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Echipa Colegiului Naþional de
Informaticã „Tudor Vianu” din
Bucureºti ºi echipa Centrului
Judeþean de Excelenþã
Prahova, reprezentantele României
la a III-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Informaticã în
Echipe/IIOT (20-24 mai,
Moscova), au obþinut medaliile de aur
ºi de argint.
   Medaliatã cu aur, echipa Colegiului
Naþional de Informaticã „Tudor Vianu”
are urmãtoarea componenþã: Ovidiu

Palmaresul delegaþiei României la Olimpiada Internaþionalã de
Informaticã în Echipe 2019

Rãzvan Hârºan, ªtefan Manolache,
Alexandru Petrescu, Ioan Cristian
Pop ºi Andra Elena Mircea (rezervã).
Toþi cei cinci elevi sunt în clasa a
XII-a.
Echipa Centrului Judeþean de
Excelenþã Prahova a intrat în
posesia medaliei de argint în
urmãtoarea formulã: Maria Alexa
Tudose (clasa a XI-a/Colegiul
Naþional „Ion Luca Caragiale” din
Ploieºti), Ioan Alexandru Ilaºi (clasa
a XI-a/Colegiul Naþional „Mihai

Viteazul” din Ploieºti), Matei-Costin
Banu (clasa a XII-a/Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” din
Ploieºti), Theodor-ªtefan
Cristea (clasa a XII-a/Colegiul
Naþional „Ion Luca Caragiale” din
Ploieºti) ºi Andrei Onuþ (clasa a IX-a/
Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
din Ploieºti) - rezervã.
Echipele au fost însoþite ºi
coordonate de Nuºa Dumitriu-
Lupan (inspector ºcolar -
Inspectoratul ªcolar Judeþean Vaslui

ºi director al Centrului Judeþean de
Excelenþã Vaslui) ºi Elena-Daniela
Lica (profesor la Liceul Teoretic „I.L.
Caragiale” din Ploieºti ºi director al
Centrului Judeþean de Excelenþã
Prahova).
Ministrul Educaþiei Naþionale,
Ecaterina Andronescu, a întâmpinat
ºi felicitat delegaþia României pentru
performanþa reuºitã, la întoarcerea în
þarã, pe Aeroportul Internaþional
„Henri Coandã”.

BIROUL DE COMUNICARE

La alegerile europarlamentare care au avut loc
duminicã, PSD
Mehedinþi ºi-a
reconfirmat poziþia
în preferinþele
electoratului din
judeþul Mehedinþi,
formaþiunea
condusã de Aladin
Georgescu având
cel mai mare scor,
în raport cu
celelalte partide.

PSD, LIDER ÎN
MEHEDINÞI DUPÃ
EUROPARLAMENTARE
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Pelerini pe dealul Chiciora
la Ciumarca comunei Godeanu

amãnunte în pag. 3
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Editorial  de Sorin Vidan

Copilãria este cea mai
frumoasã etapã a vieþii, este lumea
din care ar trebui sã lipseascã tristeþea,
iar copiii sã ºtie doar sã râdã. În
copilãrie avem parte de cele mai
frumoase momente, ne facem
amintiri pe care le pãstrãm toatã viaþa.
   ªi pentru cã aceastã perioadã este
atât de importantã pentru noi, ne
aducem aminte de ea de fiecare datã
când vine 1 Iunie. În fiecare an, pe data
de 1 Iunie, sãrbãtorim Ziua
Internaþionalã a Copilului. E ziua în
care iese mai mult ca niciodatã la ivealã
copilul din noi, ziua care reprezintã un
moment potrivit pentru aconºtientiza
nevoile copiilor noºtri ºi pentru a lua
mãsuri. Mãsuri care sã-i sprijine, sã
le protejeze drepturile, sã aibã grijã de
viaþa ºi de sãnãtatea lor.
   Decizia statelor de a stabili o zi
internaþionalã a copilului are legãturã
cu data de 1 iunie 1925, o zi în care
consulul general al Chinei la San
Francisco a adunat câþiva zeci de copii
chinezi orfani pentru a celebra
împreunã Festivalul Bãrcii Dragon, o
importantã sãrbãtoare chinezeascã.
   Sãrbãtorirea unei zile dedicate
copilului a fost propusã în anul 1925,
la Conferinþa mondialã pentru
bunãstarea copiilor de la Geneva. Atunci
s-a adoptat Declaraþia pentru Protecþia
Copilului, iar dupã conferinþã, unele
guverne au introdus Ziua Copilului ca
sãrbãtoare internaþionalã, celebratã în
unele state la 1 iunie, iar în altele, la
diferite date ale anului.
   În 1954, Adunarea Generalã a ONU
a adoptat Rezoluþia cu numãrul 836
pentru a proclama o Zi mondialã a
copilului. Adunarea a recomandat ca,
începând din 1956, în toate þãrile
sã fie instituitã o zi mondialã a
copilului. La 20 noiembrie 1959,
Adunarea Generalã a O.N.U. vota
Declaraþia Drepturilor Copilului ºi
recomanda tuturor statelor membre
sã-i sãrbãtoreascã pe copii. Chiar
dacã decizia nu a fost obligatorie, ea
a fost respectatã în multe state.
   În prezent, ziua copilului este
sãrbãtoritã în mai bine de 50 de state.
ªi þara noastrã sãrbãtoreºte aceastã
zi. Pe 16 noiembrie 2016, s-a
promulgat legea prin care este
modificat Codul muncii prin
declararea zilei de 1 Iunie - Ziua

Ziua Internaþionalã a Copilului

Copilului ca sãrbãtoare legalã în care
nu se lucreazã. Astfel, din 2017, ziua
de 1 Iunie este nelucrãtoare.
   De 1 Iunie ne gândim la cei ce dau sens
vieþii noastre. Ne gândim la copiii noºtri.
ªi încercãm sã-i facem mai fericiþi, sã le
oferim un viitor mai bun, sã le dãm tot ce
au nevoie pentru a creºte, pentru a fi
sãnãtoºi, pentru a-i educa. Pentru ca, mai
apoi, sã fim mândri de ei.
   De 1 iunie, trebuie sã conºtientizãm
mai mult ca niciodatã drepturile
copiilor noºtri, pentru cã, orice copil
are dreptul la viaþã, supravieþuire ºi
dezvoltare. De asemenea, are dreptul
la un nume, la o naþionalitate, are
dreptul sã-ºi cunoascã pãrinþii ºi sã
fie îngrijit de aceºtia.
   Fiecare om care are copii, are ºi
responsabilitãþi. Trebuie sã-i protejeze
pe cei mici împotriva oricãror forme
de exploatare, împotriva violenþei,
abuzului, abandonului, trebuie sã le
asigure ºansa la o educaþie de calitate,
prin care sã aibã ºanse egale la
dezvoltarea personalitãþii lor. De
asemenea, mai trebuie sã le ofere
ºanse la un învãþãmânt primar
obligatoriu ºi gratuit, sã le ofere accesul
la liceu ºi facultate, la servicii de
informare ºi orientare ºcolarã ºi
profesionalã. Pe scurt, fiecare copil
trebuie sã aibã o copilãrie fericitã, o
adolescenþã lipsitã de griji, pentru
ca mai apoi sã devinã adultul
responsabil.
   1 Iunie este cel mai bun prilej de a
sãrbãtori copilãria ºi copiii.
 La mulþi ani, tuturor copiilor! ªi
tuturor pãrinþilor! Sã ne bucurãm
de copiii noºtri, iar copiii, la
rândul lor, sã se bucure cât mai
mult timp de pãrinþi!

Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

Ce am câºtigat noi, ca
români, dupã ce s-au încheiat
alegerile europarlamentare? Pãi, în
primul ºi în primul rând avem, acum,
o seamã de europarlamentari, de
politicieni care vor merge la Bruxelles
sã ridice ºi sã coboare mâna, votând,
pe teme europene. Îi vom vedea rar
sau mai deloc. Aproape cã nu vom
ºti mai nimic din ceea ce vor face
domniile lor pe acolo. Sigur cã vor
face, nu zicem cã nu, dar efectiv nu
vom ºti noi mare lucru.
   Prin natura lucrurilor activitatea unui
europarlamentar e departe de vieþile
noastre de zi cu zi. Fix la viitoarele
alegeri europarlamentare îi vom vedea
rãsãrind ca din pãmânt, gata sã ne
convingã sã-i mai votãm odatã.
   În plan intern am „câºtigat” încã un
prilej de urã revãrsatã ºi intoleranþã.
Alegerile europarlamentare, cu miza
lor naþionalã vagã, micã, au fixat borne
pentru rãzboiul politic intern, unul

Ce am câºtigat
dupã alegeri?

colosal, ºi care deja se prefigureazã
la orizont. Oamenii s-au împãrþit deja
în cete politice, ºi încep sã se agite,
sã viseze guevernãri, cãderi de
guvern, rãsturnãri de situaþie.
  Colac peste pupãzã, a doua zi l-au
arestat pe Dragnea ºi totul a devenit,
rapid, o mizã politicã localã. Temele
europarlamentare s-au volatilizat
brusc, lãsând locul altora: execuþii
politice la vârful PSD, planurile lui
Iohannis, cãderea lui Tãriceanu,
moþiunea de cenzurã, planurile lui
Ponta ºi viziunile USR.
   Într-un fel, meritã sã fii
europarlamentar. Pleci pentru cinci
ani din circulpolitic de acasã, eºti
bineplãtit ºi, în plus, poþi sã faci niºte
lucruri mari pentru þara ta, dacã poþi.
Pentru cei care nu pleacã la PE,
politicienii locali, continuã circul
partidic. Ce am câºtigat noi, ca
români, dupã ce s-au încheiat
alegerile europarlamentare? Am
revenit la vechile poziþii de intoleranþã
ºi agresivitate dictate de vederile ºi
simpatiile politice. Vom fi din ce în
ce mai pregãtiþi sã ne dãm în cap,
figurativ vorbind, pentru conducãtorii
iubiþi, Orban, Dãncilã, Barna,
Iohannis, pentru postul tv favorit
Antena 3, B1 sau Realitatea într-o
confruntare continuã, de uzurã, care
aruncã în aer orice ºansã de conciliere
ºi comunã construire.

„Cu viaþa mea apãr viaþa”
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al judeþului

Mehedinþi a organizat, miercuri, 29 mai a.c., începând cu ora 09.00, în
colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean, etapa judeþeanã a
concursului cu cercurile de elevi „Cu viaþa mea apãr viaþa”.
   La concurs au participat cinci echipaje de elevi de gimnaziu de la
ªcolile Iloviþa, Obârºia Cloºani, Butoieºti, Corlãþel ºi Colegiul Naþional
„Traian” ºi trei echipaje de liceu de la Colegiul „ªtefan Odobleja”, Liceul
Teoretic Cujmir ºi Colegiul „Traian Lalescu” din Orºova.
   Cu aceastã ocazie, elevii au arãtat cã au cunoºtinþe teoretice referitor la
situaþiile de urgenþã,  continuare în pag. 10
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La alegerile europarlamentare
care au avut loc duminicã, PSD
Mehedinþi ºi-a reconfirmat poziþia în
preferinþele electoratului din judeþul
Mehedinþi, formaþiunea politicã
având cel mai mare scor, în raport
cu celelalte partide. În acest context,
preºedintele PSD Mehedinþi, Aladin
Georgescu, cel care deþine ºi funcþia
de preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, a mulþumit
electoratului ºi echipei de campanie.

Spitalul Judeþean primeºte
aparaturã medicalã în valoare de

13 milioane lei
Ministerul Sãnãtãþii a alocat Spitalului Judeþean din Drobeta Turnu Severin

suma de 13 milioane lei, pentru achiziþia de aparaturã ºi echipamente.
   Anunþul a fost fãcut de preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, în cadrul unei conferinþe de presã.
   “Este cel mai mare sprijin pe care îl dã Guvernul Spitalului Judeþean,
cum de altfel, a dat întregului sistem de sãnãtate anul acesta, întrucât
acest domeniu a primit cel mai mare buget din 1990 pânã în prezent,
prin Legea Bugetului de Stat. Iatã, cã pe lângã creºterile substanþiale de
salarii pentru medici ºi personalul medical pe care le-a operat Guvernul,
s-a luat în calcul ºi necesitatea dotãrii unitãþilor”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Lista echipamentelor ce vor fi achiziþionate la Spitalul Judeþean din Drobeta
Turnu Severin cu fonduri guvernamentale poate fi consultatã mai jos.

PSD a obþinut peste 43% din voturile mehedinþenilor la Europarlamentare

 Biroul de presã

În ºedinþa Colegiului Prefectural Mehedinþi au fost analizate 3
probleme de interes pentru judeþul nostru, referitoare la evoluþia
ºomajului, acordarea subvenþiilor de stat pentru agriculturã ºi starea de
salubrizare a localitãþilor ºi cursurilor de apã în scopul prevenirii situaþiilor
de urgenþã ºi protejãrii mediului.
   Prefectul judeþului, domnul Nicolae DRÃGHIEA, a luat act de trendul
descrescãtor al ºomajului în judeþul nostru, însã a subliniat necesitatea
desfãºurãrii în continuare a campaniilor de informare referitoare la locurile
de muncã vacante. Referitor la mãsurile de salubrizare a localitãþilor ºi
cursurilor de apã, prefectul a atras atenþia instituþiilor cu atribuþii sã fie
ferme în aplicarea legii ºi în special sã urmãreascã îndeplinirea mãsurilor
dispuse pe timpul verificãrilor de cãtre comisia constituitã în acest sens
prin ordin al prefectului.

Rata ºomajului a scãzut în Mehedinþi

Prim-ministrul României,
Viorica Dãncilã, a transmis, în
aceastã dupã amiazã (29 mai a.c.-
nr.), preºedintelui României, Klaus
Iohannis, propunerile de numire a
noilor miniºtri pentru portofoliile
de viceprim-ministru pentru
implementarea parteneriatelor
strategice ale României, ministru al
Justiþiei, ministru al Fondurilor
Europene ºi ministru pentru
Românii de Pretutindeni.

Pentru portofoliul de viceprim-
ministru pentru implementarea

  “Rezultatul
obþinut de
Partidul Social
Democrat în
Mehedinþi la
a l e g e r i l e
europarlamentare
este unul foarte
bun, care mã
onoreazã pe
mine, dar ºi
echipa formatã
din parlamentari,
p r i m a r i ,

viceprimari ºi consilieri PSD. Cu toþii
au muncit foarte mult în campania
electoralã pentru a-i informa pe
oameni cu privire la lucrurile bune
pe care le-am realizat pentru
mehedinþeni împreunã cu Guvernul
PSD. Asta înseamnã cã oamenii au
înþeles cã suntem pe drumul cel bun
în ceea ce priveºte investiþiile, iar
situaþia actualã meritã un cadru
european care sã asigure
continuitatea proiectelor pe care le

avem. Le mulþumesc mehedinþenilor
care au mers la vot duminicã ºi le
mulþumesc, totodatã, pentru
încrederea acordatã!”, a declarat
preºedintele PSD Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   La alegerile europarlamentare,
PSD s-a detaºat considerabil în
raport cu celelalte partide ºi a
obþinut în Mehedinþi 43,07%,
judeþul aflându-se astfel, pe locul

al III-lea la nivel naþional, în rândul
organizaþiilor PSD din þarã.
   ”Sigur cã la nivel naþional, prin
prisma rezultatului obþinut ºi a
evenimentelor care au urmat
acestui scrutin, PSD este într-o
situaþie dificilã. Am însã încredere
cã Partidul are resurse sã se
reechilibreze!”, a mai spus
preºedintele PSD Mehedinþi.

Premierul Dãncilã a transmis Preºedintelui
României propunerile de numire a noilor

membri ai Guvernului
parteneriatelor strategice ale
României a fost propus Titus
Corlãþean, diplomat de carierã, pentru
Ministerul Justiþiei, Ana Birchall, cu
specializãri aprofundate în domeniul
juridic,  pentru Ministerul Fondurilor
Europene a fost propusã Roxana
Mânzatu, cu o experienþã de 15 ani
în domeniul afacerilor ºi fondurilor
europene, iar pentru Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni a fost
nominalizatã Natalia Intotero, care a
mai deþinut acest portofoliu.

Biroul de presã al Guvernului

 Biroul de presã
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     Rugãciunile pentru ocrotirea
de ciumã, împãmântenite în
zona de munte a judeþului
Mehedinþi, se concretizeazã an
de an printr-o sãrbãtoare cu
totul aparte. Ciumarca, aºa cum
i se spune din tradiþie, este
praznicul care adunã pe muntele
Godeanu sute de rugãtori, care
participã cu tot sufletul la Sfânta
ºi Dumnezeiasca Liturghie.
Anul acesta, sãrbãtoarea,
rânduitã pentru întreaga
comunã în ziua de vineri dupã
praznicul Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena, a fost
încununatã de tradiþionala Slujbã
Euharisticã, sãvârºitã în sobor de
arhierei, preoþi ºi diaconi, pe cea
mai înaltã colinã din împrejurimi:
dealul Chiciora.
   Au rãspuns chemãrii Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, trei arhierei,
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române: Preasfinþitul
Pãrinte Andrei – Episcopul Covasnei
ºi Harghitei, Preasfinþitul Pãrinte
Gurie – Episcopul Devei ºi
Hunedoarei ºi Preasfinþitul Pãrinte
Siluan - Episcopul Românilor
Ortodocºi din Ungaria.
   Cunoscutã ºi sub numele de
„moartea neagrã”, ciuma a fost una
dintre cele mai violente pandemii din
istoria omenirii, despre care se

Pelerini pe dealul Chiciora la Ciumarca comunei Godeanu

crede cã ar fi izbucnit în Asia,
rãspândindu-se în Europa dupã anul
1347, unde a creat mare panicã. Cel
mai probabil, ea a ajuns în zonã prin
intermediul corãbiilor, care fãceau
comerþ intens în acea vreme.
Scrierile veacului ºi cercetãrile
ulterioare aratã cã o treime din
populaþia mondialã a pierit de
aceastã molimã. Cu toate acestea,
pe meleagurile noastre, numeroºi
oameni au fost tãmãduiþi prin
lucrarea lui Dumnezeu ºi mijlocirea
Sfântului Nicodim de la Tismana.
Potrivit tradiþiei, prin aceste locuri a
trecut sfântul care, vãzând suferinþa
celor care erau bolnavi de ciumã, se
ruga pentru ei, iar aceºtia prin post
ºi rugãciune se vindecau. Sfântul
Nicodim a rânduit pentru fiecare sat

o zi de vineri în care sã se
sãvârºeascã Sfânta Liturghie la
intrarea în localitate ºi apoi sã se
citeascã rugãciunile de îndepãrtare
a bolilor molipsitoare. Aºa se face
cã în fiecare sat din zona de munte a
Mehedinþiului se sãrbãtoreºte
Ciumarca, zi de rugãciune
obºteascã, pentru ca Dumnezeu sã
îi fereascã pe locuitori de toate bolile
sufleteºti ºi trupeºti. Cu acest prilej,
fiii satelor se revãd ºi se bucurã.
Deºi se consumã mâncãruri de post,
Ciumarca a devenit pentru fiecare sat
un al doilea hram, o a doua
sãrbãtoare a localitãþii respective.
   La finalul Sfintei Liturghii au fost
citite de arhiereii prezenþi, rugãciuni
pentru ocrotirea de boli ºi necazuri
ºi rugãciuni pentru alungarea

duhurilor necurate, urmate de
cuvântul de învãþãturã rostit de
Preasfinþitul Pãrinte Andrei,
Episcopul Covasnei ºi Harghitei.
   Începutul cuvântului de
învãþãturã a avut ca punct de
referinþã versetul 14 al capitolului
6 din Epistola cãtre Galateni a
Sfântului Apostol Pavel: „Iar mie,
sã nu-mi fie a mã lãuda, decât
numai în crucea Domnului nostru
Iisus Hristos, prin care lumea este
rãstignitã pentru mine, ºi eu
pentru lume!” ºi a evidenþiat
subiectul  cuvântãrii: mãrturisirea
Crucii ºi Învierii Domnului.

   Sfântul Constantin cel Mare a
fãcut ascultare de Dumnezeu ºi a
pus semnul Crucii pe stindarde, pe
scuturile ºi pe coifurile soldaþilor ºi
prin aceasta a învins. De acolo avem
stindardul, steagul, iar dacã o oaste
se declarã învinsã dacã pierde
steagul de luptã, asemenea ºi noi
creºtinii dacã pierdem Crucea,
pierdem rãzboiul duhovnicesc!

Aceastã perioadã de la Înviere
pânã la Înãlþare, toatã este o
sãrbãtoare. Ne-am umplut de
luminã cu toþii prin Învierea
Domnului.
   Paºtile Domnului, Paºtile. Din
punct de vedere etimologic  cuvântul
Paºti vine de la ebraicul Pescha care
înseamnã trecere, eliberare. De la
ieºirea poporului evreu din robia
egipteanã, la eliberarea noastrã de
sub robia morþii ºi a pãcatului prin
rãstignirea ºi Învierea Domnului”.
   În timp ce majoritatea zilelor de
prãznuire de peste an sunt
aghiocentrice, având în mijloc
imaginea unuia sau mai multor sfinþi,
Ciumarca ºi-a croit o altã cale cãtre
celebrarea religioasã. Actul constitutiv
al sãrbãtorii locale îl reprezintã o
minune de amploare, a cãrei puternicã
impresie a reverberat ºi a fãcut posibilã
transmiterea anamneticã a ei pânã în
contemporaneitate.
   Între punctul de plecare ºi cel de
destinaþie timpul dobândeºte acele
valenþe ale momentelor sacre. Este
timp de reflecþie ºi introspecþie, de
rugãciune ºi cãinþã.
Hristos a Înviat!

Pr. Necºoiu Cosmin Eftimie,
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Miercuri, în ºedinþa de
Consiliu Local, a fost aprobat
Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a serviciului social de
îngrijire la domiciliu a persoanelor

A fost aprobat Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
serviciului social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

vârstnice.
   Multe persoane vârstnice au nevoie
de ajutor, fie cã vorbim despre servicii
de îngrijire la domiciliu din sfera
medicalã sau socialã. De acum

înainte, implicarea Primãriei
municipiului Drobeta Turnu Severin
în susþinerea serviciilor pentru
vârstnici va fi mult mai mare.
   Miercuri, 29 mai, consilierii locali
au aprobat un proiect de hotãrâre,
iniþiat de primarul Marius Screciu,
prin care a fost aprobat Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a
serviciului social de îngrijire la
domiciliu a persoanelor vârstnice.
   „Este un proiect de suflet pe care
îl împãrtãºesc cu doamna director
Monica Moþ de la Asistenþã Socialã.
Avem la nivelul municipiului
Drobeta Turnu Severin vârstnici
care nu putem sã-i instituþionalizãm
ºi, în general, oamenii sunt legaþi

 Continuare în pag. 16
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Alte proiecte vizeazã
revitalizarea a 12.000 mp de spaþii verzi
în municipiul Drobeta Turnu Severin,
construirea unei creºe ºi modernizarea
cartierului Banoviþa. Proiectele sunt în
faza de evaluare, dupã care se va trece
la precontractare.
   “Este extrem de importantã
capacitatea administrativã a Primãriei
în ceea ce priveºte implementarea
acestor proiecte ºi þin sã mulþumesc
echipei ºi primarului cã s-au implicat
foarte mult. Noi în calitate de
consultant nu puteam sã fim decât un
suport pentru elaborarea acestor
proiecte. Noi apreciem undeva la trei

Peste 35 de milioane de euro
este valoarea celor 13 proiecte care

urmeazã sã fie implementate de
Primãria municipiului Drobeta Turnu

Severin, din care cinci sunt legate
de mobilitatea urbanã: crearea de

piste de biciclete, crearea unui
sistem de închiriere biciclete, o

parcare, sistem de management al
traficului, achiziþia de autobuze

electrice ºi reabilitarea de strãzi.

luni cã va mai dura perioada de
evaluare efectivã ºi apoi vor intra în
perioada de precontractare, ceea ce
înseamnã cã Primãria a blocat aceºti
bani ºi practic le aparþin sumele pe care
le vor contracta. În perioada urmãtoare
vor lansa procedurile de achiziþie
pentru implementarea proiectelor. Aici,
în ceea ce priveºte procedurile de
achiziþie este un hãþiº legislativ, se pot
estima de la trei luni pânã la un an, în
condiþiile în care vor exista contestaþii”,
a precizat Radu Dragomir, consultant

în cadrul proiectelor.
   Acesta mai explicã cã prin aceste
proiecte de mobilitate urbanã, Primãria
municipiului Drobeta Turnu Severin
pune bazele unei infrastructuri
moderne de transport local,
beneficiind de finanþare europeanã, cu
o contribuþie foarte micã de la bugetul
local de doar 2 la sutã:
   „Noi sperãm ca Primãria sã fie la
fel de activã pentru cã în exerciþiul
2020-2027 vor fi alocate sume mult
mai importante, dar nu vor mai fi
investite în proiecte strict de
infrastructurã, ci se va investi în

inovaþie. Eu zic cã dacã aceste
proiecte vor fi implementate
corespunzãtor ºi, aºa cum le-am
proiectat, cu siguranþã vor oferi o bazã
pentru imediatul exerciþiu financiar”.
   Primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu,
spune cã prin aceste proiecte se
urmãreºte crearea unei alternative
rapide ºi ecologice de transport,
astfel încât sã fie reduse ºi emisiile
de gaze, pentru a avea un oraº curat.
   „Urmãrim o alternativã modernã ºi
civilizatã la traficul cu autoturismul

Marþi, 28 mai, au fost
instalate în cartierul Crihala din
Drobeta-Turnu Severin primele
containere pentru colectarea
selectivã a deºeurilor, astfel încât
severinenii sã poatã arunca
deºeurile separat. „Am început de
astãzi înlocuirea vechilor pubele de
gunoi din cartierele oraºului, cu
containere noi. Pânã la finalul anului
viitor vom instala 200 de centre de
colectare a deºeurilor, instalaþii
moderne care împiedicã
rãspândirea mirosului ºi a resturilor
menajere ºi vin în sprijinul protejãrii

Containere pentru colectarea selectivã a
deºeurilor în Drobeta Turnu Severin

mediului înconjurãtor. Avem
datoria de a pãstra natura curatã ºi
de a o lãsa copiilor noºtri în condiþii
cât mai bune”, a declarat primarul
Marius Screciu. O parte din banii
obþinuþi prin colectarea selectivã a
deºeurilor vor fi reinvestiþi tot în
zona de selectare a gunoiului, iar
municipiul Drobeta Turnu-Severin
se alinieazã în acest fel oraºelor
moderne, unde colectarea deºeurilor
se va face într-un mod civilizat. În total,
sunt 200 de containere noi care vor
fi montate, în tot municipiul.

Proiecte cu finanþare europeanã de 35 milioane de euro la Primãria Drobeta Turnu Severin

 Biroul de presã

 continuare în pag. 7
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Persoane care vor sã dea
exaltãrii lor postelectorale o aurã de
înþelepciune fac apel la tezaurul de
maxime al anticilor. Nu cã ar excela
prin vasta lor culturã sau prin
diversitate informaþionalã, nu,
dimpotrivã, aº zice. Oameni care, pânã
mai ieri contestau dreptul majoritãþii
rezultate dupã alegerile din 2016 de a
guverna, de a conduce þara, þopãie
acum de veselie, dupã
europarlamentarele de duminicã,
strigând din toþi boºogii „vox populi,
vox dei!”. Ei, ce dovadã mai bunã, mai
solidã, de însuºire a comporta-
mentului civic, democratic, mai vreþi
– veþi zice. Da, aºa este, nu putem
contesta. ªi noi ne-am ghidat
permanent dupã acelaºi vechi dicton,
având convingerea nestrãmutatã cã
majoritatea are întotdeauna dreptate,
cã ea are dreptul imprescriptibil de a
decide în toate problemele comunitãþii,
fie cã unii sau alþii sunt de acord sau

nu cu aceastã situaþie. Numai cã nu
toatã lumea este interesatã, în mod real,
de aplicarea principiilor de convieþuire.
Nu puþini compatrioþi (am zis bine?!),
ba chiar din ce în ce mai numeroºi, se
dovedesc adepþii voioºi ºi frenetici ai
principiului conform cãruia securiºtii
noºtri sunt mai buni decât securiºtii
voºtri. Foarte exigentul nostru profesor
de limba latinã din liceu, Gheorghe
Olaru (m-aº bucura sincer sã mai fie
printre noi!), cel care ne-a predicat
pentru prima datã importanþa acestui
dicton, ne-a vorbit, mai în glumã, mai
în serios, despre... reversul lui: „Vox
populi, vox (derbe)dei!”, atrãgându-ne
atenþia asupra situaþiei în care o
minoritate turbulentã ajunge sã
timoreze majoritatea ºi sã ajungã sã ia
decizii în locul ei. „Era ticãloºilor”, i-
ar fi zis Marin Preda.
   * Pe 26 mai s-a produs, pe fondul
unui soi aparte de canibalism „anti-
Dragnea”, prin extensiune anti PSD,

s-a produs o rãsturnare dramaticã a
prognozelor din sondajele de opinie.
Astfel, P.N.L., partid considerat quasi-
falimentar de mai toþi observatorii
fenomenului politic românesc, a
devenit câºtigãtorul, nu-i aºa,
incontestabil al europarlamentarelor.
O surprizã la fel de mare a fost ºi
clasarea pe locul al treilea, în coasta
PSD, a fãcãturii pestriþe numitã USR,
o formaþiune ce s-a fãcut remarcatã
prin promovarea unui comportament
ºi limbaj agresive în politica ºi
societatea româneascã. PSD-ul,
procentual vorbind – la jumãtate faþã
de ultimele scrutinuri, interne sau
euro. Explicaþiile ar fi douã la numãr.
Prima ar veni dinspre calitatea actului
de guvernare, unde, în ciuda unor
realizãri notabile, s-au înregistrat ºi
destul de multe bâlbe ºi destul de
multe ezitãri. Cea de-a doua explicaþie
vine, în mod sigur, aºa cum spuneam
ºi mai sus,  dintr-un soi de canibalism

“Vox(derbe)dei”
anti-Dragnea, cultivat asiduu în
ultimii doi-trei ani dinspre aproape
toate zonele politicii ºi societãþii
româneºti. Cât de plin de pãcate ar fi
un personaj cum este acest Dragnea,
nu mi se pare nici normal, nici logic,
nici omeneºte, nici creºtineºte sã îl
demonizezi în aºa hal încât sã ajungi
sã-i doreºti moartea sau sã þopãi de
fericire cã a intrat la puºcãrie. Acum
câteva zile, a doua zi dupã alegeri,
liderul PSD a primit sentinþa de
condamnare ºi a ºi fost pus în cãtuºe
ºi încarcerat. Ei, acum e mai bine?
Sunteþi mai fericiþi, canibali pe stil
neo? Dacã PSD-ul  este într-o
confuzie totalã, din care cine ºtie dacã
va ieºi curând, celelalte partide, se
clatinã ºi ele vizibil. Lãsând la vedere
imensul ghiveci propagandistic ce ar
vrea sã þinã loc de doctrinã ºi program
de guvernare. Iar dacã Ludovic Orban
– Balalaicã premier ºi Raluca Turcan
preºedinte al Camerei Deputaþilor
sunt soluþiile PNL pentru ieºirea din
acest teribil impas, ne-am lãmurit!
Putem emigra în liniºte. Þara aceasta
pare captivã sub aripa larg
cuprinzãtoare a prostiei colective. Ce
analizã politicã, ce pamphlet mai pot
deveni repere pentru conturarea unor
direcþii de acþiune?!
   * Douã decepþii: neaccederea
ALDE în Parlamentul European,
dupã o campanie serioasã ºi
decentã ºi prestaþia oportunistã a
premierului Viorica Dãncilã.
Cucoanã, bãieþii la care faci
plecãciuni te vor hali – pardon de
expresie! – la primul mic dejun
semioficial... Absurdul politic în Þara
Suprarealismului literar...

Biroul Electoral Judeþean Mehedinþi a dat
publicitãþii rezultatele finale ºi oficiale ale scrutinului

electoral de duminicã, la nivelul judeþului nostru. PNL nu
a reuºit sã fie pe primul loc în Mehedinþi, la fel ca la nivel

naþional, dar a luat peste 23 la sutã. PSD a câºtigat cele
mai multe voturi, dar cea mai frumoasã figurã a fãcut-o

PRO ROMÂNIA, devenind a treia forþã politicã localã.
   Au fost numãrate ºi centralizate voturile din toate cele 290
de secþii de votare deschise cu ocazia alegerilor parlamentare,
iar Biroul Electoral Judeþean Mehedinþi a anunþat rezultatele
finale. PSD se aflã pe primul loc, cu un procent de 43 la sutã.
Urmeazã PNL, cu 23 la sutã, PRO ROMÂNIA – cu 11 la sutã
ºi USR -PLUS cu aproape 9 la sutã.
Rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare,

din Mehedinþi:
PSD – 43,07 la sutã, 48.819 de voturi;

Rezultate finale la alegeri. PSD, câºtigãtor la Mehedinþi

PNL – 23,19 la sutã, 26.289 de voturi;
PRO ROMÂNIA – 10,93 la sutã, 12.389 de voturi;
USR – PLUS – 8,62 la sutã, 9.773 de voturi;
ALDE – 5,93 la sutã, 6.716 voturi;
PMP – 4,16 la sutã, 4.717 voturi

 Continuare în pag. 10
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Anul 2010.  Un spital dintr-
un mic oraº de munte, Baia de
Aramã, unul din cele 5 ale întregului
judeþ Mehedinþi, era pe punctul de
a-ºi închide porþile. Un spital
construit între anii 1888-1891, ce
avea în spate o istorie impresionantã
ºi  deservea aproximativ 30.000 de
oameni. Din fericire, planul a fost
abandonat în ultimul moment doar
din bunãvoinþa ºi la intervenþiile
binevenite ale Primãriei Baia de
Aramã dar ºi ale forumurilor
superioare.

   Câþiva ani mai târziu, tot prin
bunãvoinþa primãriei ºi ambiþia
primarului, acelaºi spital a intrat într-
un proiect major de reabilitare, co-
finanþat din fonduri europene. Din
acel moment, tragedia urma sã se
transforme într-o evoluþie cât se
poate de favorabilã. Au fost atraºi
medici tineri, cu noi perspective,
care, încet dar sigur, au aºezat
lucrurile pe un fãgaº normal, aºa

cum nu mai erau de probabil
câþiva zeci de ani.
   Tânãra echipã s-a coagulat, ºi au
început sã fie aduse modificãri în
cadrul întregului spital. Dupã
aproximativ 9 ani, conform
registrelor medicale, s-au înregistrat
primele intervenþii chirurgicale, la
iniþiativa d-nului dr. Puca Bogdan,
cel care în vara anului 2018 a ºi fost
numit în funcþia de manager.
   Din acel moment, progresul
micului spital a fost unul galopant.
La eforturile administratorului ºi ale

directorului financiar, datoriile
spitalului, adunate de câþiva ani, au
fost achitate, pentru prima oarã
dupã câþiva zeci de ani, încheind
2018 aºa cum spitalul nu mai fusese
de mult timp- fãrã datorii.
Regulamentul intern a suportat o
schimbare radicalã, condiþiile din
spital s-au îmbunãtãþit vizibil. Spre
exemplu, s-au fãcut mari progrese
în ceea ce priveºte blocul alimentar,

clãdirea veche, renovatã ultima
datã în 1934 a fost înlocuitã cu un
bloc modular ce îndeplineºte toate
normele cerute la momentul de
faþã. Mai mult, prin eforturi
materiale proprii, s-a început
anveloparea spitalului, lucrare care
este în curs de desfãºurare.
   Echipa nou-formatã, tânãrã,
dinamicã ºi dornicã de schimbare,
îºi pune amprenta,  asupra fiecãrui
aspect din spital. Planul este unul
mãreþ, iar ocazia este unicã pentru
cã nicãieri în altã parte, în altã þarã,
medicii nu ar putea gãsi satisfacþia
de a face lucrurile sã meargã ºi de a
dovedi cã se poate. Managerul
conduce ca un exemplu pentru
subalternii ºi colegii sãi. Este cel
care participã alãturi de colegi la
orice lucrare de construcþie, ºi cel
care stã alãturi de personalul medical
la fiecare decizie. Chirurg fiind, dar
ºi o fire modestã, susþine în
permanenþã cã aºa a fost educat
în timpul rezidenþiatului.
   Oamenii încep sã capete încredere
în “vechiul” spital, spitalul
comunitãþii, aliniat pe cât se poate
de mult la normele cerute de
Minister. Nu de puþine ori, pacienþii
vindecaþi au contribuit, prin donaþii
la îmbunãtãþirea condiþiilor.
   Spitalul are în prezent patru secþii,
Chirurgie, Obstetricã-Ginecologie,
Pediatrie ºi Medicinã Internã la care
se adaugã Ambulatoriul Integrat.
Planul recent al managerului,
susþinut în permanenþã de echipa sa,
de primãrie ºi de Direcþia Publicã de
Sãnãtate, este acela de a construi
Spitalizarea de zi, atât de benefic

La Spitalul Baia de Aramã, se naºte, dupã mai bine de 30 de ani,
primul copil printr-o operaþie de cezarianã

pentru pacienþi cât ºi pentru
instituþie. Eforturile se fac pe toate
planurile, în permanenþã se cautã ºi
strâng fonduri pentru aparaturã care
este vitalã. Cu sprijinul
necondiþionat al Primãriei ºi
Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi, în luna mai a acestui
an, spitalul a fost informat cã va
primi fonduri considerabile pentru
achiziþia unui nou aparat de
anestezie (aparatul existent în
prezent dateazã din 1958) ºi pentru
o lampã scialiticã, atât de necesarã
într-o salã de intervenþie.
   Pentru a încununa aceastã
frumoasã desfãºurare de forþe, în data
de 21.05.2019, la Spitalul Baia de
Aramã, se naºte, dupã mai bine de
30 de ani, primul copil printr-o
operaþie de cezarianã. Prima tânãrã
gravidã care n-a mai fost trimisã sã
nascã în alt spital, naºte sub aripa
unor medici curajoºi ºi ambiþioºi,
având alãturi un medic ginecolog,
ca prima mânã, ºi un medic chirurg
ca mânã a doua, aºa cum puþine
femei au oportunitatea sã nascã.
“Bebeluºa spitalului”, Emanuela
Andreea Elena, un frumos ºi
puternic copil, vine sã ne reconfirme,
cã DA, se poate, cã DA, putem avea
oricând parte de un nou ºi frumos
început. Cã schimbarea stã în
oameni ºi în voinþa f iecãrui
angajat  care s-a implicat în
evoluþia acestei instituþii. ªi chiar
dacã, inevitabil se vor mai
strecura erori, sirul realizãrilor
frumoase va fi cu siguranþã de
neîntrerupt.

 urmare din pag. 5

Proiecte cu finanþare europeanã...

în Drobeta Turnu Severin prin douã
variante de lucru: un transport public
modern, elegant, civilizat ºi
posibilitatea sã avem în Turnu
Severin piste de biciclete pentru cei
care vor sã aleagã acest mijloc de
deplasare. Vom avea nouã autobuze
electrice, staþii de autobuz moderne,
civilizate cu panouri fotovoltaice
unde se va ºtii unde este autobuzul,
în cât timp va ajunge în acea staþie.
De asemenea, avem posibilitatea sã

 Biroul de comunicare

modernizãm strãzile pe care circulã
aceste autobuze. Mai avem ºi un
proiect privind revitalizarea zonelor
uitate ºi ne-am axat pe Banoviþa,
zona unde vom investi cel mai mult,
zona Apolodor, Serpentina Roºiori.
Ne dorim sã atragem în continuare
fonduri europene fiind o formã
ieftinã de modernizare ºi de
dezvoltare a oraºului Drobeta Turnu
Severin”, a declarat luni, în cadrul
unei conferinþe de presã, primarul
Marius Screciu.
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Niciun titlu nu ar fi mai
potrivit pentru aceste momente de
cumpãnã ale Þãrii decât cel al
articolului din „Neamul românesc”,
publicat la data 6 iulie 1940, de
marele savant Nicolae Iorga: „De ce
atâta urã?” Anul 1940 a fost anul
rapturilor teritoriale, comise în urma
criminalului Pact Ribbentrop-
Molotov (cu urmãri încã vizibil
valabile), de cãtre U.R.S.S.,
Germania ºi Italia prin
ultimatumurile din 26-28 iunie,
prin „Diktatul de la Viena” ºi
Tratatul de la Craiova, prin care
României i-au fost rãpite teritorii.
Astãzi, în urma atâtor atentate
asupra integritãþii ºi suveranitãþii
Þãrii, cei cãrora le pasã nu pot
accepta pretenþiile revanºarde ale
Ungariei, nici comportamentul
execrabil al unor maghiari
descreieraþi, pe care-i întrebãm: „De
ce atâta urã ?”.
Falsificarea istoriei, cimitirul Valea
Uzului ºi profanarea de morminte
„justificatã” de U.D.M.R., sub
toleranþa inadmisibilã a
autoritãþilor statului român
   Nici nu a apucat sã se dilueze

“De ce atâta urã ?!”
antiromânismul parºiv al demolãrii
statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul
de la Oradea, cã alt „incendiu” a
aprins spiritele. Telecomandat,
alimentat ºi catalizat permanent de
extremiºtii ºovini din „þara vecinã ºi
prietenã”, prin reprezentanþii uniunii
„culturale” U.D.M.R., cu doza ciclicã
de anti-românism, un autobotezat
„grup de iniþiativã maghiar” din
România - a considerat cã
profanarea mormintelor ar putea
resuscita doctrina „Nincs
kegyelem!” a lui Dücsõ Csaba ºi
acoperirea prin uitare a masacrelor
de la Ip, Treznea, Moisei, Luduº,
Sãrmaºu… Fãrã urmã de îndoialã,
evenimentul nedorit la care ne vom
referi în cele ce urmeazã a îngrijorat
ºi revoltat majoritatea cetãþenilor de
bunã credinþã ai României. Influenþa
maleficã ºi antiromâneascã a
neconstituþionalului ºi subversivului
partid fabricat pe criterii etnice,
imediat dupã haosul decembrist (sã
nu credeþi în coincidenþe) botezat
U.D.M.R., ºi condus „spre înalte
culmi de progres ºi civilizaþie” de un
lider mai antiromân ºi mai
machiavelic chiar decât Viktor Orban
ºi purtãtorul de sutanã satanistã
László Tõkés.
   Antiromânismul extremiºtilor
maghiari se bucurã de susþinerea, ba
chiar încurajarea declaratã public a
manechinului-motociclist de la
Senatul României, de cea tacitã a
biciclistului de la Cotroceni, a re-re-
judecatului de la Camera Deputaþilor
din Parlamentului României ºi de
totala lipsã de reacþie a Guvernului
României. Ei sunt principalii anti-

românii care permit ºi favorizeazã
comentariile permanente, pline de
venin ale „Sãtulului de România” ºi
ale agentului în sutanã - „eroul
revoluþiei de la Timiºoara”. Asemenea
lor, declaraþiile Gauleiterului de la
Ambasada Partenerului strategic al
României ºi a altor reprezentanþi ai
unor state occidentale la Bucureºti
încalcã flagrant prevederile
diplomatice ale Tratatului de la Viena,
prin ingerinþe nepermise în treburile
interne ale României. Parlamentul,
Preºedintele ºi Guvernul României n-
au avut nicio reacþie concretã, doar
vorbe de adormit copiii. Nu-i aºa?,
doar tratatele se fac ºi pentru a fi
încãlcate, nu?
Pentru Onor… la loc comanda!
   Despre istoria cimitirului devenit
centrul atenþiei de moment, dar
mediatizat de mass-media cu
„discreþie” comandatã, pentru a nu
leza sensibilitãþile minoritarilor
etnici îi lãsãm pe cunoscãtori sã-
ºi spunã cuvântul[1]. Importanþã
trebuie acordatã nu doar
evenimentului în sine, ci mai cu
seamã contextului în care se
întîmplã atacurile din ce în ce mai
impertinente ºi mai dese ale
iredentei maghiare, încadratã deloc
întâmplãtor în planul de acþiune
împotriva Centenarului României
Mari ºi a operaþiunii de anulare a
prevederilor Tratatului de la
Trianon, minuþios preparate pe
lamela laboratoarele budapestane
sub denumirea „Trianon 1920”.
Prin comparaþie, autoritãþile
româneºti n-au miºcat un deget -
cã de susþinere materialã, nici
vorbã - pentru evidenþierea
importanþei Anului Centenar pe
plan intern ºi, mai cu seamã,
extern, lãsând totul pe umerii firavi
ai unor asociaþii cultural-patriotice.
Ba, mai mult, cloaca politicianiºtilor
a trãdat Þara ºi Neamul, fãcându-
se frate cu dracu’ pentru interese
meschine ºi, mai cu seamã, pentru
obþinerea majoritãþii în Parlamentul
României. Povestea-i veche, nu
doar cei aflaþi acum la „putere”, ci
toate „puterile” ºi „opoziþiile”
postdecembriste au fost ºantajate

la momentul potrivit de extremiºtii
din U.D.M.R., aflaþi în slujba altor
interese decât cele ale românilor,
actualul ºef al hoardei nefiind deloc
strãin. Pe toatã durata Anului
Centenar nu a fost semnalatã nicio
manifestare antimaghiarã, în timp
ce acþiunile antiromâneºti
organizate de unguri în România s-
au îndesit, cu încuviinþarea - tacitã
sau verbalã - a oficialilor statului
român, precum ciupercile dupã
ploaia de varã… nici celor morþi
nu le dau pace.
   Recenta agresare a doi cetãþeni,
care nu au fost de acord cu
profanarea mormintelor militarilor
români din Cimitirul Internaþional
de la Valea Uzului de cãtre
extremiºtii  maghiari poate
escalada, situaþia fiind mai mult
decât încordatã. Ceea ce s-a
întâmplat cu peste ºapte decenii în
urmã, dar ºi în anul 1990, readuc
în memoria colectivã crimele ºi
masacrele comise în anii 1940-
1944 de trupele horthyste, de
„Nyilaskeresztes” (Crucile cu
sãgeþi), „Rongyos Gárda” (Garda
Zdrenþãroºilor), „Turáni vadászo”
(Vânãtorii turanici), „A Székely
Határõr Hadosztály” (Divizia
secuiascã de frontierã), dar ºi de
atrocitatea din 1990 comisã asupra
lui Mihãilã Cofariu, mutilat pe viaþã
de Barabas Erno - fugit în Ungaria
imediat dupã evenimente. Deci,
este posibil ºi de nedorit!
   Sã fie aruncatã la coº, sã fie
sancþionatã iniþiativa legislativã a
U.D.M.R., de legiferarea a
formaþiunilor paramilitare maghiare
din Transilvania pentru „paza
localitãþilor”, sub care se ascund
interese ºovine, transmisã prin
aprobare tacitã de la Senat pentru
a fi legiferatã de cãtre forul
decizional, Camera Deputaþilor. Ne
întrebãm dacã nu cumva le vor fi
eliberate ºi permise de port-armã,
cã arme are cine le da. Ce aºteaptã
autoritãþile române pentru a lua
mãsuri, de apãrare a cetãþenilor
Þãrii? Un masacru etnic? Un nou
Diktat pentru invalidarea Tratatului
de la Trianon?

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

[1] https://www.art-emis.ro/istorie/cimitirul-
international-al-eroilor-din-valea-uzului-de-
ce-nu-se-inteleg-ungurii-cu-romanii
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Gata, s-a sfârºit cu totul! ªi
dã-i ºi luptã, coane Livache. Nu a fost
sã fie. Acum nu a mai rãmas decât
beciul rece, recent renovat de la
Rahova. Culmea este cã
Penitenciarul Rahova a fost recent
renovat. Poate cã este vorba de o
simplã coincidenþã, cã Livache a
ajuns la beci, la puþin timp dupã ce
acesta a fost vãruit ºi dupã ce au fost
aduse lenjerii de pat noi. Poate cã
Livache ºtia cã poate sã ajungã acolo
ºi a fãcut demersuri necesare pentru
a se asigura cã tranziþia va fi una mult
mai uºoarã. Nu este uºor pentru
nimeni sã treacã prin aºa ceva. Mai
ales pentru cel mai puternic om din
România din ultimii ani. Dragnea
ajunsese sã controleze râul, ramul ºi
esenþele din þarã. Livache se afla în
intimitatea lucrurilor. Le deprinsese
esenþa, respira Puterea aproape
absolutã prin toþi porii. Cu cât ajungi
mai sus cu atât cãderea este mai durã.
   Problema este cã Livache nu a ajuns
pârnãiaº pentru cine ºtie ce tun de
milioane de euro sau zeci sau sute sau
miliarde, ci pentru douã angajãri
amãrâte. Oare câþi boºi din România

 ªtefan Bãeºiu

Bombonel ºi Bombonica
nu au aranjat în administraþie angajãri
sau alte treburi mult mai grele. O
nimica toatã faþã de alte tunuri cu
privatizãri, vânzãri de resurse, pãduri
sau chiar cedãri de insule. Cum ar fi
cea a ªerpilor. Nu. Livache a ajuns
lângã Mazãre, la Bulãu, pentru o
nimicnicie care s-a petrecut în urmã
cu ani de zile. ªi uitase lumea de ea.
Dar statul paralel sau perpendicular nu
a uitat ºi a pus totul la teºcherea. Când
a fost necesar, pac la rãsboiu! Cã aºa
este în politicã. Livache ºtia cã dacã
nu va câºtiga lupta cu justiþia ºi nu va
apuca sã modifice legile þãrii  pentru
voia ºi nevoile sale va fi fost posibil sã
ajungã la rãcoare. Mulþi oameni mari
din România au trecut pe acolo.
   Unul dintre aceºtia este Adrian
Nãstase, fostul premier al þãrii.
Bombonel, cum era cunoscut pe
vremuri cel mai puternic om din
România. Da. A fost aºa de mare, cã
pe numele sãu au fost trecute legende
cu privire la avere ºi cât este de bogat.
Nimeni nu a putut sã aprecieze exact
de câtã avere are nevoie un politician
însetat de putere ºi de dorinþa de
accedere în funcþii cât mai înalte.

   Dupã ce Livache a intrat la Rahova,
s-a trezit ºi expertiza în fostul premier.
Nãstase s-a apucat sã îi dea sfaturi lui
Dragnea. Cam târziu, este adevãrat, dar
sunt bune. Cert este cã Nãstase este
cel mai potrivit în sfaturi la ora actualã.
A vrut sã îºi spulbere creierii pe pereþi
când a fost pus în situaþia lui Livache.
Se ºtie foarte bine de episodul cu
pistolul ºi împuºcãtura pe lângã bãrbie
ºi pe lângã ureche. A doua oarã,
Nãstase a mers singur la Bulãu. Nu a
fost cazul lui Livache. Acesta deja se
obiºnuise pe undeva cu gândul cã ar
putea ajunge dupã gratii. Cui rãmâne
Irina, cine o sã o aibe în pazã. Ce se va
întâmpla cu averea de la Teleorman,
cu Bombonica.
   De ce Dragnea a refuzat sã îºi
recunoascã faptele ºi sã achite
prejudiciul? Poate cã era iertat. Greu de
spus dacã rãmânea totuºi prea mult în
libertate cel mai puternic om din þarã.
Mai vine din urmã un Tel Drum.
   Ce poate sã îi ureze Bombonel lui
Livache? Trebuie sã evite hainele

mulate ºi trebuie sã se punã cu spatele
la zid, când prin zonã apare câte un
rechin dornic de ceva prospãturi.
Oricum, fostul ºef al PSD avea mulþi
fani dupã gratii, având în vedere cã a
apucat sã vinã cu niscaiva recursuri
compensatorii ºi au ieºit zeci de mii
de condamnaþi. Un unguent bun la
rãcoare face minuni, poate sã spunã
Bombonel. Îl poate trage reumatismul.
Uite cã Bombonica e liberã, iar
Bombonel îi dã sfaturi lui Livache. Între
Bombonel ºi Bombonica soarta fuse
crudã pentru fostul cel mai puternic
om din stat. Cine îi expediazã la pachet
în Israel pe consilierii PSD? Ce se
întâmplã cu Dãncilã? Se întoarce sã
predea tehnologice la ºcoala
profesionalã? Ce face Vâlcov singur?
I se apropie ºi lui condamnarea. ªi este
una exagerat de mare, datã de statul
paralel sau perpendicular, servicii sau
justiþia care este. Cert este cã
politicienii nu au învãþat nimic din 30
de ani de democraþie. Lecþia era
mãsura în toate.
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A apãrut prima recoltã din acest an pentru
beneficiarii Programului guvernamental „Tomate
2019”. La Pãtulele, oamenii se bucurã de aceastã
primã recoltã ºi se pregãtesc sã iese cu ea pe
piaþã. Chiar dacã anul acesta, condiþiile climatice
au fost mai vitrege, toþi cei 88 de beneficiari din
Mehedinþi au produs circa 800 de tone de tomate.
   Programul guvernamental „Tomate 2019” dã
primele roade la nivelul judeþului Mehedinþi.
Prima recoltã din acest an este gata sã ajungã în
pieþe ºi ajunge la aproape 800 de tone de roºii
gustoase româneºti. Cea mai cunoscutã dintre
comunele în care legumicultorii au cerut sprijin
guvernamental ºi chiar au reuºit sã scoatã
producþii bune de tomate este Pãtulele. Nicolae
Muºiat ºi Gavril Sanda sunt doi dintre cei 88 de
producãtori care au beneficiat de acest program
ºi care se aratã mulþumiþi de el, chiar dacã
producþia e uºor mai micã decât anul trecut.
Condiþiile au fost mult mai vitrege, iar diferenþele
mari de temperaturi diurnã ºi nocturnã au
afectat producþia.

Resursele financiare necesare aplicãrii schemei
de ajutor de minimis pentru programul de tomate
sunt de circa 50 de mii de euro pentru anul 2019
ºi se asigurã din bugetul pe anul în curs. Valoarea
ajutorului pentru fiecare beneficiar este de 3.000
de euro, iar sumele se plãtesc într-o singurã
tranºã. Cei 88 de beneficiari mehedinþeni sunt din
comunele Pãtulele, Jiana, Braniºtea, Pristol,
Corcova ºi Vânjuleþ.

Prima recoltã din
Programul “Tomate 2019”

 urmare din pag. 6

ªi la referendumul naþional am aflat astãzi
rezultatele finale. Faþã de cei care au votat pentru
europarlamentare, participanþii la referendum au
fost mai puþini. Totuºi, peste 54.000 de
mehedinþeni au rãspuns DA la ambele întrebãri.

INCIDENTE PE BANDÃ RULANTÃ
Întreaga zi a alegerilor europarlamentare a fost

marcatã, totuºi, de o serie de incidente
reprobabile la vot. De la mitã electoralã ºi pânã
la ºtampile furate, scandaluri ºi turism electoral,
aproape nimic nu a lipsit.
   Scandaluri în secþiile de votare ºi incidente pe
bandã rulantã. Acestea ar fi caracteristicile unei
zile agitate, în care mehedinþenii au ieºit în numãr
mare sã îºi aleagã parlamentarii europeni. La
Schela Cladovei, doi bãrbaþi erau extrem de
nervoºi pentru cã un partid politic le-ar fi promis
bani ca sã voteze, dar nu le-a mai dat nimic.
La o secþie de votare din satul Comanda, ce

Rezultate finale la alegeri. PSD...

 R. C.

 urmare din pag. 2

dar ºi îndemânare, curaj ºi spirit de echipã pe
parcursul celor douã probe practice:
- Transportul asistat al unui accidentat

aºezat pe targã pe distanþa de 50 m”
- Deplasarea cu masca pe figurã într-un raion
cu obstacole contaminat”.

Concursul are un caracter educativ, tehnico-
aplicativ ºi sportiv în domeniul situaþiilor de urgenþã

„Cu viaþa mea apãr viaþa”
ºi se organizeazã, în fiecare an,
în scopul dezvoltãrii capacitãþilor
de înþelegere ºi de apreciere a
pericolelor generate de situaþiile
de urgenþã, precum ºi al
promovãrii atitudinilor ºi
c o m p o r t a m e n t e l o r
corespunzãtoare în rândul
elevilor.
De asemenea, prin participarea

la acest concurs, elevii au
posibilitatea de a  învãþa sã adopte
un comportament adecvat în
cazul unor situaþii de urgenþã.

   În urma clasamentului general, la gimnaziu,
locul I a fost ocupat de cãtre ªcoala Gimnazialã
Iloviþa , locul al II-lea de cãtre Colegiul Naþional

„Traian” ºi locul al III-lea de
cãtre ªcoala Gimnazialã
„Butoieºti”. La liceu, locul I
a fost  obþ inut  de cãtre
Colegiul Naþional „ªtefan
Odobleja”, locul al II-lea de
cãtre  Colegiul „Traian
Lalescu” din Orºova ºi locul
al III-lea de cãtre  Liceul
Teoretic Cujmir.

Echipajele clasate pe
primele trei locuri au fost
premiate cu diplome, cupe,
medalii ºi premii în bani,
oferite cu sprijinul

Consiliului Judeþean Mehedinþi, iar cele
clasate pe primul loc vor participa la etapa
interjudeþeanã a acestui concurs.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

aparþine de Strehaia, a dispãrut o ºtampilã de
vot, dar preºedintele secþiei nu ºi-a fãcut niciun
fel de problemã. Ulterior, la insistenþele ºi
presiunile oamenilor, procesul de vot a fost
întrerupt ºi problema s-a rezolvat.
   Pânã la ora 11:00 începuserã sã aparã primele
incidente în procesul electoral, la Mehedinþi. Nu
mai puþin de patru reclamaþii au fost fãcute ºi
înregistrate de poliþiºti. Este vorba de douã
reclamaþii privind votul multiplu, despre care
poliþiºtii au spus cã nu se confirmã, o reclamaþie
de turism electoral ºi o reclamaþie pentru
împiedicarea exercitãrii dreptului de a vota.
Un filmuleþ trimis mass-media surprindea
momentul în care la Gura Vãii, dintr-o maºinã
luxoasã, un cetãþean primeºte bani pentru a vota.
La Schela Cladovei, unde se pare cã a fost un
adevãrat festival de nereguli. Tot felul de consilieri
dãdeau târcoale secþiei de votare. .
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Absolvenþii instituþiilor de
învãþãmânt preuniversitar sau
universitar din promoþia 2019 trebuie
sã se înscrie în baza de date a Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Mehedinþi ca ºomer
neindemnizat, într-o primã fazã, în
termen de 60 de zile calendaristice
de la data absolvirii studiilor.
Termenul de 60 de zile calendaristice
de la data absolvirii studiilor este
termen de decãdere din drepturi.
   Dacã termenul de 60 de zile
calendaristice menþionat anterior nu
este respectat, prin neprezentare sau
prezentare dupã acest termen pentru
a fi înregistraþi ca ºomeri
neindemnizaþi, absolvenþii instituþiilor
de învãþãmânt pierd dreptul de a mai
primi ulterior indemnizaþia de ºomaj.
   AJOFM Mehedinþi atenþioneazã
absolvenþii de liceu promoþia 2019,
indiferent dacã promoveazã sau nu
examenul de bacalaureat, sau dacã
nu participã la examenul de
bacalaureat, cã termenul de 60 de
zile calendaristice va începe din
data de 1 iunie 2019 (conform
ordinului ministrului educaþiei
naþionale privind structura anului
ºcolar 2018-2019, pentru clasele
terminale din învãþãmântul liceal
anul ºcolar se va termina în data
de 31 mai 2019), ultima zi de
înregistrare fiind 30 iulie 2019.
   Elevii care nu au situaþia ºcolarã
încheiatã la unele discipline, se pot
înregistra în evidenþele AJOFM

COMUNICAT DE PRESÃ
privind acordarea indemnizaþiei de ºomaj absolvenþilor

diferitelor instituþii de învãþãmânt promoþia 2019
Mehedinþi în termen de 60 de zile
calendaristice de la data promovãrii
examenelor de corigenþã (data
înscrisã în adeverinþa eliberatã de
instituþia de învãþãmânt).
   Adeverinþa de absolvire a claselor
terminale trebuie sã conþinã
precizarea exactã a datei absolvirii
cursurilor (zi, lunã, an), potrivit
ordinului ministrului educaþiei
naþionale.
   Actele necesare fiecãrui absolvent
al unei instituþii de învãþãmânt
pentru depunerea dosarului de
ºomer neindemnizat sunt :
- cartea de identitate, original ºi
copie xerox;
- adeverinþã de la medicul de familie
cu menþiunea “APT MUNCÃ” sau
“CLINIC SÃNÃTOS”;
- diplomã, certificat de studii,
adeverinþã, dupã caz, eliberatã, în
condiþiile legii, de una din instituþiile
de învãþãmânt gimnazial, profesional,
special, liceal, postliceal sau superior,
de stat ori particular, autorizat sau
acreditat în condiþiile legii, original ºi
copie xerox ;
- adeverinþã de venit de la
administraþia financiarã;
- dosar cu ºinã.
   Informaþii suplimentare pot fi
obþinute de la sediul AJOFM
Mehedinþi din Drobeta Turnu
Severin, bd. Carol I nr. 3, telefon
0252/319029.

Director executiv, Ioan Suru
Întocmit, Mihail Sorin Marinescu

ELIXIR
18 IUNIE, ORA 19.00, Palatul Culturii „Teodor Costescu”

 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.

Invitatie
Vineri, 31 mai, la ora 10.30, vã aºteptãm la Pavilionul

Multifuncþional, unde va avea loc conferinþa de închidere a Proiectului
cultural “Sã þesem împreunã Scoarþa Unirii!”, proiect cofinanþat de
Administraþia Fondului Cultural Naþional.
   În aceeaºi zi, începând cu ora 11.00, Pavilionul Multifuncþional al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier va fi gazda unor acþiuni prilejuite de
ziua de 1 Iunie. Elevi ai ºcolilor gimnaziale Constantin Negreanu ºi
Dimitrie Grecescu vor vernisa o expoziþie de desene ºi fotografii ºi vor
participa la ateliere de creaþie.
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Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin a
desfãºurat, în aceastã sãptãmânã, Campania de
recrutare ºi informare în liceele din oraº, în
vederea participãrii la concursul de admitere în
instituþiile de învãþãmânt colaboratoare, din
sistemul de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã, sesiunea 2019, pentru locurile
repartizate sistemului administraþiei penitenciare.
   Este vorba despre - INSTITUÞII DE
ÎNVÃÞÃMÂNT UNIVERSITAR, respectiv:
- Academia de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”-
Bucureºti (specializarea Ordine ºi siguranþã
publicã – penitenciare, 40 locuri femei ºi bãrbaþi),
- Academia Naþionalã de Informaþii “Mihai
Viteazul” –Bucureºti (Specializarea Psihologie-
Informaþii, 5 locuri femei ºi bãrbaþi),
- Universitatea Naþionalã de Apãrare “Carol I”-
Bucureºti (specializarea Logisticã, 10 locuri
femei ºi bãrbaþi)

INSTITUÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT POSTLICEAL,
respectiv:

- ªcoala Militarã de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþelor
Terestre “Basarab I” Piteºti (specializarea militarã
Auto - 5 locuri femei ºi bãrbaþi, specializarea
militarã Construcþii- 3 locuri femei ºi bãrbaþi,
specializarea militarã  Bucãtar- 10 locuri femei ºi
bãrbaþi, specializarea Administrare securitate
sisteme/reþele de comunicaþii/informaticã –5 locuri
femei ºi barbaþ i , specializarea Operare ºi
mentenanþã echipamente de comunicaþii –5 locuri
femei ºi bãrbaþi)
- ªcoala Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de

COMUNICAT DE  PRESÃ - Ofertã educaþionalã
Penitenciare Tg-Ocna (210 locuri bãrbaþi, 30
locuri femei)

Echipa penitenciarului a prezentat elevilor
interesaþi avantajele ºi beneficiile unui loc de muncã
în sistemului penitenciar, dintre care amintim:
- Asigurarea, în condiþii de gratuitate, a cazãrii,
mesei, echipãrii, cursurilor ºi asistenþei medicale
pe timpul ºcolarizãrii;
- Acordarea unei solde lunare pe toatã durata
studiilor;
- Asigurarea unui loc de muncã imediat dupã
absolvire, prin repartizarea într-o unitate a
sistemului penitenciar;
- Acordarea, dupã absolvire, a gradului de ofiþer/
agent în sistemul administraþiei penitenciare;
- Respectul din partea cetãþenilor ºi statutul oferit
de profesia de ofiþer/agent de penitenciare;
- Loc de muncã stabil;
- Salariu motivant;
- Posibilitatea de a face parte dintr-un segment
important al siguranþei, apãrãrii ºi ordinii publice;
- Activitate variatã, ce presupune curaj, inteligenþã
ºi multã comunicare;
- Numeroase oportunitãþi de dezvoltare a carierei;

Cererile de înscriere vor fi depuse, la
sediul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin,
dupã cum urmeazã:
- pânã la data de 03.06.2019, ora 15.00 pentru
Academia de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”- Bucureºti
- pânã la data de 21.06.2019, ora 15:00 pentru
Academia Naþionalã de Informaþii “Mihai Viteazul”
–Bucureºti ºi ªcoala Militarã de Maiºtri ºi

Subofiþeri a Forþelor Terestre “Basarab I” Piteºti
- pânã la data de 14.06.2019, ora 15:00 pentru
Universitatea Naþionalã de Apãrare “Carol I”-Bucureºti
- pânã la data de 26.07.2019, ora 15:00 pentru
ªcoala Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Tg-Ocna.

Informaþii privind condiþiile generale ºi
specifice de participare la concursurile de admitere
se pot obþine la sediul Penitenciarului Drobeta-Turnu
Severin, strada Carol Davila, nr. 5, judeþul Mehedinþi
sau la telefon: 0252 317750 interior 106, precum
ºi pe pagina Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor:
http://anp.gov.ro/cariera/admitere-institutii-de-
invatamant-2/admitere-2019/.
Subinspector de penitenciare Alina Larisa BOCEA

Purtãtor de cuvânt/Responsabil cu difuzarea
informaþiilor de interes public Penitenciarul

Drobeta-Turnu Severin; Telefon: 0752 302 476
Email: alina.bocea@anp.gov.ro ;

ptrseverin@anp.gov.ro
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Primele zile ale sãptãmânii sunt favorabile
odihnei, discreþiei, discuþiilor de tainã cu cineva drag
ºi de încredere, meditaþiilor în locuri sfinte. Energia
vitalã este la cote joase, de aceea fii prudent ºi dozeazã-
þi eforturile. Ar fi bine sã-þi iei câteva zile libere ºi sã
stai mai mult în naturã. Revelaþiile obþinute datoritã
contextului astral din aceste zile îþi vor oferi explicaþii
clare vizavi de relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.
Ar fi bine sã notezi într-un jurnal ceea ce gândeºti acum,
pentru cã atât informaþiile primite, cât ºi gândurile
care îþi trec prin minte, le vei folosi la momentul potrivit.
În a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mai bine ºi te
vei ocupa, cu succes, de treburile tale personale. Apar
cheltuieli, dar ºi informaþii legate de salarizarea unui
loc de muncã. Primeºti bani, însã sunt posibile ºi
cadouri cu totul ºi cu totul speciale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile cu prietenii, proiectele socio-profesionale,
dorinþele tale înalte se vor reconfigura începând cu aceastã
sãptãmânã. Vei simþi cã este momentul sã renunþi la
persoanele ºi ideile care þi-au obstrucþionat progresul
sau care s-au dovedit nesatisfãcãtoare pânã acum.
Anturajul prietenilor ºi al susþinãtorilor din segmentul
socio-profesional este foarte rãscolit, iar turnurile
situaþiilor ºi deciziilor sunt spectaculoase ºi frecvente.
Evitã sã fii prea apropiat de ceilalþi, sã-þi divulgi intenþiile
sau sã oferi sfaturi. Foarte uºor îþi poate fi deterioratã
imaginea publicã, de la simplul fapt cã totul este
interpretat greºit. A doua parte a sãptãmânii este
favorabilã odihnei ºi a te ocupa numai de tine ºi nevoile
tale personale. Se pot accentua afecþiunile vechi sau se
pot manifesta altele cu totul noi. Îngrijeºte-te pe îndelete!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Se finalizeazã o etapã profesionalã importantã. Poziþia
ta în cadrul unui grup de lucru, relaþiile cu ºefii, cu
oficialitãþile, relaþiile de muncã în general se vor reconfigura
în totalitate. Se dizolvã unele, iar altele la orizont nu se
contureazã încã. Acum este un moment de bilanþ al situaþiei
tale profesionale ºi al statutului social. Se recomandã
prudenþã în aceastã sãptãmânã, discreþie, controlarea
reacþiilor, alegerea vorbelor ºi gesturilor cu grijã. Sunt
posibile erori de tot felul, iar escaladarea conflictelor este
pãguboasã pe termen lung. Ceva legat de aspecte
parteneriale va declanºa un ºir lung de situaþii tumultoase,
dar eliberatoare. Prietenii îþi sunt alãturi dar de aceastã
datã este posibil sã-þi displacã observaþiile sau sfaturile
lor. Ia-le în seamã ºi lasã mândria deoparte. La finalul
sãptãmânii ai nevoie de odihnã ºi reculegere interioarã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O perioadã beneficã pentru activitãþi culturale, planuri
de cãlãtorie, planuri pentru abordarea unor cursuri, studii
ºi documentãri. Chiar dacã unele dintre intenþiile tale vor
fi zãdãrnicite deocamdatã, la momentul potrivit vor apãrea
altele mult mai favorabile þie. Ceva din mentalitatea ta se
va schimba definitiv în aceastã sãptãmânã, în sensul cã îþi
vei redefini multe dintre concepþiile pe care le ai acum.
Distorsiunile mentale sunt accentuate, revelaþiile vin în
avalanºã, astfel cã este foarte posibil sã te simþi depãºit
de toate acestea. Relaxeazã-te, ai încredere în tine ºi în
Univers, apoi înarmeazã-te cu rãbdare! Relaþiile sociale
sunt foarte active în partea a doua a sãptãmânii. Discuþii
cu ºefi ºi autoritãþi, participare la întâlniri importante,
relaþii inedite cu prietenii. Unele relaþii se vor finaliza în
aceastã sãptãmânã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Banii ºi bunurile comune cu alþii reprezintã
tema care deschide aceastã sãptãmânã. Se finalizeazã o
etapã importantã vizavi de achitarea unor datorii,
rezolvarea unor documente financiare sau vizavi de
lãmurirea unor demersuri patrimoniale. Temerile sunt
majore ºi reale, de aceea ar fi bine sã selectezi datoriile,
cheltuielile prioritare, sã te ocupi de ele ºi apoi sã trasezi
un plan financiar pe termen lung. Pe de altã parte,
aspectele referitoare la moºteniri ºi partaje pot lua turnuri
nebãnuite. Este vremea sã-þi remodelezi mentalitatea,
sã renunþi la idei ºi concepþii învechite, plus la unele
direcþii de viaþã ºi activitate care s-au dovedit pânã acum
pãguboase. Foarte active devin relaþiile sociale ºi cele
cu autoritãþile în ultimele zile ale sãptãmânii. Discuþii
ºi întâlniri importante cu multã lume, atât în plan
profesional, cât ºi în plan personal, în familie.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile parteneriale, atât relaþia matrimonialã, cât
ºi o relaþie de afaceri sau colaborare profesionalã, vor
cunoaºte turnuri în primele zile ale acestei sãptãmâni.
Concluzii bulversante, desprinderi din relaþii ºi situaþii
toxice. Este vremea marilor schimbãri relaþionale,
astfel cã vei þine cont de nevoile tale sufleteºti. Priveºte
atent la ceea ce se întâmplã în jurul tãu, ascultã ºi ceea
ce îþi spun ceilalþi, fãrã a interveni tu prea mult în
discuþii. Deocamdatã adunã informaþii ºi apoi rezervã
momente pentru a le procesa pe îndelete. Se ivesc
chestiuni financiare importante ce vizeazã banii ºi
bunurile comune cu alþii. Finalul sãptãmânii este
rezervat activitãþilor culturale, planurilor de cãlãtorie
ºi dialogurilor cu persoane erudite. Schimbarea
mentalitãþii te va orienta spre alte direcþii de viaþã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Foarte interesant ºi important ce se petrece la locul
de muncã în aceastã sãptãmânã! Se contureazã schimbãri
definitive, finaluri ale unor sarcini de lucru, aflarea unor
informaþii bulversante, demascarea unor jocuri de culise
care se desfãºoarã de mulþi ani. Controleazã-þi emoþiile,
evitã luarea deciziilor importante ºi doar priveºte la cum
se desfãºoarã lucrurile. Relaþiile colegiale se vor
destrãma, însã numai acelea care au devenit toxice pentru
tine. Detaºeazã-te de tot ce existã în plan profesional ºi
ai încredere cã Universul lucreazã la binele tãu suprem!
Sãnãtatea este vulnerabilã, deci fii foarte prudent.
Relaþiile parteneriale se remarcã prin dialoguri importante
ºi acþiuni diverse. Intervin la finalul sãptãmânii, aspecte
financiare, de tipul achitarea datoriilor, moºtenirile,
partajele, documente financiare.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Segmentul amoros îþi dã multe bãtãi de cap în prima
parte a sãptãmânii. Fie cã este vorba despre persoana iubitã,
fie despre copii este clar cã lucrurile nu mai pot continua
ca pânã acum. Este bine sã stai de vorbã cu fiecare persoanã
dragã, sã lãmureºti animozitãþile ºi sã-þi trasezi alte planuri
de viitor. Concepþiile tale privitoare la iubire ºi implicaþiile
ei se vor modifica radical de acum încolo, iar relaþionarea
cu unele persoane dragi se va finaliza definitiv. Prudenþã,
rãbdare, toleranþã ºi evitã sã ai aºteptãri de la ceilalþi!
Acum este momentul sã-þi îndrepþi atenþia ºi eforturile
numai spre propria ta persoanã. Pe 30 mai se animã foarte
mult atmosfera de la locul de muncã. Activitãþi de rutinã,
sarcini de lucru noi, interacþiuni colegiale disonante. ªi
în plan personal vei fi nevoit sã rezolvi diverse. În relaþiile
parteneriale intervin surprize.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Primele zile ale sãptãmânii anunþã în segmentul
domestic schimbãri importante. Pe de o parte, este vorba
despre locuinþã propriu-zis, în sensul cã poate fi nevoie
de lucrãri de reparaþii, de vânzarea-achiziþionarea unor
bunuri patrimoniale sau se intensificã dialogurile cu
membrii familiei ºi cu neamurile. Relaþiile familiale îºi
vor modifica termenii ºi condiþiile de desfãºurare de
acum încolo. Diferenþele de mentalitate ºi de nevoi
sufleteºti sunt mari ºi nu le mai poþi ignora. Este bine
sã te gândeºti serios la familia ta ºi la ce îþi doreºti cu
adevãrat în segmentul domestic. Este vremea marilor
schimbãri ºi ele se vor produce negreºit, intervin aspecte
sentimentale. Dialoguri ºi acþiuni comune cu persoana
iubitã ºi copiii. Pe de altã parte, la serviciu eºti foarte
solicitat în ultimele zile ale sãptãmânii, pentru sarcini
de lucru de anvergurã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Foarte dinamice sunt relaþiile cu anturajul apropiat
la începutul sãptãmânii. Discuþii, întâlniri cu multã
lume, cãlãtorii pe distanþe scurte, demersuri privitoare
la obþinerea unor documente oficiale personale sau
profesionale. Mentalul este agitat, haotic, astfel cã sunt
posibile erori de judecatã vizavi de relaþiile ºi situaþiile
în care eºti implicat. Ar fi bine sã vorbeºti cât mai
puþin despre tine ºi intenþiile tale. Unii doresc doar sã
profite de pe urma forþei tale ºi tot vin în preajma ta
pentru a se încãrca cu energie. Îþi va fi foarte clar cã
trebuie sã te desprinzi de unele persoane. Acasã, în
familie este nevoie de eforturile tale. Treburi
gospodãreºti, dar ºi discuþii importante cu neamurile.
În ultimele zile ale sãptãmânii se activeazã mult relaþiile
sentimentale. Surprizele pot fi de proporþii, astfel cã
este bine sã fii prudent ºi pregãtit pentru orice.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare specifice
salarizãrii obþinute la un loc de muncã. Este posibil sã
primeºti salariul, o primã sau cadouri diverse. Însã, existã
multã confuzie, iluzie, dezamãgiri ºi mai ales
necunoscute. Tentaþia cheltuielilor este mare, deci fii
prudent ºi evitã extravaganþele. Este o perioadã austerã
în care este bine sã economiseºti. Situaþia financiarã
este nesigurã ºi punctatã cu note ciudate. Fii prudent,
evitã speculaþiile, investiþiile, datoriile! Joi se contureazã
cãlãtorii pe distanþe scurte, dialoguri cu persoanele din
anturajul apropiat ºi demersuri intelectuale. Ar fi bine
sã vorbeºti cât mai puþin despre tine ºi intenþiile tale.
Finalul sãptãmânii te îmbie sã stai acasã, alãturi de
membrii familiei. Se contureazã treburi gospodãreºti ºi
discuþii inedite cu membrii familiei.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este o perioadã foarte importantã pentru tine.
Debaraseazã-te de concepþiile, ideile, relaþiile ºi situaþiile
care nu au dat roade pânã acum ºi orienteazã-te spre noi
orizonturi. Evitã eforturile de orice fel, deoarece sãnãtatea
este vulnerabilã pe întregul organism. Ai nevoie de odihnã,
relaxare, plimbãri uºoare în aer liber ºi o dietã de sezon.
Pe 31 mai se contureazã aspecte financiare dinspre locul
de muncã. Poate fi vorba despre primirea salariului, dar
apar ºi informaþii interesante referitoare la salarizarea ta
de acum încolo. Posibile diminuãri în urma modificãrilor
socio-profesionale ºi legislative din domeniul tãu de
activitate. În ultimele zile ale sãptãmânii se contureazã
cãlãtorii pe distanþe scurte, dialoguri surprinzãtoare cu
persoanele din anturajul apropiat, aflarea unor informaþii
cu totul ºi cu totul speciale. Autor: AstroCafe.ro

 (30 mai - 5 iunie
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

În perioada 24-26.05.2019
în localitatea Dumbrãviþa din
judeþul Timiº s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional pentru
vârstele U13 ºi U15, individual,
masculin ºi feminin.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
participat cu 4 sportivi care s-au
clasat dupã cum urmeazã:
Loc III
- MIÞAR REBEKA -52 kg -U15
- MOLDOVEANU SARA +57 kg -U13
Neclasaþi
- BIZGA CINTEZA ROBERTO -34

Finala Campionatului Naþional
pentru vârstele U13 ºi U15

kg -U13
- ROTARIU MIHNEA -55 kg -U13
   Urmeazã competiþii de verificare
pentru cei mici ºi oficiale pentru
juniori ºi cadeþi, respectiv Turneu
Internaþional la Sibiu pentru “Picii
Atomici”, iar pentru juniori
Campionatul Balcanic la începutul
lunii iunie ºi pentru cadeþi
Campionatul European de la
sfârºitul lunii iunie.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Odatã trecut efectul
emoþional provocat de rezultatul
alegerilor europarlamentare ºi
condamnarea fostului lider PSD,
Liviu Dragnea, leul s-a întors la
evoluþia lui obiºnuitã.
   Cursul euro s-a menþinut peste
pragul de 4,76 lei, cu un maxim de
4,7627 ºi un minim de 4,7601 lei.
La sfârºitul perioadei, media a urcat
la 4,7619 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,76 – 4,764 lei.
   Presiunile depreciative asupra
leului se vor menþine, aºa cum o
aratã ºi ultima minutã a ultimei
ºedinþe de politicã monetarã a BNR,
care s-a desfãºurat în 15 mai.
Membrii CA al BNR considerau cã
„în condiþiile continuãrii deteriorãrii
poziþiei externe a economiei,
evoluþia lui (a cursului de schimb
leu/euro, n.red.) viitoare rãmâne
preocupantã din perspectiva
inflaþiei ºi a încrederii în moneda
naþionalã, mai ales în ipoteza unei
schimbãri bruºte a sentimentului
pieþei financiare internaþionale ºi/
sau a modificãrii percepþiei asupra
riscului asociat economiei/pieþei
financiare locale”.
   O confirmare a acestei evoluþii a
adus-o sondajul realizat luna trecutã
în rândul membrilor CFA România,
în care se aratã cã valoarea medie a
anticipaþiilor a cursului leu/euro
pentru orizontul de 6 luni este de
4,7859 lei, iar cea pentru orizontul
de 12 luni este de 4,8481 lei.
   La scãderea leului va contribui,
pe lângã majorarea diverselor
deficite bugetare, provocatã de
politicile economice populiste ale
PSD, ºi creºterea preþurilor.
Analiºtii grupaþi în cadrul CFA
România estimeazã o ratã a  Radu Georgescu

Leul s-a stabilizat dupã alegerile
europarlamentare

inflaþiei pentru orizontul de 12
luni (mai 2020/mai 2019) de
4,15%.
   Media dolarului american a urcat pânã
la 4,2755 lei dar a încheiat perioada la
4,2538 lei, când cotaþiile din piaþã au
fluctuat între 4,25 ºi 4,26 lei.
   Moneda elveþianã s-a apreciat pe
pieþele internaþionale la 1,12 –
1,124 franci/euro, iar media ei a
urcat la 4,2429 lei, cel mai ridicat
curs începând cu data de 3 aprilie.
La sfârºitul perioadei, cursul a fost
stabilit la 4,2383 lei.
   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
încheiat perioada la 3,27%,
minimul ultimelor douã luni.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 3,38%.
   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%.
   Perechea euro/dolar a scãzut în
prima parte a perioadei pe pieþele
financiare pânã la 1,1107 dolari,
minim al ultimului an, însã a
încheiat intervalul la 1,1175 –
1,1203 dolari.
   La sfârºitul perioadei, cotaþiile
bitcoin au crescut pe platformele
specializate la o medie de circa
8.740 dolari, ele fluctuând între
8.470 ºi 9.120 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 22 –
28 mai.
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În derby-ul etapei a XXI-a
din Liga a IV-a Mehedinþi, Viitorul
ªimian ºi CS Strehaia au remizat,
scor 0-0, astfel cã echipa care îºi va
adjudeca titlul judeþean va fi stabilitã
în ultima rundã a sezonului.

Partida de la ªimian a fost
condusã de arbitrul craiovean Viorel
Flueran, care a dictat câte un
cartonaº roºu pentru fiecare dintre

Turneul pentru promovarea în Liga Naþionalã la handbal masculin
se va desfãºura, la sfârºitul acestei sãptãmâni, în Sala Polivalentã din
Drobeta Turnu Severin. Patru echipe vor lupta pentru cele 2 locuri care
duc sezonul viitor pe prima scenã a handbalului românesc.
   Per ansamblu, vor fi 6 partide, iar vineri se joacã CSM Fãgãraº - CSM
Alexandria (ora 16:00) ºi HC Buzãu - CSM Sighiºoara (ora 18:00).
Sâmbãtã, de la aceleaºi ore, sunt programate meciurile CSM Fãgãraº -
CSM Sighiºoara ºi HC Buzãu - CSM Alexandria. Ultimele jocuri se vor
disputa duminicã, de la ora 10:00 (CSM Alexandria - CSM Sighiºoara),
respectiv ora 12:00 (CSM Fãgãraº - HC Buzãu).

În ultima etapã a sezonului
din Liga a III-a, FCU Craiova a
dispus cu scorul de 3-0 de Flacãra
Horezu, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin. Dupã acest
succes, clubul patronat de Adrian
Mititelu a încheiat seria a III-a pe
locul secund, la 8 puncte sub Turris
Oltul Turnu Mãgurele, care a
promovat astfel în eºalonul secund.
   FCU Craiova sperã sã nu mai rateze
promovarea ºi sezonul viitor, pe
parcursul cãruia ºi-ar putea disputa

ACS Atletic Drobeta a
încheiat sezonul 2018-2019 pe locul
secund în seria I a Ligii a III-a la
fotbal feminin. În ultima etapã,
desfãºuratã marþi, pe Stadionul
Termo, fetele antrenate de Daniel
Ispas au dispus cu scorul de 9-0 de

Liga a IV-a, etapa a XXI-a
Viitorul ªimian - CS Strehaia 0-0
Victoria Vânju Mare - Recolta Dãnceu 0-0
AS Turnu Severin - AS Obârºia de Câmp 4-1
Decebal Eºelniþa - Pandurii Cerneþi 4-1
Dierna Orºova - Inter Salcia 2-1
Dunãrea Pristol - Viitorul Cujmir 0-3 (N)
Clasament
1. Strehaia 21 18   1  2    61-9   55
2. ªimian 21 17   3  1    69-7   54
3. Dãnceu 21 16   2  3    62-23   50
4. Cerneþi 21 13   3  5    54-37   42
5. Orºova 21 11   1  9    38-32   34
6. Eºelniþa 21 8    2 11   36-28   26
7.Vânju Mare 21 7    2 12   24-53   23
8. Salcia 21 7    0 14   39-43   21
9. Obârºia 21 6    1 14   26-39   19
10. Cujmir 21 3    5 13   31-98   14
11. Tr. Severin 21 3    4 14   31-65   13
12. Pristol* 21 3    2 16   18-61   11
*S-a retras din campionat ºi va pierde toate
jocurile din retur cu 3-0
Etapa viitoare
CS Strehaia - Dierna Orºova
AS Obârºia de Câmp - Viitorul ªimian
Recolta Dãnceu - AS Turnu Severin
Viitorul Cujmir - Victoria Vânju Mare
Inter Salcia - Decebal Eºelniþa
Pandurii Cerneþi - Dunãrea Pristol

Strehaia, favoritã la cucerirea titlului

combatante. Prima care a rãmas în
inferioritate numericã a fost echipa-
gazdã, atacantul Mãdãlin
Mãtãsãreanu fiind eliminat, în
minutul 47, pentru cumul de
cartonaºe.  Echilibrul numeric a fost
restabilit în minutul 58, când Andrei
Mãtuºoiu a fost trimis mai devreme
la vestiare, dupã un fault violent.

 Partida s-a încheiat fãrã gol, iar

rezultatul face ca CS
Strehaia sã aibã prima
ºansã la cucerirea
titlului.
   Având, în continuare,
un punct avans peste
contracandidata din
ªimian, clubul din
Strehaia are nevoie de
victorie în partida cu
Dierna Orºova, pentru a
fi sigurã cã-ºi pãstreazã
prima poziþie. În aceastã
situaþie, CS Strehaia va
deveni noua câºtigã-
toare a campionatului
judeþean din Mehedinþi.
   În ultima rundã,
campioana sezonului
precedent, Viitorul
ªimian,  va juca la
Obârºia de Câmp.

Liga a III-a, seria I, etapa a X-a
Carmen Bucureºti - Progresul Bucureºti 14-0
Dream Team Bucureºti - Dunãrea Giurgiu 12-0
Atletic Drobeta - Luceafãrul II Filiaºi  9-0
Clasament
1. Carmen Bucureºti 10   8   0   2   78-5   24
2. Atletic Drobeta 10   7   2   1   48-9   23
3. Dream Team Bucureºti 10  7   2   1   45-9   23
4. Progresul Bucureºti 10   3   0   7  25-43   9
5. Luceafãrul II Filiaºi 10   2   0   8    9-71    6
6. Dunãrea Giurgiu 10   1   0   9    9-77    3  M. O.

 M. O.

Au încheiat sezonul pe locul secund

Luceafãrul II Filiaºi, prin golurile
izbutite de Cristina Vâlceanu (2, 39),
Roxana Radu (22, 34), Lavinia
Erceanu (24), Ana Ioniþã (26, 63),
Ana Manea (57) ºi Georgiana
Pozmac (71). A fost a ºaptea victorie
stagionalã pentru severinence, care

s-au clasat la un punct
sub ACS Carmen
Bucureºti, echipã care
va activa sezonul viitor
în eºalonul secund. Au
mai promovat CN
Fãlticeni (seria a II-a) ºi
CSM Târgu Mureº
(seria a III-a).

Promovarea se joacã în Polivalentã

 M. O.
FCU vrea la Târgu Jiu

meciurile de pe teren propriu pe noul
stadion din Târgu Jiu.
   “M-a sunat domnul Adrian
Mititelu, care ar vrea sã joace aici
cu echipa dumnealui. Trebuie
analizatã oferta, pentru cã ºi FCU
Craiova are susþinãtori numeroºi”,
a confirmat primarul municipiului
Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Pe Municipalul severinean,
FCU Craiova a avut o medie de
doar 200 de spectatori/meci.

 M. O.
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Mã fraþilor, sã inundã
Orºova, mai era puþin ºi nu sã mai
vedea, abia o mai gãsi ºi nea
primarele, i sã aburiserã ºi ochelarii
di la ropote. Ce canalizare, ce strãzi,
era tot o apã pe unde te uitai, ziceai
cã e noul Ada-Kaleh, doamne-
fereºte. Pã ºi dacã di la o ploaie sã
întâmplã lucrurile astea, nu ar trebui
luate mãsuri, cã vine vreo
calamitate, ceva, de cine ºtie ce sã
alege de frumosu’ oraº dunãrean.
De era sã-l înece pe al lu’
Zbanghiu, cã ºi ãsta nu are stare
acasã ºi umblã pe te miri unde.
– Hai, bre, nea Mãrine, eram ºi eu
pãnã sus la mãnãstire, sã vãd care
mai e treaba pi la înãlþime ºi când
sã cobor nu mai gãsîi oraºu. Pã
da, era oraºu’ sub apã. Dacã o mai
þin aºa ploile, am rezolvat cu
masa, pescuiesc orºovenii direct
de pe geam.
   Bine, între timp sã fârºirã ºi
europarlamentarele. Da sã fârºirã
prost pentru unii. ªi neaºteptat de
bine pentru alþii. Bine, la Mehedinþi

Sucã ºi Orºova de sub ape, fluturaºii dezinformãrii ºi fondurile
europene lipsã di la primãriile mehedinþene

câºtigã cine sã aºtepta. Adicã, dupã
muncã ºi rãsplatã. Da s-a întâmplat
ceva ce nu sã prea face. În noaptea
de sâmbãtã spre duminicã au fost
distribuiþi fluturaºi contra unui
partid, din cauza cãruia, cicã,
severinenii nu au cãldurã, apã
caldã, gaze, economie... Pliantu’
din imagine spune tot. Sã pare cã
þânu dezinformarea ºi partidu’ lu’
ALDE Tãriceanu nu reuºi
depãºeascã pragu’ spre Europa.
Ce se va întâmpla  la nivel de
conducere ALDE Mehedinþi, om
vedea. Mã fraþilor ºi cât sã
umflaserã în campanie ºi nu mai
bãgau în samã pe oriºicine. Cã în
politicã este posibil oriºice. ªtie nea
Palaºcã cum stã treaba pin politicã.
Sau o fi uitat deja!
   În rest, pi la Pro România sã vãzu
niþel diferenþã, semn cã nea Ponta
lãsã ceva urme de organizare ºi nici
pe local nu stã prea rãu. Bine, cu
procentele câºtigate acuma, s-ar
putea ca nea Gherghe sã sã mai
gândescã 4 ani, dacã sã mai apucã

de politicã. ªi asta pentru cã oricât
ar încerca, nici albãstrelele nu mai
fac minuni ca altãdatã.
   Mã nepoate, îmi pusã
nepotu-miu Sucã o întrebare la
care nu ºtiui ce sã-i zic. Cicã,
di ce conducerea Primãriei
Izvoru Bîrzii nu a depus nici un
proiect pentru atragerea de
fonduri europene? S-or fi
terminat toate cele de fãcut pin
comunã? Sau ori o mai fi
rãmas niscavai crãiþari di pe
vremea Combinatului de Apã
Grea? O întrebare la care poate
rãspundeþi dumnevoastrã,
poate mai ºtiþi una, alta, cã io
nu. Bine, cazu’ nu e singular,
cã la nivel de comune, mai
sunt multe altele care sã feresc de
europene, mai ceva ca apa de gâscã.

Pã da, cã e mai uºor cu PNDL1, cu
PNDL2, douã-trei hârtii ºi vin banii.
Unde mai pui cã nici nu te verificã
prea tare ce ºi cum ai fãcut. Da
acuma o sã sã cam termine ºi cu
sacu’ fãrã fund.

de casele lor, de lucrurile în care trãiesc ºi
e pãcat sã îi duci la azil. Vrem sã venim în întâmpinarea lor, aºa se
procedeazã în orice stat civilizat”, a declarat primarul Marius Screciu.
   Furnizarea serviciilor sociale se asigurã cu respectarea urmãtoarei ordini
de prioritãþi: persoane vârstnice dependente fãrã familie sau nu se aflã în
întreþinerea unei persoane, persoane care nu realizeazã venituri proprii sau
acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, persoane
vârstnice care nu se pot gospodãri singure sau necesitã îngrijire specializatã,
persoane vârstnice dependente care se aflã în imposibilitatea de a-ºi asigura
nevoile socio-medicale, din cauza bolii ori stãrii fizice sau psihice.
   În baza acestui regulament, îngrijitorul la domiciliu are printre atribuþii
sã asigure ajutor pentru activitãþile de bazã ale vieþii zilnice: igienã
corporalã, îmbrãcare ºi dezbrãcare, hrãnire ºi hidratare, deplasarea în
interior, prepararea hranei, efectuarea de cumpãrãturi, activitãþi de menaj,
însoþirea în mijloacele de transport, º.a.

A fost aprobat Regulamentul de organizare ºi...
 urmare din pag. 4

 nea Mãrin

   Mã fraþilor, iarã Colegiu
prefectural, iarã declaraþii care mai

de care. De data asta sã trezirã
bãieþii di la Ape sã cearã amenzi

mai mici pentru ãi de aruncã
deºeuri în Dunãre, de parcã ar
arunca în curtea lor. Da, probabel,
or ºti mai bine de ce.
   Pãnã om afla ºi noi, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti! Biroul de presã


