentele aparatului circulator. Dozeazã-þi eforturile
ºi odihneºte-te mai mult ºi conºtient! În plan
partenerial apar noutãþi, fie prin dizolvarea unui
parteneriat vechi, fie prin apariþia unuia nou la orizont.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Dacã la începutul sãptãmânii eºti prins în activitãþi
domestice ºi relaþii familiale, spre finele ei intervin
chestiuni socio-profesionale de anvergurã. În primul rând
este bine sã-þi pui ordine în casã ºi familie, sã trasezi
planuri alãturi de cei dragi ºi abia apoi sã te implici
ceva mai mult în sarcinile de lucru de la locul de muncã.
ªanse deosebite de a îmbunãtãþi ambientul familial, dar
nu forþa nota. Ziua de 23 mai îþi poate rãsturna planurile
domestice ºi îþi poate strica relaþiile familiale. Fii prudent
ºi evitã escaladarea conflictelor! Relaþiile amoroase
intervin în forþã pe 24 ºi 25 mai, fiind momente bune
pentru dialog eficient. Activitãþi recreative, planuri de
cãlãtorie, hobby-uri. La serviciu se contureazã o etapã
nouã, fie prin schimbarea condiþiilor de muncã, fie prin
reconversia activitãþii profesionale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este rost de multe întâlniri ºi dialoguri cu persoanele
din anturajul apropiat la începutul sãptãmânii.
Schimbul de informaþii este util pentru toatã lumea,
aºa încât implicã-te fãrã rezerve în a relaþiona cu oricine
îþi iese în cale. Totuºi evitã sã-þi divulgi intenþiile sau
slãbiciunile. Unii profitã mult de pe urma altruismului
tãu nefondat în anumite situaþii. Acasã în familie îþi
sunt solicitate prezenþa ºi sprijinul. Fii alãturi de
membrii familiei ºi implicã-te serios în treburile
domestice. Este posibil ca datoritã unor îndatoriri
profesionale sã intervinã neplãceri în relaþiile cu cei
dragi. Relaþiile amoroase sunt dinamice, conturându-
se la orizont o nouã etapã. Discuþii aprinse, rãsturnãri
de situaþie spectaculoase, fiind posibile atât finalul,
cât ºi debutul unei relaþii de acest fel.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Cheltuieli, dar ºi bonusuri financiare dinspre
locul de muncã apar la începutul acestei sãptãmâni.
Sunt ºanse de a-þi creºte veniturile din munca proprie,
astfel cã apare ºi tentaþia investiþiilor de orice fel.
Prudenþã, pentru cã erorile pot fi frecvente. Ziua de
23 mai te poate îndemna sã cheltuieºti ceva mai mult
pe lucruri sau servicii inutile. În a doua parte a
sãptãmânii se pare cã vei avea de rezolvat documente
personale sau profesionale care necesitã deplasãri ºi
comunicare intensã cu persoanele din anturajul
apropiat. Unii vor dori discret sã-þi afle secretele
reuºitelor tale. Fii prudent ºi evitã sã povesteºti despre
tine. Planuri de excursii, întâlniri cu prietenii ºi cu
neamurile. În plan domestic apar noutãþi, fie prin
schimbarea condiþiilor de locuit, fie printr-o altã
abordare a familiei în general.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna începe în forþã, pentru cã eºti dornic de a
schimba totul în viaþa ta. Energia astralã te susþine
mult ºi bine, astfel cã ai ºanse deosebite de progres.
Totuºi fii prudent la ziua de 23 mai. Energia astralã
este foarte rãscolitoare ºi te poate obosi sau chiar se
pot reactiva afecþiuni vechi. Financiar se întrezãresc
îmbunãtãþiri, putând fi vorba atât de primirea drepturilor
salariale, cât ºi despre negocieri fructuoase privind
schimbarea condiþiilor de muncã sau a activitãþii
profesionale. Foarte important este anturajul apropiat,
deoarece se deschide o nouã etapã. Relaþiile cu prietenii
ºi cu neamurile apropiate se animã, astfel cã sunt
posibile dialoguri ºi întâlniri interesante. Schimbãri
de mentalitate, planuri de cãlãtorii ºi de studii. Evitã
luarea deciziilor în zilele de 25 ºi 26 mai!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Debutul sãptãmânii te îmbie la odihnã, relaxare,
detaºare de cotidian. Organismul este obosit ºi chiar
are nevoie de îngrijiri speciale. Un dialog cu un prieten,
te poate ajuta sã-þi lãmureºti multe ºi mãrunte aspecte
delicate din viaþa ta. Totul este sã accepþi ºi alte faþete
ale realitãþii înconjurãtoare. Vin informaþii pe cãi mai
puþin obiºnuite. Reþine ºi chiar noteazã cele aflate,
deoarece sunt importante pe termen lung. Ar fi bine sã
reevaluezi relaþiile cu prietenii ºi pe cele socio-
profesionale. Existã persoane în preajma ta, pe care ar
fi bine sã le îndepãrtezi rapid. În a doua parte a
sãptãmânii te vei simþi mai bine. Sunt momente
potrivite pentru de a-þi revizui planurile personale ºi
pe cele profesionale. Cheltuieli la finalul sãptãmânii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti înconjurat de prieteni în prima parte a sãptãmânii.
Pe de altã parte vei fi solicitat ºi de cãtre persoanele
din segmentul profesional, mai ales de cãtre ºefi.
Întâlniri, discuþii, proiecte comune pe termen lung.
Unii te susþin sincer ºi chiar pe termen lung. Totul
este sã nu confunzi relaþiile între ele, în mod special o
relaþie de iubire cu una de prietenie ºi invers.
Deocamdatã în aceste zile este vorba numai despre
relaþiile de prietenie ºi cele de susþinere socio-
profesionalã. Foarte importantã este ziua de 23 mai,
deoarece energia sa te predispune la rãsturnãri de
situaþie pe toate planurile. Alcãtuieºte un jurnal cu tot
ce îþi doreºti sã þi se îndeplineascã de acum încolo.
Asumã-þi responsabilitatea pentru tot ce scrii ºi ai
încredere cã vei primi ce îþi doreºti la momentul
potrivit. Autor: AstroCafe.ro

 (23 - 29 mai 2019)
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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

Prima ediþie a concursului
de Judo “Junior Judoka”, organizat
de Palatul Copiilor Craiova, concurs
cuprins în CAEJ al MEN, s-a
desfãºurat în Centru Multifuncþional
din Craiova ºi a reunit la start 172
de Judoka U13, U11, U9 de la 16
cluburi din þarã. Palatul Copiilor-
filiala Strehaia a participat cu 11
sportivi care în final au reuºit sã urce
pe podium astfel: Alpredi Andreea
(26 kg-U9) medalie de aur, Goldrac
Ana-Maria (29kg-U11), medalie de
argint, la U13: Rabigan Andra (36
kg), medalie de aur, Stânga Andreea
(40kg), medalie argint, Popa Nicoliþã
(44kg), medalie argint, Ceaucã
Maria (52kg), medalie argint, Popeci
Miruna (+57kg), medalie de aur,
Rãducan Ana-Maria, medalie argint,
Filip Mihnea (60kg), medalie aur,
Turcu Mihai (+60kg), medalie aur.
De menþionat ca sportivele: Alpredi

Judoka strehãieni pe podium la concursul de
Judo “Junior Judoka” desfãºurat la Craiova

Andreea ºi Popa Nicoliþã fac parte
din filiala Motru deschisã de doi ani
la Motru de unde iatã cã încep sã
vinã ºi rezultate.
   De asemenea sportivii Strehãieni
Cooptaþi la loturile de cadeþi ºi juniori
au reuºit în acest Weekend rezultate
care vin sã ne bucure, astfel ca: Anne
Marie-Brebinaru a urcat pe podium
la Cupa EUROPEANÃ de Cadeþi din
Polonia obþinând medalia de bronz
în urma a cinci meciuri disputate,
iar Riciu Cleonia (lotul Naþional de
junioare) ºi Sperius Nicu (transferat
la CS Dinamo) au ieºit campioni în
cadrul Campionatului Universitar de
Judo desfãºurat la Sibiu, fiind
selecþionaþi în lotul care va
reprezenta România la Campionatul
Universitar European. Ne mândrim
cu asemenea sportivi ºi le urãm în
continuare succes pe drumul
performanþei sportive!         IGM

În perioada 17-19.05.2019 la
Poiana Braºov s-a desfãºurat Cupa
României ºi Campionatul Naþional de
Ne-Waza (lupta la sol din Judo),
seniori, care a adunat la start 200 de
sportivi de la cluburile afiliate
Federaþiei Române de Judo.
   CSM Drobeta Turnu Severin a adus
acasã încã douã medalii preþioase la
acest nivel de vârstã obþinute de:
Loc I -TÃTAR KRISZTINA -48 kg
Loc III -IOVIÞA ROBERTA -52 kg
   La competiþia de Ne-Waza (lupta
la sol din Judo) cele douã sportive
s-au clasat pe locul V ratând
podiumul de aceastã datã.

La Poiana Braºov s-a desfãºurat Cupa
României ºi Campionatul Naþional de Ne-Waza

   În aceeaºi perioadã la Bielsko Bijala
–POL a avut loc ultima verificare a
cadetelor înaintea Campionatului
European la care vor participa:
COVACIU IASMINA -48 kg ºi
VLADU ANA MARIA -44 kg.
   Vladu Ana Maria a reuºit sã
obþinã locul IX la aceastã Cupã
Europeanã la care au luat parte 578
sportivi din 38 þãri.
   Urmeazã Finala Campionatului
Naþional de U13 ºi U15 la Dumbrãviþa,
judeþul Timiº ºi Campionatul Balcanic
de juniori din BIH.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

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.
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Înaintea meciului-direct, CS Strehaia ºi
Viitorul ªimian s-au impus la 3 goluri diferenþã,
în etapa a XX-a din Liga a IV-a Mehedinþi. Dacã

În penultima etapã a sezonului din Seria I a
Ligii a III-a la fotbal feminin, ACS Atletic Drobeta s-a
impus cu scorul de 8-2 în deplasarea de la Progresul
Bucureºti, prin golurile izbutite de Ana Ioniþã (8),
Cristina Vâlceanu (18, 20), Roxana Radu (25, 72),
Alina Stuparu (57, 62) ºi Ana Manea (66), respectiv
Nicoleta Barbos (13, 47). Dupã acest rezultat, echipa
severineanã se aflã pe locul secund, la un punct sub
prima poziþie, pe care a preluat-o, încã dinaintea
acestei runde, Carmen Bucureºti. Echipa cu cel mai
mare buget din serie câºtigase cu scorul de 2-1
restanþa cu ACS Dream Team Bucureºti, iar la sfârºitul
sãptãmânii trecute s-a impus cu 9-0 la Giurgiu. În
ultima etapã, Carmen Bucureºti întâlneºte Progresul
Bucureºti ºi pare greu de conceput cã mai rata
promovarea. Severinencele antrenate de Daniel Ispas
vor încheia sezonul marþi, 28 mai, împotriva echipei
Luceafãrul II Filiaºi. Meciul este programat de la ora
16:00, pe Stadionul Termo.

S-au încãlzit pentru derby-ul campionatului
echipa din Strehaia,
pregãtitã de Mircea
Danciu, a dispus cu 3-0,
pe teren propriu, de AS
Obârºia de Câmp, prin
golurile marcate de
Adrian Balaci (2), Andrei
Enea (74) ºi Ionuþ
Tiribentea (78), ocupanta
locului secund Viitorul
ªimian s-a impus cu 4-
1 la Salcia. ªtefan
Mãtãsãreanu (47), Florin
Fãget (58), Eduard Popescu (75) ºi Marius
Breazu (85) au marcat pentru oaspeþi, în timp
ce gazdele au înscris golul de onoare prin
Sorin Tomescu, în minutul 88.

Dupã acest rezultat, cele douã
contracandidate la titlul judeþean au rãmas
despãrþite de un singur punct, iar sâmbãtã,
de la ora 18:00, în penultima etapã a
sezonului, se vor întâlni în meci-direct, la
ªimian. Rezultatul va decide, în mare
mãsurã, echipa campioanã a Mehedinþiului,
þ i nând  cont  cã ,  în  u l t ima e tapã,
planificatã la începutul lunii iunie,
Strehaia va juca, pe teren propriu, cu
Dierna Orºova, iar Viitorul ªimian se va
deplasa la Obârºia de Câmp.

Liga a IV-a, etapa a XX-a
Inter Salcia - Viitorul ªimian 1-4 (0-0)
CS Strehaia - AS Obârºia de Câmp 3-0 (1-0)
Pandurii Cerneþi - Dierna Orºova 2-1 (1-0)
Victoria Vânju Mare - AS Turnu Severin 4-1 (3-0)
Viitorul Cujmir - Decebal Eºelniþa 3-0 (N)
Recolta Dãnceu - Dunãrea Pristol 3-0 (N)
Clasament
1. Strehaia 20    18   0 2     61-9    54
2. ªimian 20    17   2 1     69-7    53
3. Dãnceu 20    16   1 3     62-23   49
4. Cerneþi 20    13   3 4     53-33   42
5. Orºova 20    10   1 9     36-31   31
6. Eºelniþa 20      7   2 11   32-27   23
7.Vânju Mare 20      7   1 12   24-53   22
8. Salcia 20      7   0 13   38-41   21
9. Obârºia 20      6   1 13   25-35   19
10. Pristol* 20      3   2 15   18-58   11
11. Cujmir 20      2   5 13   28-98   11
12. Tr. Severin 20      2   4 14   27-64   10
*S-a retras din campionat ºi va pierde toate
jocurile din retur cu 3-0
Etapa viitoare
Sâmbãtã, ora 11:00
Decebal Eºelniþa - Pandurii Cerneþi
Dierna Orºova - Inter Salcia
Victoria Vânju Mare - Recolta Dãnceu
Sâmbãtã, ora 18:00
Viitorul ªimian - CS Strehaia
AS Turnu Severin - AS Obârºia de Câmp

Inter Crãguieºti ºi-a adjudecat deja titlul
Cu 3 etape înainte de finalul sezonului

din Liga a V-a, A S Inter Crãguieºti a
devenit matematic campioanã a ultimului
eºalon fotbalistic din Mehedinþi. În runda
a XIX-a, liderul s-a impus cu 4-2 în
deplasarea de la Avântul Bistriþa ºi,
profitând de neprezentarea contra-
candidatei ªtiinþa Broºteni la Vrata, s-a
distanþat la 11 puncte de locul secund.
   Astfel, indiferent de rezultatele din
ultimele 3 jocuri, Inter Crãguieºti nu mai
poate pierde prima poziþie a clasamentului.
Urmãtoarea etapã, a XX-a, este programatã
pe data de 2 iunie.

Victorie facilã pentru
severinence

 M. O.

 M. O.

Liga a III-a, seria I, etapa a IX-a
Progresul Bucureºti - Atletic Drobeta 2-8
Dunãrea Giurgiu - Carmen Bucureºti 0-9
Luceafãrul II Filiaºi - Dream Team Bucureºti0-5
Clasament
1. Carmen Bucureºti 9   7 0   2 65-4 21
2. Atletic Drobeta 9   6 2   1 39-9 20
3. Dream Team Bucureºti9   6 2   1 33-9 20
4. Progresul Bucureºti9   3 0   6 25-29 9
5. Luceafãrul II Filiaºi 9   2 0   7 9-62 6
6. Dunãrea Giurgiu 9   1 0   8 9-65 3

Liga a V-a, etapa a XIX-a
Avântul Bistriþa - Inter Crãguieºti 2-4 (1-2)
Dunãrea Hinova - Viitorul Floreºti 4-4 (1-2)
Real Vânãtori - Coºuºtea Cãzãneºti 8-1 (3-1)
AS Dârvari - Unirea Gârla Mare 1-0 (0-0)
Voinþa Opriºor - ASG Hinova 4-4 (1-2)
Voinþa Vrata - ªtiinþa Broºteni 3-0 (N)
Clasament
1. Crãguieºti 19    15   2 2   74-33   47
2. Broºteni 19    11   3 5   52-35   36
3. Floreºti 19    10   5 4   48-31   35
4. D. Hinova 19      8   3 8   51-45   27
5. Vânãtori 19      8   3 8   58-64   27
6. Gârla Mare 19      8   1    10   48-45   25

7. Bistriþa 19      8   3 9   44-43   24
8. Cãzãneºti 19      6   5 8   37-43   23
9. Opriºor 19      6   4 9   39-53   23
10. Vrata 19      7   0    12   39-54   21
11. ASG Hinova 19      6   3    10   45-75   21

12. Dârvari 19      6   0    13   52-66   18
Etapa viitoare (2 iunie)
Inter Crãguieºti - Coºuºtea Cãzãneºti
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Opriºor
Unirea Gârla Mare - Dunãrea Hinova
Avântul Bistriþa - ASG Hinova
Viitorul Floreºti - Voinþa Vrata
Real Vânãtori - AS Dârvari

 M. O.
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Mã fraþilor, când era
campania pe final, musai sã dea unii
cu bãþu-n el de vot. Îl luarã la bãtaie pe
preºedintele di la USR Mehedinþi, când
împãrþea omu’ neºte ziare ale
partidului. Acuma, nu sã ºtie exact din
partea cui erau agresorii, ori dacã erau
independenþi ºi nu suportau
adversarii. Cert e cã vorba lu al lu’
Zbanghiu, credeam cã s-a terminat cu
violenþa de campanie, cã anii ‘90 au
trecut de ceva timp. Da se pare cã
învãþãm greu ºi uitãm repede.
   Mã nepoate, vã spusã Veta cã nu
ieste de joacã cu nea Duicu care, dacã
n-aþi aflat încã, ieste Pro România.
Adicã acuma ieste cu Victor Viorel
Ponta. Cel care s-a fãcut cã nu are
treabã cu bãgarea la rãcoare a lu’ nea
Adi, care a mutat graniþa judeþului.
Cum vã povesteam, nea Duicu reuºi
sã-l aducã pe nea Gherghe, ex-
primaru’ Severinului, la TV-ul
‘mnaelui, adicã la Pro România. ªi
sã lansã don Titel în analizã politico-
administrativã, da luã ºi apãrarea
primarului Severinului, care ar trebui
lãsat sã-ºi ducã mandatu’ la capãt ca
sã rezolve problema încãlzirii
oraºului. Cum s-ar zice, nea Gherghe
aruncã cartofu’ încintat în mâinile
altora, sigur fãrã de Playboy. Bine, mai

 nea Mãrin

Sucã ºi analizele lu’ nea ex primaru’ Gherghe, cafteala de
campanie ºi problemele suspecte di la judeþean

lãsã o portiþã, pãnã dupã alegerile
europarlamentare, când cicã se
decide ce face cu viitorul politic.
Pesemne dã în bobi pãnã atuncea,
sã vadã cum picã, ori sã mai duce pe
la vreo descântãtoare, ceva.
   Iote cã trecurã anii ºi în zona fostului
Regiment,  adicã pe Serpentina Roºiori
apãrurã nu numai instituþii publice,
cum ar fi Cadastru, da ºi multe case
de îºi întoarce ºi Soarele capu’ dupe
ele. Da, poate, a mai importantã
instituþie este ceea ce puþini ºtiu cã se
cheamã Centrul de Comandã în cazul
unei situaþii de urgenþã. Am mai tras
un semnal de alarmã despre situaþia
din zonã, iar acum semnalãm starea
groaznicã a drumului, care este
nereabilitat de pe vremea când pe acolo
sã bãtea pas de defilare. Mai încolo,
spre casele noi, pietriºul aruncat pe
strãzile cu nume de flori s-a dus pe
apã ºi au rãmas gropile. Da sã nu uite
edilii Severinului cã voturile vor veni
ºi din cartierele respective.
   Acuma, dincolo de proiectele pe
fonduri europene câºtigate, nu sã ºtie
ce sã întâmplã cu proiectu’ de
mobilitate, adicã ãla cu transportu
urban în municipiul Drobeta Turnu
Severin. Cã oamenii ar vrea mai multã
mobilitate ºi mai puþinã poluare, mai

mult confort ºi mai puþinã
cheltuialã. Intereseazã pe
cineva?
   Mã nepoate, îmi zisã
al lu’ Zbanghiu neºte
chestiuni care mã cam
supãrarã. Cicã s-ar fi
întâmplat neºte decese
suspecte la Spitalul
Judeþean,  din cauza
unor bacterii ajunse la

ATI. Nu sã ºtie mare lucru despre ce
ºi cum s-a întâmplat, cel puþin nu
public, da nu e de bine, asta e clar.
Ce sã ºtie e cã a fost închisã secþia
pãnã... la loc comanda.
   Între timp, sã prelungeºte starea de
tensiune ºi ilegalitãþi la Casa Judeþeanã
de Pensii Mehedinþi, din cauza unora
hotãrâþi sã rãmânã ºefi doar pentru cã
au susþinere politicã. Da zisã nerodu
de Sucã, cã susþinerea asta politicã e

cam ca acoperiºu’ pus prost: cade la
prima furtunã mai puternicã.
   Mã fraþilor, da di ce conducerea
Primãriei Izvoru Bîrzii nu a depus
nici un proiect pentru atragerea de

fonduri europene? Cã aºa îi
plângea de milã nea Alin Chirilã
primarului liberal. Ori o fi fost doar
aºa ca sã dea bine pe sticla
electoralã? Om vedea!
   Aºa cum aºteptãm informaþii
proaspete, oficial ºi nu pe surse, din
dosarul numãrul 573/274/2019, aflat
pe rolul Judecãtoriei municipiului
Orºova, ce are ca obiect delapidarea
ºi falsul intelectual, inculpat fiind

chiar primarul Stoica Marius
Simion, iar parte vãtãmatã este,
incredibil, UAT Orºova.
   Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!


