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României ºi-a
trecut în palmares
patru medalii (trei

medalii de argint ºi
o medalie de

bronz), precum ºi o
menþiune de onoare

la a III-a ediþie a
Olimpiadei

Europene de Fizicã
(EUPhO), care s-a
desfãºurat la Riga

(Letonia), în perioada 31 mai - 4 iunie 2019.
   Medaliile de argint au fost adjudecate de

elevii ªtefan Dolteanu, Ionel-Emilian
Chiosa ºi Iosif Theodor.

Palmaresul României la Olimpiada Europeanã de Fizicã

Revedere dupã 45 de ani de la absolvire,
la Liceul din Strehaia

Aladin Georgescu, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi:
“Revenirea la votul uninominal este un act
democratic. Acordã legitimitate mai mare
preºedinþilor de consilii judeþene, ne onoreazã, dar
ne ºi responsabilizeazã mai mult decât pânã acum,
fiind direct rãspunzãtori de îndeplinirea proiectelor
ºi a obiectivelor cu care am venit în faþa
cetãþenilor.” amãnunte în pag. 3

   Medalia de bronz a fost obþinutã de elevul
Vasile Mihai, iar eleva Sabina Drãgoi a

primit menþiunea de onoare.
 CONTINUARE ÎN PAGINA 16
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la Liceul din Strehaia
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Editorial  de Sorin Vidan

„Cei care uitã trecutul sunt
condamnaþi sã îl repete!” Mãsura
propusã de PNL nu va avea decât
consecinþe negative. Facilitãþile
fiscale de pânã acum au fãcut ºi au
menþinut industria IT româneascã
competitivã, într-o cursã cu alte þãri
care oferã programatorilor impozit pe
venit 0. Vorbim de þãri ca Ucraina,
Polonia sau Belarus. La nivelul UE,
deficitul de forþã de muncã din IT
este atât de mare, încât, o astfel de
mãsurã va avea ca rezultat o
reducere masivã a specialiºtilor din
þarã. ªi un impact negativ major
asupra economiei.
   Programatorii sunt cei mai bine
plãtiþi salariaþi din România, iar plata
lor este pe mãsura muncii depuse,
pentru cã vedem cu toþii cât de
importantã este activitatea acestora.
   Domeniul IT aduce acum
aproximativ 6% din PIB. Cifra de
afaceri a industriei estimatã pentru
2019 este de peste 5 miliarde Euro.
De altfel, din 2013 pânã astãzi,
dimensiunea pieþei s-a dublat, iar din
2003 a crescut de cinci ori (de la 1
mld. Euro - la 5 mld. Euro). Contribuþia
în PIB a industriei a evoluat ºi ea de la
0.5% în 2003 la aproape 6% astãzi.
   În România sunt acum 100.000 de
specialiºti în IT. Nevoia anualã de
specialiºti este de 14.000 de oameni
pe an, dublã faþã de numãrul
absolvenþilor din domeniu. În prezent,
un angajat din acest domeniu câºtigã
un salariu mediu net de aproape
7.500 de lei net pe lunã.

Partidul Naþional Liberal se pare
cã le-a pus gând rãu acestor angajaþi.
Preºedintele PNL a declarat cã nu i se
pare normal ca cei care lucreazã în IT
sã fie scutiþi de plata impozitului
pe venit. „Orice venit trebuie impozitat.

Salarii tãiate ºi fãrã vouchere de
vacanþã: un film pe care cu toþii

l-am mai vãzut!

Nu poþi sã creezi facilitãþi fiscale care
îmbracã forma unor privilegii”, a
declarat preºedintele PNL.
   Dacã se aplicã aceastã mãsurã,
un IT-ist care are în prezent un
salariu mediu net de 8.000 de lei
va rãmâne cu doar 7.200 de lei
dupã reintroducerea impozitului pe
venit pentru salariaþii din IT. Un IT-
ist cu un salariu mediu brut de
12.308 lei plãteºte CAS în cuantum
de 3.077 lei, CASS în cuantum de
1.231 lei ºi rãmâne cu un net de
8.000 de lei. Dacã se reintroduce
impozitul pe venit, acesta va plãti
ºi un impozit pe venit în cuantum
de 800 de lei ºi va rãmâne cu un
net de 7.200 de lei.

În prezent, peste 30.000 de
programatori sunt scutiþi de la plata
impozitului pe venit. Însã ar putea
rãmâne fãrã aceastã facilitate, ceea
ce ar însemna o scãdere de 10% a
salariilor nete în rândul lor.

Fac apel la oamenii politici care
au venit cu o astfel de propunere sã
analizeze cu atenþie dinamica acestui
sector, înainte de a transmite
semnale de instabilitate. ªi sã nu
vinã cu modificãri introduse fãrã
studii de impact.

Deputat PSD Mehedinþi
 Prof. Alina Teiº

A venit vara, în sfârºit,
deºi este una capricioasã din câte
se pare. Prilej de vacanþã pentru
unii, motiv de plajã ºi de relaxare
pentru familii, vara anului 2019,
politic vorbind, reprezintã doar un
mic ºi firav rãgaz înaintea unor
confruntãri electorale fãrã scrupule
ºi în care se va da totul.
   Deºi nu se aºtepta mare lucru de
la alegerile europarlamentare, iatã
cã ele au adus tensiuni neaºteptate
ºi idei provocatoare, ce pun în
termeni critici situaþia guvernului

Scurta vara fierbinte
Dãncilã. Iohannis joaca tare, sau
crede cã joacã tare. Simte ca e pe
val, cã socialdemocraþii nu au nicio
formulã fericitã pentru Cotroceni,
cel puþin pânã acum.
   În plus, partidele din opoziþie au un
evident agrement cu preºedintele.
Cumva, europarlamentarele au reuºit
sã construiascã o opoziþie cu
aparenþe dacã nu neapãrat de unitate,
atunci mãcar de dialog ºi cu
potenþialul de a pune pe masã un
proiect comun, o formulã de lucru.
Acum, sã nu ne facem nici mari iluzii.

Social-democraþii au primit la fix
un duº rece, exact când trebuia astfel
încât sã se poatã trezi la timp. Fãrã
Dragnea cred cã mecanismele de
lucru ale social democraþilor vor
merge ca unse. PSD e departe de a fi
pus cu botul pe labe.

Momentan nici nu are cine. Orban?
Ponta? Barna? Iohannis? Singuri,
unul câte unul, nu au ºanse reale.
Poate împreunã. Dacã vor gãsi
argumentele ºi pasiunea unui act
politic serios ºi unit.

Pe o ploaie torenþialã,
prefectul judeþului, domnul Nicolae
DRÃGHIEA, însoþit de specialiºti ai
inspectoratului pentru situaþii de
urgenþã ºi primarul comunei Bala,
Valentin Ohima,  a inspectat zonele
afectate de precipitaþiile cãzute în
ultimele zile.
   Totodatã, prefectul a dispus
deplasarea în teren a comisiei de
constatare ºi evaluare a pagubelor
ºi a solicitat specialiºtilor întocmirea
documentaþiilor în vederea

Prefectul a inspectat zonele
afectate de precipitaþii

promovãrii unei hotãrâri de Guvern
pentru acordarea unor ajutoare din
fonduri guvernamentale.
   “Faptul cel mai îmbucurãtor este
lipsa victimelor, a locuinþelor
avariate ºi chiar dacã un podeþ a
devenit necirculabil, nicio
gospodãrie nu este izolatã”, a
afirmat prefectul Nicolae
DRÃGHIEA la ºedinþa comitetului
local pentru situaþii de urgenþã
întrunit la sediul Primãriei Bala.

 Biroul de presã
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Pe ordinea de zi a ºedinþei
ordinare a Consiliului Judeþean
care a avut loc la sfârºitul
sãptãmânii trecute s-au aflat mai
multe proiecte care au vizat mãsuri
necesare în vederea implementãrii
proiectelor cu finanþare europeanã
pe care administraþia judeþeanã le
are, dar ºi o rectificare bugetarã,
prin intermediul cãreia preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a supus spre
aprobare intrarea în bugetul
judeþului a sumei de 13 milioane
de lei, bani alocaþi de Ministerul
Sãnãtãþii Spitalului Judeþean din

Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului PSD-ALDE care modificã
legislaþia, astfel încât preºedintele
Consiliului Judeþean sã fie ales din
nou prin vot direct de comunitatea
localã este un act de responsabilitate
ºi normalitate pe care Executivul îl ia,
potrivit preºedintelui Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, decizia fiind luatã la
capãtul unor analize riguroase fãcute
la nivelul comunitãþilor locale ºi, în
mod direct, cu cetãþenii.
   “Sigur cã revenirea la votul
uninominal acordã legitimitate mai
mare, ne onoreazã, dar ne ºi
responsabilizeazã mai mult decât
pânã acum, fiind direct rãspunzãtori
de îndeplinirea proiectelor ºi a
obiectivelor cu care am venit în faþa
cetãþenilor. Nu consider cã ar fi
avantajaþi preºedinþii aflaþi în

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin GEORGESCU, salutã decizia votului direct

funcþie decât dacã aceºtia ºi-au
îndeplinit promisiunile în faþa
electoratului, ceea ce nu poate fi
consideratã o nedreptate, ci, din
contrã, o normalitate”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Principalul argument care a stat
la baza acestei decizii se referã la
faptul cã preºedintele consiliului
judeþean nu trebuie sã facã obiectul
negocierilor între partide, ci trebuie
sã reprezinte voinþa cetãþenilor din
fiecare judeþ, exprimatã prin vot.
   “Suntem într-un stat democratic ºi
acordãm mare atenþie respectãrii
regulilor democratice. Se înlãturã
astfel, arbitrariul, în sensul cã, prin
diverse manevre politice sau chiar
manevre financiare pe care puteau sã
le facã adversarii politici, exista riscul
ca la conducerea unui Consiliu

Judeþean sã ajungã un preºedinte
care provenea din rândurile unui
partid care avea doar doi, trei
consilieri. În condiþiile acestea, se
face un act de dreptate”, a mai spus
preºedintele Consiliului Judeþean

Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   La alegerile din 2016, preºedinþii
consiliilor judeþene au fost aleºi din
rândul consilierilor judeþeni ai
partidului care a obþinut cele mai
multe mandate la scrutinul local.

ªedinþa ordinarã a
Consiliului Judeþean

Drobeta Turnu Severin.
Suma este cea mai
importantã primitã în
ultimii mulþi ani ºi este
destinatã achiziþiei de
aparaturã medicalã.
    “Pe de altã parte, tot la
capitolul sãnãtate, am
aprobat ultimele hotãrâri
pentru proiectele care se
referã la modernizarea,
extinderea ºi dotarea
ambulatoriilor Secþii lor
Pneumologie ºi Boli Infecþioase,
dupã ce acestea au fost aprobate
pentru finanþare de cãtre Autoritatea

de Management a Programului
Operaþional Regional. Pe lângã cota
de cofinanþare a acestor proiecte,
Consiliul Judeþean Mehedinþi

acoperã cheltuielile neeligibile în
valoare de 14,5 milioane lei. În
perioada imediat urmãtoare vom
semna ºi contractele de finanþare.
Nu în ultimul rând, pentru proiectul
care vizeazã modernizarea a 27,8
kilometri de drum judeþean, pe
tronsonul Drumul European 70 –
Drobeta Turnu Severin – Cerneþi,
Valea Copcii – Husnicioara – Peri –
Pruniºor, finanþat prin Programul
Interreg V-A România-Bulgaria, a fost
nevoie sã completãm bugetul cu suma
de 4,2 milioane euro”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Toate proiectele au fost aprobate
cu unanimitate de voturi.

 Biroul de presã

“Învãþãtorul  are o misiune
nobilã ºi poartã cu sine o
responsabilitate imensã, prin
contribuþia în dezvoltarea aptitudinilor
ºi competenþelor fiecãrui copil.
   Prin dãruire ºi vocaþie, învãþãtorul
lasã o parte din sine fiecãrei generaþii
pe care o primeºte la vârstã fragedã
ºi o îndrumã spre un moment-cheie
al parcursului academic.
   O societate educatã este echilibratã,
empaticã ºi adaptatã într-un mod
firesc evoluþiei spre progres ºi

Mesajul premierului Viorica Dãncilã cu ocazia Zilei Învãþãtorului
incluziune, cultivã coeziunea ºi
unitatea în jurul valorilor comune.
   Ca prim-ministru susþin cu toatã
convingerea educaþia ca domeniu
prioritar pentru Guvern, precum ºi
garantarea dreptului egal la educaþie
al tuturor copiilor din România. Am
fãcut paºi importanþi pânã acum
pentru îmbunãtãþirea condiþiilor din
învãþãmânt,  pentru a încuraja copiii
din toate categoriile sociale sã
meargã la ºcoalã, dar ºi pentru o
salarizare mai bunã a personalului

din educaþie. Mai avem, în
continuare, multe de fãcut ºi le vom
face, cu toatã determinarea ºi cu
responsabilitatea pe care o avem
pentru generaþiile viitoare.
   Ziua Învãþãtorului, 5 iunie, este
ºi ziua de naºtere a celui considerat
fondatorul primei ºcoli româneºti
la cel mai înalt nivel ºtiinþific din
Þara Româneascã, Gheorghe Lazãr.
Un vizionar al rolului educaþiei în
consolidarea unei comunitãþi,

 Continuare în pag.7
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Anul acesta, tinerii creºtin-
ortodocºi din judeþul Mehedinþi, s-
au reunit într-un cadru natural de
excepþie, în localitatea Lupºa de
Jos, comuna Broºteni.
   Tema celei de-a zecea ediþii a
Adunãrii Tinerilor Ortodocºi din
Episcopia Severinului ºi Strehaiei,
Hristos - sufletul satului meu, se
încadreazã în tematica generalã a
anului omagial 2019, “Anul omagial
al satului românesc (al preoþilor,
învãþãtorilor ºi primarilor gospodari)”
ºi anul omagial al Patriarhilor Nicodim
Munteanu ºi Iustin Moisescu ºi al
traducãtorilor de cãrþi bisericeºti 
   Ziua a început cu Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie, oficiatã fiind

Întâlnirea anualã a tinerilor ortodocºi din Episcopia Severinului ºi Strehaiei

de pãrintele paroh Ion Curelea,
împreunã cu pãrinþii profesori prezenþi
la aceastã manifestare, la Biserica “Sf.
Ierarh Nicolae” din satul Lupºa de Sus.
   La sfârºitul Sfintei Liturghii,
oficialitãþile au þinut un cuvânt de
întâmpinare în care au fost elogiaþi cei
trei piloni ai satului românesc: preotul,
învãþãtorul ºi primarul gospodar.
   Activitãþile au continuat în satul
Lupºa de Jos, la centrul pentru tineret,
prin prezentarea unei ºezãtori
specifice satului mehedinþean de
cãtre grupul de þesãtori din localitatea
Crainici. Aceºtia au prezentat tuturor
celor prezenþi unelte de prelucrare a
lânii, ºi întreg procesul de prelucrare,
pânã când lâna este transformatã într-

un produs finit. Dupã aceastã
activitate, tinerii au vizionat câteva

documentare în care le-a fost
prezentatã comuna în care au fost

prezenþi dar ºi numeroase acþiuni
specifice satului mehedinþean.
   Pe baza acestor activitãþi s-a
desfãºurat o serie de dezbateri ce a
implicat întregul grup de tineri,
manifestare fiind moderatã de
domnul profesor Cristian Colonelu,
director al ªcolii Gimnaziale numãrul
15 din Drobeta Turnu Severin.
   Ziua s-a încheiat într-o manierã
cu totul specialã, tinerii s-au prins
cu toþii în tradiþionala hora a
comuniunii ºi a bucuriei.
   Viaþa este o Horã a bucuriei, nu
un dans de unul singur...

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

În fiecare an, la data de 31 mai,
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii,
alãturi de parteneri, desfãºoarã la nivel
mondial ample campanii de informare
pentru a sublinia riscurile pentru
sãnãtate asociate consumului de tutun
ºi pentru a promova politicile sociale
de reducere a consumului.
   Având ca temã „Tutunul ºi bolile
pulmonare - Nu lãsa tutunul sã-þi
taie respiraþia! Alege sãnãtatea!”,

Ziua mondialã fãrã tutunCOMUNICAT
DE PRESÃ

31 MAI - ZIUA MONDIALÃ FÃRÃ TUTUN - Agenþia Naþionalã
Antidrog (ANA) se alãturã Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS)

pentru marcarea Zilei Mondiale fãrã Tutun (31 mai), prin organizarea,
la nivel naþional, de activitãþi de informare, sensibilizare ºi

conºtientizare în mediul ºcolar sau în comunitate, activitãþi de
petrecere a timpului liber ºi de formare de abilitãþi de viaþã sãnãtoasã.

campania din acest an este centratã
pe legãtura între fumat ºi sãnãtatea
plãmânilor ºi îºi propune creºterea
conºtientizãrii cu privire la:
• impactul negativ pe care fumatul
îl are asupra plãmânilor, de la boli
respiratorii cronice la cancer;
• rolul fundamental pe care îl au
plãmânii în sãnãtatea ºi buna
funcþionare a întregului organism;
• amploarea mortalitãþii ºi îmbolnãvirilor

cauzate de fumat, la nivel global;
• sublinierea legãturii dintre fumat ºi
mortalitatea cauzatã de tuberculozã;
• efectele expunerii la fumul de
þigarã asupra sãnãtãþii plãmânilor
pentru oamenii de toate vârstele.
   În calitate de coordonator naþional al
politicilor publice în domeniul reducerii
cererii ºi ofertei de droguri, ANA susþine,
prin demersurile sale, organismele
internaþionale cu rol similar, motiv
pentru care, ºi în acest an, se vor
implementa, la nivel naþional, prin cele
47 de Centre de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog, activitãþi de
informare, sensibilizare ºi conºti-
entizare, în mediul ºcolar sau în
comunitate, cu privire la efectele nocive
asociate fumatului.
   Astfel, în judeþul Mehedinþi,Centrul
de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere

Antidrog Mehedinþi va desfãºura
activitãþi tematice în mediul ºcolar
gimnazial, precum ºi în comunitate,
cu participarea voluntarilor ANA, în
parteneriat cu I.S.J. Mehedinþi.

***
   Modalitãþile prin care tutunul
afecteazã în mod negativ plãmânii
persoanelor care fumeazã sau care
stau în medii în care se fumeazã:
1. Cancer pulmonar:
   Fumatul este principala cauzã a
cancerului de plãmâni, responsabil
pentru mai mult de 2/3 din decesele la
nivel global, datorate cancerului
pulmonar. De asemenea, expunerea la
fumul de þigarã, acasã sau la locul de
muncã, creºte riscul apariþiei cancerului
pulmonar. Renunþarea la fumat reducere
riscul de cancer pulmonar.

 Continuare în pag. 5
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Vineri - 31 mai 2019, ora 10
dimineaþa, Liceul din Strehaia.

În aparenþã, un sfârºit de
sãptãmânã ca oricare altul...
pentru unii...
   Pentru alþii însã, o zi de mare
încãrcãturã emoþionalã: s-au întâlnit
dupã 45 de ani de la absolvirea
liceului, foºti elevi ai promoþiei 1974.
Aºa cum spunea Jose Saramago:
“Timpul e un maestru de ceremonii
care ne aduce mereu acolo unde se
cuvine, sã fim. Avansãm, ne oprim ºi
dãm înapoi la ordinele lui. Greºeala
noastrã e cã ne închipuim cã-l putem
trage pe sfoarã”.
   ªi iatã cã, acest maestru de
ceremonii, ne-a chemat în aceastã zi
de început de varã, sã spunem
“prezent” la strigarea catalogului
dupã 45 de ani. Se spune cã “cele
mai bune ºi frumoase lucruri în viaþã,
nu pot fi vãzute, nici atinse, doar
simþite în inimã”. Un adevãr mai mare
nici cã existã. Au fost momente atât
de pline, atât de încãrcate sufleteºte,
ca ºi cele mai iscusite cuvinte nu ar
putea sã redea ceea ce unii dintre cei
prezenþi, au simþit, au trãit.
   Au fost colegi care nu s-au vãzut
chiar de 45 de ani, au fost colegi
care, deºi au venit la toate
întâlnirile organizate, au trãit
aceeaºi emoþie, ca acum 5,15, 25,
35, 40 de ani... (aºa cum spunea
una dintre colege, cã a început sã
tremure de emoþie când a vãzut,
“chemarea la întâlnire”).

       Dupã 10 ani de abstinenþã ca
fumãtor, riscul scade la jumãtate faþã de cel al unui fumãtor activ.
2. Boli respiratorii cronice:
   Fumatul este cauza principalã a bolilor pulmonare
obstructive cronice. BPOC este termenul folosit pentru
a descrie o serie de boli evolutive care duc la
îngustarea cãilor respiratorii ºi fac respiraþia dificilã.
   BPOC moderatã ºi severã afecteazã aproximativ 65 de
milioane de oameni în întreaga lume. Cele mai întâlnite afecþiuni
din sfera BPOC sunt emfizemul ºi bronºita cronicã, dar BPOC
poate include ºi astmul refractar (ireversibil) ºi unele forme
de bronºectazii. Fumatul este de departe principala cauzã a
BPOC, însã aceasta poate fi cauzatã ºi de expunerea
îndelungatã la poluarea aerului, la praf sau substanþe chimice.
   Dat fiind faptul cã BPOC este o boalã cronicã, aceasta
nu se poate vindeca, dar poate fi þinutã sub control.
Medicaþia ºi schimbarea stilului de viaþã, cum ar fi
renunþarea la fumat, pot ajuta. Riscul de a dezvolta astfel
de boli este mai crescut pentru persoanele care se apucã
de fumat la o vârstã mai micã deoarece fumatul încetineºte

Ziua mondialã fãrã tutun

   Nu cred cã este cineva, sã
uite sau sã nu preþuiascã
anii de liceu. Cred cã anii
aceia, pe care i-am petrecut
acolo, în liceul nostru, cum
ne place sã-i spunem, au
fost cei mai frumoºi ºi cei
mai definitorii pentru noi,
ca oameni.
   Am avut dascãli
minunaþi, dascãli atât de
dedicaþi ºi atât de bine
pregãtiþi profesional,
cum rar întâlneºti, care
ne-au creionat destinele,
prin tot ceea ce ne-au
învãþat, prin tot ceea ce
ne-au dãruit din mintea
ºi inteligenþa dumnealor.
   Au “ieºit din mâinile” acestor
dascãli, adevãraþi oameni,
personalitãþi care au fãcut cinste
liceului, micului nostru oraº, de care
mulþi nu au auzit. Învãþãmântul
strehãian a fost ani ºi ani la loc de
cinste, tocmai datoritã lucrurilor
bune ºi frumoase care se petreceau
aici, graþie acestor dascãli.
   Am plecat din acest liceu,
adolescenþi cu vise, cu dorinþe, cu
gânduri mãreþe de împlinire, iar acum
ne-am reîntors bunici ºi pensionari,
cei mai mulþi dintre noi. Realizãrile
noastre cele mai de preþ, s-au dovedit
a fi familia, copiii, nepoþii.
   Ne-au însoþit în aceastã cãlãtorie
în timp, o parte din dascãlii noºtri:
prezenþi au fost, familia prof.

 urmare din pag. 4

Revedere dupã 45 de ani de la absolvire, la Liceul din Strehaia

ªerban ºi Nina Popescu, prof.
Zâmbrea Geta, prof. Bãdescu Dora,
prof. Carabadache Petre, Prof.
Mitrache Maria, Prof. Sãlceanu
Vasile; apoi ne-au fost alãturi cu
gândul profesorii Giurcã Gheorghe,
Petrescu Axenia, Popescu Ana,
Sulugiu Dumitru, iar din ceruri ne-
au vegheat prof. Bãltãþeanu
Constantin, Bãdescu D-tru,
Gavrilescu C-tin, Tupan Ion,
Muscalu Alexandru, Isbãºoiu C-
tin, Protopopescu C-tin, Tudosie
Aurel, Ghiþescu Gheorghe.
   S-au întâmplat atât de multe în
viaþa noastrã în toþi aceºti ani ºi
fiecare ar fi vrut sã le spunã celorlalþi
ce a trãit, ce îl doare, ce simte. Cred
cã barierele de colegialitate au
rãmas undeva pe drum, cãci noi în

aceastã zi ºi nu numai, ne-am simþit
ca fiind membrii aceleaºi familii,
veniþi sã se vadã cu multã bucurie
ºi cu dor ºi sã îºi împãrtãºeascã
trãirile, realizãrile sau durerile.
   Din pãcate, ne-au lipsit o parte
dintre colegi, pe care Dumnezeu,
se pare, i-a chemat la el mai
devreme, pentru a le da o altã
însãrcinare, acolo sus în ceruri. Ne-
au lipsit, dar nu i-am uitat.
   Amintiri, amintiri, multe ºi
frumoase, dar mai ales cuvinte
multe de mulþumire, de preþuire, de
respect, cuvinte pornite din inimã
de adulþi copþi, îndreptate cãtre
aceia ce stãteau în faþa noastrã, cu
pãrul nins, cu voce tremurândã, cu
zâmbet mic de mulþumire în colþul
gurii, dar cu ochi calzi în care se
vedea cã sunt mândri de noi:
profesorii noºtri dragi.
    A fost o zi frumoasã,  chiar dacã a
început cu o dimineaþã noroasã ºi
câþiva stropi de ploaie, care cu
siguranþã au fost ca un mesaj de
tristeþe trimis de cei care nu au mai
putut fi prezenþi, la aceastã întâlnire
de suflet; apoi ziua s-a înseninat,
soarele a apãrut, semn cã timpul
întotdeauna se miºcã în liniºte ºi
totuºi atinge sufletele. Emoþie,
recunoºtiinþã, cãldurã sufleteascã,
iubire, prietenie, preþuire, sunt cuvinte
care pot defini aceastã zi, 31 mai
2019, pentru cã toate aceste amintiri,
sunt cãlãtorii reversibile ale sufletului,
ce vor fi casa noastrã mai târziu.

Marileana Ciciu (Vighiruc), fostã
elevã absolventã a promoþiei 1974

dezvoltarea plãmânilor, în mod semnificativ.
3. Tuberculozã:
Tuberculoza afecteazã în mod negativ plãmânii, reducând
funcþiile acestora, iar fumatul accentueazã aceste efecte
negative, crescând riscurile insuficienþei respiratorii.
4. Poluarea aerului:
Fumul de þigarã este un puternic poluant în mediile
închise, conþinând peste 7.000 de substanþe chimice,
din care 69 cu puternic efect cancerigen. Fumul de
þigarã în încãperile închise rezistã în aer pânã la 5 ore,
afectând în continuare plãmânii.
5. Fumatul pasiv:
   Expunerea fãtului în viaþa intrauterinã la toxinele din
fumul de þigarã împiedicã adesea dezvoltarea ºi buna
funcþionare a plãmânilor.
   La nivel mondial peste 165.000 de copii mor înainte
de împlinirea vârstei de 5 ani de diverse boli respiratorii
asociate fumatului pasiv. Copiii expuºi fumatului pasiv
au un risc crescut de a dezvolta boli respiratorii cronice.

Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Mehedinþi
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

  * Alegerile europarlamentare au
trecut, s-a consumat ºi vizita Papei
Francisc, aºa cã marelui câºtigãtor,
nu-i aºa, al acestor evenimente,
Dulapului Sãsesc vreau sã zic, nu i-

a mai rãmas altceva de fãcut decât
sã-ºi forþeze singur intrarea în cartea
de istorie încã din timpul vieþii. Nu
este zi de la bunul Dumnezeu în care
el sã nu iasã ºi sã vorbeascã despre
importanþa capitalã a
referendumului penibil iniþiat de el
ºi votat de „români”, care, în felul
acesta, ar fi înþeles, o datã pentru

totdeauna cã drumul þãrii lor e spre
Europa ºi nu într-o altã direcþie. De
parcã românii (toþi românii, nu doar
aceia pe care îi invocã el
propagandistic!) nu ar ºti cã ei sunt

europeni din naºtere,
mai vechi decât orice
european de azi care-ºi
inventeazã blazoane
care mai de care mai
pompoase, cã sunt în
Europa dinainte de
Europa cântatã de
„apostolii” ei de azi ºi
cã nu au nevoie sã se
pupe pe gurã, bãrbat cu

bãrbat, ca sã dovedeascã asta. Du-
te, mãi nene, râde lumea sãnãtoasã
la cap de tine, de se crãcãneazã!
Lasã-ne naiba-n tristeþea noastrã!
Cine se mai uitã în gura aia a ta
strâmbã de atâta rumegat de gresie
ºi bazalt numai de roci sã aibã parte
la micul dejun, prânz ºi cinã. Într-
un cuvânt, insul acesta e din ce în

ce mai greu de suportat. ªi, probabil
cã, parodiind niºte cunoscute
versuri, vom mai avea multã vreme
de dus, pe spinare povara acestui
intrus. Mai exact, încã cinci ani de
la anul încolo, fiindcã, dupã cum se
poate vedea, omul are grijã sã cureþe
terenul de potenþialii candidaþi la
preºedinþie din jurul sãu. Dupã ce
s-a asigurat în privinþa lui Liviu
Dragnea, dacã putem spune aºa, ºi-
a pus poteraºii sã anihileze veleitãþile
de candidaturã, atâtea câte vor fi mai
rãmas, ale celui de-al doilea om în
stat, preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu. Acestuia, DNA,
braþul înarmat al lui Iohannis, i-a
deschis (mã rog, i-a redeschis) un
dosar de luare de mitã, dosar pe care
maestrul Tãriceanu îl contestã,
anunþând, în acelaºi timp, cã nu mai
ia în consideraþie o eventualã
candidaturã a sa la preºedinþia
României. Scârbã sau teamã?
Amândouã, inextricabil combinate?

Cu Dulapul în cartea de istorie
Dumnezeu mai ºtie. Sigur e cã acest
imposibil ºi indigest personaj,
Iohannis, a ajuns sã cãlãreascã
România aºa cum vor muºchii lui.
Aºa se întâmplã dacã i s-a permis
orice ºi dacã aceastã laºã clasã
politicã nu l-a suspendat atunci când
trebuia. Fiindcã prilejuri ar fi existat.
Chiar cu duiumul. Acum o sã
asistãm înmãrmuriþi cum o sã-ºi
bage elucubraþiile de la referendum
în textul constituþional. ªi apoi, vrei,
nu vrei, bea, Grigore, aghiazmã!
   * În vremea asta, prezumtivii
viitori aliaþi au început sã se
pãruiascã pe unde ºi când apucã. Ei
þipã sã plece guvernul, vor moþiune
de cenzurã, vor alegeri anticipate,
vor Sicã Balalaicã premier, dar habar
nu au cu ce garniturã se serveºte
guvernarea. Nu le ajunge cã au luat
un scor la care nici în visele lor cele
mai rozalii nu gândeau, acum au
început sã-ºi cearã între ei demisiile,
fiindcã nu au obþinut mai mult! (A
se vedea cazul caraghiosului
închipuit Buºoi- Baby Face), dar ºi
al primarului liberal din Târgu Jiu,
care-l vrea jos pe nenea Balalaicã
de la ºefia partidului. Ho,
nesãtuilor! Întãrâtã-i, drace, cã nouã
mult ne place!
   * ªi iatã cum madame Viorica
Dãncilã, pe care noi, spre deosebire
de alþii, am mai ºi lãudat-o, pune
plocon PSD-ul (zic prestigioºii
analiºti politici!) în braþele lui
Iohannis! Bravo, Veorico! Ajunse cel
mai mare partid românesc la
picioarele dumitale! Nea Nelule,
dragã Adrian Nãstase, domniile
voastre nu mai aveþi nimic de zis?

Marþi, 4 iunie a.c., la Palatul Culturii
“Teodor Costescu” din municipiu, a avut
loc întâlnirea reprezentanþilor IPJ Mehedinþi
cu cei ai instituþiilor ºi primãriilor, ce au
atribuþii în domeniul violenþei domestice.
   În deschidere, evenimentul a fost marcat
de prezentarea unei piese de teatru cu
simbolistica pe acest palier.
   Au fost prezentate evenimente din
cazuistica poliþiºtilor, dar ºi modificãrile
aduse legislaþiei, în special prevederile
ordinului de protecþie provizoriu ºi
mãsurile ce trebuie luate de poliþiºti în
astfel de cazuri.

Întâlnirea reprezentanþilor IPJ Mehedinþi cu cei ai instituþiilor ºi
primãriilor, ce au atribuþii în domeniul violenþei domestice

 Biroul de presã
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Continuând seria de spectacole ºi concerte de þinutã cu care v-a
obiºnuit, Primãria Municipiului Drobeta Turnu Severin, prin Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural, invitã toþi severinenii iubitori ai
muzicii de calitate premium, la un inedit concert al renumitei orchestre
din Serbia – „FIRUL Orchestra”. Spectacolul va avea loc în incinta
Cetãþii Medievale a Severinului, sâmbãtã, 8 iunie 2019, începând cu
ora 19.30. Severinenii vor fi delectaþi cu un repertoriu de melodii ale
anilor ‘80-‘90 (jazz, disco, rock), cu interpretãri originale de melodii
româneºti ale cunoscutului solist vocal DRAGOLJUB FIRULOVIC,
precum ºi alte ºlagãre sârbeºti ce ne-au încântat tinereþea.
   Concertele din incinta Cetãþii medievale au devenit o practicã apreciatã la
superlativ de severineni, dar ºi de turiºtii care tranziteazã municipiul nostru.
   Intrarea este liberã ºi vã aºteptãm cu mare drag.

Echipa de comunicare

CONCERT “FIRUL ORCHESTRA”

Primãria municipiului
implementeazã proiectul cu
finanþare europeanã „Iniþiative ºi
soluþii  comune în domeniul
situaþiilor de urgenþã în zona de
graniþã” care presupune, printre
altele, achiziþionarea ºi dotarea cu
sistem de alarmare-avertizare
pentru Compartimentului Protecþie
Civilã ºi Voluntariat pentru Situaþii
de Urgenþã.
   Sistemul de alarmare avertizare
e compus din:
- 5 sirene electronice de 600W
- 11 sirene electronice de 1200W
- 2 centrale de alarmare
- 108 traducãtoare acustice
   Începând cu 21.02.2019 au
demarat lucrãrile la noul sistem de
alarmare-avertizare pentru
populaþia municipiului Drobeta
Turnu Severin.
   Astfel, s-au montat deja 7 sirene

„Iniþiative ºi soluþii comune în
domeniul situaþiilor de urgenþã în

zona de graniþã”

din totalul de 16 sirene electronice
de ultimã generaþie care se vor
regãsi o parte pe locaþiile existente
iar o parte pe noi locaþii din
municipiu, ceea ce a contat fiind
rãspândirea uniformã a acestora
conform mãsurãtorilor efectuate ºi
studiului de audibilitate.
   Toate cele 16 sirene electronice
vor funcþiona pe 4 frecvenþe diferite
(telefonie fixã, telefonie mobilã,
radio ºi internet) ºi pot transmite
chiar ºi mesaje vocale.
   Drobeta Turnu Severin va avea,
astfel, unul dintre cele mai
moderne sistem de alarmare-
avertizare din þarã, în condiþiile în
care funcþionarea corectã a acestor
sisteme moderne poate face
diferenþa între viaþã ºi moarte în
cazul unui dezastru (cutremur,
incendiu, inundaþie, etc).

Viceprimar Daniel CÎRJAN

 urmare din pag. 3
ºi, mai apoi, în unitatea unei naþiuni, exemplul lui Gheorghe Lazãr ne
motiveazã sã înþelegem - ca dascãli, cã purtãm destine în mâinile
noastre; ca stat, cã trebuie sã venim în întâmpinarea, deopotrivã, a
pedagogilor, copiilor ºi pãrinþilor.
   Recunoºtinþa mea se îndreaptã astãzi cãtre toþi învãþãtorii din România,
cei care prin vocaþie ne ajutã sã ne cunoaºtem, sã fim mai înþelepþi ºi sã
vedem lumea în modurile minunate în care o vãd ºi cei de lângã noi!
   Dragi învãþãtori, vã mulþumesc pentru ceea ce faceþi azi ºi pentru
ceea ce societatea româneascã va fi mâine! Vã doresc sã aveþi multe
împliniri profesionale ºi personale!”

Mesajul premierului Viorica Dãncilã cu
ocazia Zilei Învãþãtorului
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Nãscuþi într-o Europã unicã ºi
bine delimitatã, având o istorie direct
legatã de istoria europeanã, românii
înþeleg tot mai greu în care Europã
trãiesc azi. Ei descoperã, cu o frecvenþã
acceleratã, cã fiecare dintre ei posedã
o Europã a lui. Ca dovadã, oriunde te
întorci, indiferent cu cine discuþi,
oricare ar fi subiectul discuþiei, o
anume Europã va fi prezentã. Parcã
niciodatã, de când ne ºtim, nu am fost
mai mult cu Europa în gurã. ªi, firesc
într-o astfel de atmosferã, ca ºi musiu
Jourdain („Pre legea mea, de peste
patruzeci de ani fac prozã fãrã sã
ºtiu”…) abia acum am descoperit cã
suntem „cetãþeni europeni”!
Europa sprinþarã, apetisantã încã
   Spre deosebire de celelalte ºase
continente (dupã unii, de celelalte
cinci), Europa pare a fi mult mai
sprinþarã. Aceastã zburdãlnicie nu se
datoreazã numai faptului cã are nume
de femeie, al frumoasei fecioare
feniciene rãpitã de marele Zeus
transformat în taur de un alb
strãlucitor (nici vorbã pe atunci de
steagul albastru cu steluþe
galbene…), ci ºi fiindcã nestatornicia
sa reprezintã rezultatul unui proces
confuz, plin de ambiþii personale,
încãrcat de semnificaþii politice,
militare, etnice, istorice ºi sociologice
specifice. Nu numai cã cele douã
rãzboaie mondiale au avut origini
europene, nu numai cã fruntariile
statelor ce-ºi au vatra aici au cunoscut
o dinamicã ne mai întâlnitã pe alte
continente, dar chiar ºi azi Europa se
extinde, se contractã sau se divide

Câte Europe?…
permanent, dupã criterii
evazive, dictate de interese de
moment. ªi, parcã pãstrându-
ºi încã nurii de splendidã ºi
apetisantã fecioarã, multe
dintre aceste interese îºi au
izvorul mult dincolo de
oceanele ºi mãrile care o
înconjoarã. Acolo unde, se
pare, schimbându-ºi numele
în Sam, ºi-a mutat mai nou
reºedinþa atotputernicul Zeus.
Europa clasicã, desuetã
   Existã, aºa cum ºtim cu toþii,
o Europã clasicã. Acea Europã
despre care se învaþã în primii
ani de ºcoalã. Acea Europã
care înglobeazã 50 de state ºi

are graniþele trasate exact, imuabile,
ne fluctuante. La est, Europa despre
care ni s-a predat tuturor la orele de
Geografie are ca limitã Munþii Urali,
Marea Caspicã ºi Munþii Caucaz. La
nord, se învecineazã cu Oceanul Artic.
La vest, e scãldatã de apele furioase
ale Oceanului Atlantic, iar la sud este
udatã calm de azuriul Mãrii
Mediterane. Trebuie sã recunoaºtem,
pentru mintea scormonitoare a
tineretului de acum, precum ºi pentru
inteligenþa sclipitoare a politicianului
modern proeuropean, Europa clasicã
este una desuetã.
Europa politicã
   Mai întâlnim ºi o altã Europã,
Europa politicã. Hotarele sale sunt
fluctuante, mobile. Ele se miºcã mai
rapid sau mai lent spre cele patru
puncte cardinale, extinzându-se sau
restrângându-se ca urmare a
direcþiei în care se exercitã
presiunea subiectelor politice la zi,
în funcþie de fluctuaþia alianþelor de
moment sau de ambiþiile unuia sau
altuia dintre cei care, trecãtor, se aflã
la cârma grupului de state dominant.
Europa politicã nu mai pãstreazã
decât jumãtate din cele 50 de state
ale Europei clasice, geografice. Este
o Europã pomenitã zilnic în tiradele
politicienilor de la Bruxelles,
Strasbourg, Berlin, Paris, Budapesta
ori Bucureºti. Este o Europã când
mare ºi puternicã, când obscurã ºi
jalnicã. Ca ºi politica însãºi, Europa
politicã se aseamãnã unei prostituate
gata sã se dãruiascã celui care dã
mai mult ºi sã pãrãseascã repede,

fãrã regrete, pe cel lovit de soartã.
Europa politicã, spre exemplu, ne
spune cã România (un stat slab,
sãrac ºi cu mâna întinsã spre
firmiturile ce la scapã printre degete
bogaþilor) s-ar afla aruncatã la
graniþa ei esticã / un fel de gubernie
îndepãrtatã, uitatã de timp la
margine de continent. De-am fi
puternici, mai bogaþi ºi mai aroganþi,
aceeaºi Europã ar descoperi
neîntârziat realitatea geograficã
(aceea indiferenþã la mofturile
politice de moment) care ne aratã cã
România fiinþeazã din totdeauna la
o distanþã egalã între Atlantic ºi
Urali, gãsindu-se, prin urmare, în
chiar centrul continentului.
Europa unitã ºi
Europa cu mai multe viteze
   Existã ºi Europa unitã. În cel mai
recent document al Uniunii Europene,
în Declaraþia de la Sibiu (9 mai 2019),
liderii europeni adunaþi aici
susþineau: „Vom apãra o singurã
Europã - de la est la vest ºi de la nord
la sud […]. Vom rãmâne uniþi, la
bine ºi la greu. Vom da dovadã de
solidaritate în vremuri dificile ºi vom
sta întotdeauna alãturi unii de ceilalþi
[…]. Vom cãuta întotdeauna soluþii
comune, ascultându-ne unii pe
ceilalþi într-un spirit de înþelegere ºi
respect” Pãreau atât de fericiþi
împreunã ºi atât de uniþi, încât nu te
poþi abþine sã nu-i crezi. Mai greu este
sã te dumireºti despre care Europã
vorbesc ei. Pentru cã, în mod sigur,
Europa lor este altã Europã decât a ta.
   Declaraþia de la Sibiu conþine zece
angajamente ferme. În toate se afirmã
voinþa de unitate. Pentru un
cunoscãtor al stãrii de fapt europene,
pare cel puþin ciudat. De ce? Pentru
cã, numai cu puþin timp în urmã, pe
1 martie a.c., Preºedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker,
prezent ºi el la Sibiu, a dezvãluit
opiniei publice europene Cartea Albã
a viitorului Europei - un document
(în cinci puncte, de aceastã datã)
important ºi îndelung aºteptat. Ce ne
spunea sciaticul preºedinte J.C.
Juncker despre viitorul Europei sale?
Pãi, ne spunea cã este nevoie de
„recentrarea U.E. cãtre piaþa unicã,
ceea ce presupune restrângerea «
uniunii » la anumite state, care vor

trebui sã respecte reguli foarte stricte
de acces”. Adicã, mai pe româneºte,
afirma cã viitorul va fi al unei Europe
cu mai multe viteze, o Europã
deconectatã de la statele din
componenþa sa care ar avea anumite
probleme. Particularizând, intrarea
noastrã în spaþiul Schengen, spre
exemplu, va deveni astfel extrem de
improbabilã. Dacã privim puþin în
urmã, încã din 2017 problema
Europei cu mai multe viteze a rezultat
a fi soluþia viabilã pentru un proiect
sigur al viitorului european ºi este,
încã, susþinutã de oficiali de marcã
francezi, germani sau britanici.
Atunci de unde atâta unitate la Sibiu?
În mod sigur, ºi în oraºul transilvan
se vorbea despre o altã Europã.
Probabil despre Europa lor.
Europa muribundã,
Europa ameninþatã
   Sunt tot mai dese momentele în
care se afirmã cã Europa se destramã
ºi cã moartea sa este inevitabilã. Este,
cu siguranþã, vorba despre încã o
Europã. O Europã „ca idee”. La sfârºit
de ianuarie a.c., deºi la o primã
vedere n-ar pãrea a fi niºte exponenþi
politici, un grup de 30 scriitori,
istorici ºi de laureaþi ai premiului
Nobel au semnat ºi publicat un
Manifest rãspândit de cele mai
importante reprezentante ale mass
media. Ideea centralã a manifestului?
„Europa se destramã în faþa ochilor
noºtri!” În viziunea lor, Europa nu mai
este un continent. Este un ceva, o
idee, o entitate mai mult sau mai puþin
identificabilã logic dar, în mod cert,
în lipsã de doctor, ar fi un ceva care
zace abandonat pe patul de moarte:
„Europa este într-un pericol mai mare
acum decât oricând în ultimii 70 de
ani, ºi dacã cineva crede în aceastã
idee, trebuie sã ia atitudine ºi sã fie
luat în considerare. […] Abandonatã
de dincolo de Canal ºi de dincolo de
Atlantic de cãtre cei doi mari aliaþi
care în secolul trecut au salvat-o de
douã ori de la sinucidere; vulnerabilã
în faþa manipulãrilor din ce în ce mai
vizibile ale stãpânului Kremlinului,
Europa, ca idee, ca voinþã ºi
reprezentare, se destramã în faþa
ochilor noºtri”.

 continuare în pagina 10
Aranjament grafic - I.M.
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Pot scãpa partidele de
baroni? Aceasta este întrebarea.
Avem doar 30 de ani de democraþie
ºi pretenþia cã sunt 300. Nebunii din
politicã au fãcut-o latã ºi l-au iertat
pe Cãlin Popescu Tãriceanu de
cercetarea penalã. Partidele puterii
nu au învãþat nimic din rezultatul
alegerilor europarlamentare.
Mizeazã încet încet pe uitarea
alegãtorilor. Acum nu mai este
presiunea unui Dragnea care sã
negocieze ºi sã canalizeze totul de
partea sa. Acum sunt mai mulþi poli
de putere în PSD care negociazã cu
oricine ºi cu toatã lumea. Dacã
pânã acum era proasta satului,
Viorica Dãncilã este acum liantul
perfect care uneºte toate interesele
din partid. Pare cã a mai jucat rolul
acesta ºi îi place sã joace în felul
acesta ºi sã nu mai interpreteze
partitura lui Liviu Dragnea.
   Viorica Dãncilã pare chiar abilã
ºi vrea sã ºteargã cu buretele
mizeria de pe PSD. A scãpat de
presiunea ºefului de partid ºi chiar
ea este ºefã ºi pare cã are o paletã

 ªtefan Bãeºiu

La Paradisul nebunilor
mai largã de opþiuni de data
aceasta. Nu mai este urmãritã de
argaþii ºefului. I-a dat pe toþi afarã.
L-a trimis la plimbare ºi pe Darius
Vâlcov. Se desparte de întreaga
echipã a lui Liviu. În spatele
Vioricãi sunt însã acum marii baroni
din PSD. Unul este Paul Stãnescu,
altul Opriºan. Cei doi mari corifei
ai partidului. Opriºan este mai
vocal ºi pare o oaie neagrã în partid.
Stãnescu pare mai deschis la
negocieri în spatele uºilor închise
ºi ºtie sã aranjeze treburile, fãrã sã
facã prea multã gãlãgie. Ai putea
spune cã Stãnescu, devenit
vicepremier, este în fapt adevãratul
premier. Este mult mai abil decât
Dãncilã ºi mult mai aproape de
putere decât Opriºan. Acesta din
urmã este departe de a prinde un
post în Guvern ºi de a fi vocal ºi la
Bucureºti. Nu are faþã de jocurile
de putere din capitalã. Dacã pe
vremea lui Dragnea jocurile de
putere erau transparente ºi toatã
lumea ºtia cã Dragnea vrea sã
schimbe legea ca sã scape de

puºcãrie, acum totul se desfãºoarã
în subteranele PSD.
   Au apãrut ºi pârliþii Nãstase ºi
Geoanã. S-a vorbit de Cozmâncã.
Dar numai la televizor. Fiecare a
încercat sã speculeze momentul
plecãrii lui Dragnea la puºcãrie.
   Inclusiv Victor Ponta s-a antrenat
în jocuri subterane de putere cu
PSD. Social-democraþii vor sã o
ameþeascã la rece ºi sã le
zâmbeascã alegãtorilor cu
promisiunea cã se reformeazã.
   Reforma continuã în domeniul
justiþiei ºi exemplul este scãparea
lui Tãriceanu de la un dosar penal.
Pesediºtii merg mai departe dupã
alegerile europarlamentare ºi îl lasã
cu imunitate parlamentarã pe Cãlin
Popescu Tãriceanu. Acesta din
urmã chiar ºi-a rãsplãtit
binefãcãtorii ºi a anunþat cã nu va
mai candida la alegerile
prezidenþiale. Adicã pare un fel de
troc sau joc politic. Astfel, este
posibilã o candidaturã comunã la
prezidenþiale a PSD ºi ALDE. Nu va
fi poate Cãlin Popescu Tãriceanu.
Ar putea fi Gabriela Firea. Unii
vorbeau de Gâdea de la antene.
Este greu de crezut cã România ar
putea ajunge ºi în zodia unor
asemenea posibili preºedinþi. Dar
totul se va tranºa la vot.
   În mod normal, PSD ºi ALDE ºi
toate partidele ar trebui sã înþeleagã
de la alegãtori cã aceºtia vor partide

ºi politicieni mai curaþi. Vor
politicieni care sã facã un pas în
spate dupã câteva mandate.
Politicieni care se pun la dispoziþia
justiþiei ºi lasã procurorii sã îºi facã
treaba, dacã existã suspiciuni de
corupþie. Adicã politicieni care
renunþã la funcþiile publice, dacã
sunt condamnaþi definitiv, mai ales
cu suspendarea executãrii. Nu au
înþeles nimic politicienii din
parlament ºi oamenii de deasupra
legii se apãrã între ei când vine
vorba de rãspunderea penalã, de
responsabilitatea în faþa legii ºi în
faþa societãþii. Este posibil ca
Tãriceanu sã fi  jucat într-o
negociere ºi în politicã este în
continuare posibil orice, pentru ca
folosind legea ºi politica politicienii
sã scape de anchete.
   Alegãtorii români uitã repede, dar
îºi revin la fel de repede în
momente cheie. S-a vãzut acest
lucru ºi la ultimele alegeri.
Politicienii de la putere lasã
senzaþia cã dau ultimele tunuri
înainte de a pleca de la Guvernare.
ªi vor rãmâne la putere cât va fi
posibil. Problema este cã nici
opoziþia nu are cu cine ºi cu ce.
Sunt lideri din alt tablou care nu
au carismã ºi nu sunt capabili
sã se impunã public. Politica
româneascã - La Paradisul
nebunilor!



opiniiOBIECTIV mehedinþean 06 - 12.06.2019pag. 10

La 1 iunie 2019 s-a împlinit un
veac de la apariþia primului numãr

al revistei de folclor „Izvoraºul”.

Apariþia ºi înscrierea unei astfel de
tipãrituri în nomenclatura publicaþiilor
româneºti din perioada interbelicã a
fost posibilã datoritã neobositei
osteneli a pãrintelui paroh Gh. N.
Dumitrescu – Bistriþa ºi a soþiei sale
Olimpia Dumitrescu – Bistriþa.

Viitorul preot ºi învãþãtor a vãzut
lumina zilei la 15 septembrie 1895,
fiind primul copil al soþilor Nicolae
ºi Alexandra Dumitrescu.

Centenarul revistei „IZVORAªUL”
În anul 1908 se înscrie la cursurile

gimnaziale din cadrul Liceului
„Traian”, avându-i ca profesori, între

alþii pe: Ioan ªt. Paulian -
fondatorul oral al Societãþii
Muzicale „Doina”, Vasile
Vârcol ºi Al. Resmeriþã.

În anul urmãtor – 1909 -, la
insistenþele mamei ºi bunicului
sãu Gh. Gãmãnescu, se înscrie
la cursurile Seminarului
Teologic „Sfântul Nicolae” din
Râmnicu Vâlcea, desfãºurate la
Mãnãstirea Bistriþa.

Revine în satul natal în anul
1917, fiind încadrat învãþãtor
suplinitor, pentru ca din anul
1918, în urma obþinerii diplomei
de învãþãtor la ªcoala Normalã
din Bucureºti, se titularizeazã în
satul Cârjei, situat la doar câþiva

kilometri de satul natal.
Începe o fructuoasã perioadã de

punere în operã a tuturor acumulãrilor
din perioada studiilor liceale, fiecare
dintre cei trei iluºtri profesori amintiþi
mai sus punându-ºi amprenta pe
activitãþile tânãrului preot.

Ajuns în satul natal la finalul
studiilor teologice, Gh. N.
Dumitrescu – Bistriþa avea deja un
bogat portofoliu folcloric.

Tipãrise în anul 1914 o primã
broºurã int itulatã „Buchet
Muzical”, care în cele 80 de pagini
pigmenta cântece populare,
patriotice, dar ºi romanþe.

În pofida greutãþilor rãzboiului
întâi mondial, ideea unei reviste de
folclor nu l-a pãrãsit pe tânãrul
slujitor al altarului.

În iarna grea a anului 1918/1919,
strângând suficient material, de
cântece populare, pune la cale
tipãrirea manuscrisului la redacþia
„Convorbirilor Literare” din Bucureºti.

Încurajat de profesorul D. G. Kiriac
– mentorul Societãþii corale „Carmen”,
preotul Gh. N. Dumitrescu – Bistriþa
merge la redacþia revistei „Convorbiri
Literare”, predând manuscrisul la tipar,
acesta primind numele de „Izvoraºul”,
dupã numele izvorului din pãdurea
dintre satul Cârjei ºi localitatea natalã
Bistriþa, lângã care, dupã cum autorul
mãrturiseºte: „poposeam adesea în
primãvara anului 1919, când veneam
ºi mã întorceam de la Cârjei la Bistriþa”.

Trecând rigurosul examen al
tipografiei „Convorbirilor literare”, la
1 iunie 1919, revista „Izvoraºul” vedea
lumina tiparului la fix o jumãtate de an
de la înfãptuirea Marii Uniri din 1918.
De aceea, pe lângã grija culegerii ºi  continuare în numãrul urmãtor

publicãrii de material folcloric, o altã
preocupare a pãrintelui Gh. N.
Dumitrescu – Bistriþa a fost aceea de
a face posibil ca revista sã circule în
întreaga Românie Mare.

Pentru înfãptuirea acestui deziderat,
în primele douã sãptãmâni de la
apariþie, pãrintele Gh. N. Dumitrescu
– Bistriþa „a bãtut” þara la picior prin
Buzãu, Râmnicu Sãrat, Brãila, Galaþi,
Bârlad, Iaºi, Caransebeº, unde a fãcut
cunoscutã revista, întorcându-se în
Bistriþa natalã cu zeci ºi sute de
abonamente la instituþii de
învãþãmânt ºi intelectuali din toate
provinciile româneºti.

Evenimentul apariþie revistei
„Izvoraºul” a produs, ad-hoc, o
adevãratã miºcare folcloricã la care
au aderat un numãr absolut
impresionant de intelectuali.

Aºa se face cã revista a crescut de
la numãr la numãr ºi de la an la an,
fenomenul atrãgând ºi dificultãþi de
apariþie ºi tiraj.

Din acest considerent, costurile de
tipar la Bucureºti se înmulþesc, astfel
cã revista va apãrea succesiv la Turnu
Severin ºi Craiova la tipografia
Samitca ºi Ramuri, pânã în anul 1928.

 Nicuºor Marian Pele

 urmare din pag. 8

Pe parcursul campaniei electorale
recente pentru Parlamentul
European, preºedintele Franþei,
Emmanuel Macron, descoperã ºi el
o Europã a sa, una nouã a cãrei
suveranitate este ameninþatã. Prin
urmare, pentru distinsul preºedinte,
Europa geograficã a dispãrut. În locul
sãu, a apãrut o Europã unitarã, un fel
de superstat, cu suveranitate proprie,
cu economia sa, cu agricultura sa, cu
propria armatã ºi, desigur, cu instituþii
specifice. Aceastã Europã ar trebui sã
fie condusã de preºedintele Franþei,
secondat eventual de cancelarul
german. Cine ameninþã aceastã nouã
Europã? O ameninþã aliaþii sãi de azi
(S.U.A., spre exemplu), precum ºi
tradiþionalii sãi inamici (Rusia ºi
China, tot ca exemplu). În Europa
domnului Macron „Agricultura, care
a fost întotdeauna un domeniu
important în Europa, este astãzi

Câte Europe?…

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

ameninþatã […] Niciun fermier sau
consumator nu vrea sã fie sub dictatul
unei þãri din afara Europei […] Cred
cã ne aflãm într-un moment istoric
pentru Europa. Europa are sarcina de
a pãstra ordinea multilateralã pe care
am stabilit-o la sfârºitul celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial ºi care este
ameninþatã astãzi”. Da, Europa
macronianã pare a avea ceva
probleme…
Alte Europe
   O altã Europã, distinctã în viziunea
unora, este Europa politico-
economico-militarã identificatã cu
Uniunea Europeanã. În fapt, Uniunea
Europeanã, acest conglomerat care
nãzuieºte spre super entitatea numitã
Statele Unite ale Europei, pãstreazã
ascunse în mãruntaiele sale mai
multe Europe. Una ar fi Europa
economicã. O alta, Europa militarã ºi,
desigur, Europa politicã despre care
am vorbit deja. Se mai poate adãuga
acestui cocteil o altã Europã, una
idealizatã, ademenitoare ºi nesigurã

ca Fata Morgana, Europa
emigranþilor - tãrâmul fãgãduinþei
pentru zeci de milioane de oameni
care, privind încoace, vãd cu totul o
altã Europã decât vedem noi. Fiecare
dintre aceste Europe au dimensiuni,
interese, scopuri ºi ilustreazã realitãþi
diferite. Europa economicã are
graniþele sale distincte, are un nucleu
conducãtor dominant, altul decât
organismul ce încearcã azi sã
conducã Europa clasicã ºi posedã
interese de grup strict stabilite. Europa
militarã, oscileazã între a fi ºi a nu fi
o mare putere militarã, încercând cu
disperare sã-ºi identifice izvoarele,
amicii ºi inamicii. Europa
emigranþilor, când îngãduitoare ºi
când intransigentã, se lasã sedusã de
potenþa demograficã ascunsã în
prolificitatea femeilor musulmane.
   Astfel, uºor derutaþi, vedem cum
în acest spaþiu, clar ºi unic altãdatã,
apar, se transformã sau dispar o
sumedenie de alte Europe.
ªi, în sfârºit, Cetãþeanul Europei

   Cetãþeanul Europei (ºi nu
„Cetãþeanul european”), în mod
intenþionat sau nu, este dezorientat,
nãucit, sfârºind prin a deveni un
rãtãcitor zãpãug printre repere pe
care nu le mai recunoaºte ca fiind
ale sale. El trãieºte, strivit, într-o
Europã plinã doldora cu o mulþime
de alte Europe. Europe care, fiecare
în parte, are pretenþia de a fi a sa.
Aproape de neimaginat, în acest
amalgam, el, cetãþeanul Europei,
deºi îºi doreºte cu ardoare, nu-ºi
regãseºte Europa pierdutã, Europa
aspiraþiilor sale. ªi, ajutat fiind sã
se afunde ºi mai adânc în
bulibãºeala demersului sãu de a
afla adevãrata sa Europã, nici nu
mai înþelege de ce. Ameþit,
asemenea celebrului cetãþean
turmentat caragelian, Cetãþeanul
Europei se preumblã întrebând în
stânga ºi în dreapta: „Eu cu care
Europã votez?”
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La concurs au
participat 100 de elevi din cadrul
ºcolilor gimnaziale “Alice Voinescu”
Drobeta Turnu Severin, Iloviþa,
Strehaia, Isverna ºi Vlãdaia,
câºtigãtori ai etapelor zonale
organizate la sfârºitul lunii trecute.
   Concurenþii, grupaþi în douã
categorii - bãieþi ºi fete, s-au luptat
pentru obþinerea unui loc pe podium.
   Pentru a-ºi demonstra curajul,
îndemânarea ºi spiritul de echipã,
aceºtia au parcurs douã probe practice:
„Pista cu obstacole” ºi „ªtafeta de 400
m cu obstacole”. De asemenea, au
susþinut ºi o probã scrisã pentru a-ºi
demonstra cunoºtinþele în domeniul
situaþilor de urgenþã.
   Întrecerile s-au încheiat cu de-

Etapa judeþeanã a concursului „Prietenii Pompierilor”
Pe data de 30 mai, pe Stadionul “Angelescu” din

municipiul Drobeta Turnu Severin s-a desfãºurat etapa
judeþeanã a concursului cu cercurile de elevi „Prietenii

Pompierilor”, organizatã de Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã „Drobeta” al judeþului Mehedinþi, în

colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean.

semnarea urmã-
torilor câºtigãtori:
- Locul I
– ªcoala “Alice
V o i n e s c u ”
Drobeta Turnu
Severin (fete);
ª c o a l a
Gimnazialã Strehaia” (bãieþi);
- Locul II
–  ªcoala Gimnazialã Isverna (fete);
ªcoala Gimnazialã Vlãdaia (bãieþi);
- Locul III
– ªcoala Gimnazialã Vlãdaia (fete);
ªcoala Gimnazialã Iloviþa (bãieþi).
   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.
   Concursul are caracter educativ,
tehnico-aplicativ ºi sportiv în
domeniul apãrãrii împotriva
incendiilor, fiind organizat în scopul
dezvoltãrii capacitãþilor de înþelegere
ºi de apreciere a pericolelor generate
de situaþiile de urgenþã pentru viaþã
ºi mediu, dar ºi pentru promovarea

atitudinilor ºi a comportamentelor
corespunzãtoare în rândul elevilor
în situaþii de risc.
   Totodatã, prin participarea la aceste
concursuri se urmãreºte formarea ºi
dezvoltarea în rândul elevilor, elevi a
unor trãsãturi moral-volitive, cum sunt:
iniþiativa, spiritul de echipã, curajul,
disciplina ºi spiritul de fair-play.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Genialitatea poate fi o
însuºire individualã sau colectivã care
se defineºte foarte specific ºi nu poate
apãrea la modul ordinar...; genii au
fost renascentiºtii, geniali au fost
Eminescu sau Enescu, elevii români
care iau premii internaþionale la
inventicã sunt copii geniali ºi
supradotaþi... Apoi se adaugã
trãsãturile de caracter ºi multe puncte
pentru inteligenþa emoþionalã!!!
   Ce te mai faci dacã þi se cere o
analizã pornind de la QI ºi
ajungând la categoria supradotaþi,
aici, în comunitatea Severinului ???
Ce te faci apoi, ca specialist sau
echipã pluridisciplinarã - dacã
trebuie sã demonstrezi o corelaþie
între capacitatea persoanelor,
competenþele lor ºi categoria de
decizii de dezvoltare la care sunt
împinºi??!
   Îþi cade pixul din mânã ºi urlã

Tableta CU Mebendazol
concluziile din analiza
de potenþial...!
   Excludem aici
acordurile de spectru
politic sau din politicile
publice, care întotdeauna
au funcþionat dupã legi
foarte speciale.
Ei bine, toate ar putea fi

convertite în paºi mici sau foarte
mici de dezvoltare, pe principii de
bunã credinþã, dacã pe pãmântul
acesta strãvechi n-ar exista o
genialitate “de patrimoniu” care
vine de departe ºi se ciocneºte atât
de dezastruos cu anti – genialitatea
gesticii sociale actuale ...!
   Sã demolezi cu atâta urã, sã te
ocupi numai de “aranjarea
persoanei” când obiectul structurii
nu e unul de inteligence, nici pe
departe... sã numeri virgule ºi sã
multiplici orice hârtiuþã ca în delirul
de urmãrire ºi persecuþie, sã faci
planuri zilnice punctuale de
decapitare ºi demolare a urmelor
lãsate de acþiuni importante - aici,
chiar putem diagnostica “o
genialitate” a distrugerii!!!
   Cumva contradicþie în termeni, dar
aceastã inversã genialitate costã foarte
mult: costã timp ireversibil, retarduri,

degenerare ºi false senzaþii de bine
social... În mod sigur asemenea
procese, care nu se întâmplã de la sine
ci sunt determinate de oameni nu pot
avea duratã, pentru cã sunt false ºi
gãunoase, însã hãul unde conduc
persoane ºi resurse este unul destul
de mare – ca o groapã neagrã ºi avidã
de leºuri...
   Cât despre teoriile culpabilitãþii,
ºi ele însoþesc la milimetru aceste
descãrcãri de genialitate a rãului:
nu ºtii dacã asemenea oameni mai
au procese de conºtiinþã, dacã îºi
mai cunosc limitele sau limitãrile,
dacã iau dorinþele drept realitate...
   În teoria instrumentalistã
instrumentul este condus la rãu, dar
marea vinã o poartã cel care imprimã
vibraþia instrumentului;  în cazul
celor care distrug cu genialitate, vina
este peste tot, pentru cã acþiunile
sunt personale, iar judecãþile privesc
persoana în integralitatea sa... ca ºi
moartea, dealtfel...!
   Aºadar trist, dar nu implacabil –
geniul distrugerii ºi-a atins multe
din limitele sale la Severin, într-un
proces de evoluþie socialã, pentru
care trebuie sã cerem strãmoºilor
ºi nouã înºine, sã fie reinventat!!!

MiraMonde

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã începând cu
data de 31.05.2019, Centrele
Judeþene APIA efectueazã plata
ajutorului de stat pentru
ameliorarea raselor de animale,
pentru cererile depuse în luna
aprilie 2019, aferent serviciilor
prestate în luna martie ºi trimestrul
I al anului 2019.
   Suma totalã autorizatã la platã
este de 11.348.403 lei ºi se acordã
de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, pentru un numãr
de 80 solicitanþi care au accesat
aceastã formã de ajutor de stat în
conformitate cu prevederile
Hotãrârii de Guvern nr.1179/2014
privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat în sectorul creºterii
animalelor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

RESPONSABIL COMUNICARE

APIA efectueazã
plata ajutorului de

stat pentru
ameliorarea

raselor de animale
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Finalul lunii trecute ºi începutul lui iunie au gãsit
leul într-un proces de apreciere. Evoluþia a fost influenþatã
pe plan local de rezultatele alegerilor europarlamentare.
Pe plan extern, s-a observat o inflamare a conflictului
comercial dintre SUA ºi China, respectiv Mexic, ceea ce
a redus cererea de monedã americanã.
   Comparativ cu sfârºitul lui aprilie, euro a pierdut în
mai aproape un ban. Maximul perioadei a fost de
4,7619 lei, iar la finalul ei euro a scãzut la 4,7348 lei,
minim al ultimelor patru luni, când piaþa s-a deschis
la 4,731 – 4,732 lei, iar dupã o creºtere la 4,738 lei,
cotaþiile au coborât aproape de închidere la 4,733 lei.
   Dolarul american a crescut în mai comparativ cu aprilie
cu circa 1,5 bani, maximul atins fiind de 4,2709 lei. Începutul
lui iunie a adus o scãdere majorã a monedei americane la
4,2093 lei, minim al ultimelor aproape douã luni.
   Moneda elveþianã s-a apreciat în mai de la 1,144
pânã la 1,117 franci/euro, astfel cã ea a încheiat luna
la 4,2412 lei, mai sus cu peste 7,2 bani comparativ
cu sfârºitul lui aprilie. Prima zi de tranzacþionare din
iunie a adus o creºtere la 4,2512 lei, în concordanþã
cu aprecierea pânã la 1,112 franci/euro, pentru ca la
sfârºitul intervalului sã coboare la 4,2364 lei.
   Riscurile intrãrii în recesiune a economiei mondiale, cât
ºi situaþia celei locale, grevatã de majorarea deficite bugetare
ºi de inflamarea inflaþiei, pot provoca deprecierea leului.
   În opinia analiºtilor care au participat la sondajul realizat
în aprilie de CFA România, valoarea medie a anticipaþiilor
a cursului leu/euro pentru orizontul de 6 luni este de  Radu Georgescu

Euro a scãzut spre 4,73 lei
4,7859 lei, iar cea pentru orizontul de 12 luni este de
4,8481 lei. În privinþa inflaþiei, se estimeazã o ratã pentru
orizontul de 12 luni (mai 2020/mai 2019) de 4,15%.
   Creºterea tensiunilor la nivelul economiei mondiale, a înmulþit
plasamentele în metalul galben, uncia de aur crescând la aproape
1.330 dolari, ceea ce a fãcut ca preþul gramului de aur sã urce la
179.4637 lei, cel mai ridicat nivel începând cu 21 februarie.
   Dupã adoptarea OUG 19, care a reglementat
introducerea Indicelui de Referinþã pentru Creditele
acordate Consumatorilor (IRRC), BNR a anunþat o
valoare a acestuia de 2,36%, pe baza cotaþiilor
interbancare din ultimul trimestru din 2018.
   Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a încheiat
perioada la 3,24%, minim al ultimelor douã luni.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a scãzut la 3,37%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele atrase de cãtre bãncile de la
alte bãnci, s-a oprit la 3,49%, iar cel la 12 luni la 3,54%.
   Sugestia preºedintelui filialei din St. Louis a Rezervei
Federale americane, James Bullard, referitoare la
necesitatea unei scãderi a dobânzii-cheie a provocat
deprecierea puternicã a monedei americane, iar euro
a crescut la 1,1241 – 1,1278 dolari.
   La sfârºitul perioadei, media indicatorilor bitcoin
urmãriþi de Bloomberg aluneca la 7.950 dolari.
Analiza cuprinde perioada 28 mai – 4 iunie.
·

A.N.A.F.
continuã

restituirea taxei
auto

Din dispoziþia domnului
Eugen Teodorovici, ministrul
Finanþelor Publice, A.N.A.F. a
restituit în perioada 3 - 5 iunie
2019, în judeþul Mehedinþi, suma
de 5.094.421 lei cãtre 2.019
contribuabili români, sumã ce
reprezintã taxe auto achitate de
cãtre aceºtia în perioada 1 ianuarie
2007-31 ianuarie 2017.

Demersul Ministerului
Finanþelor Publice ºi al Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã
va continua pânã la restituirea
ultimului leu datorat contribu-
abililor români, care au achitat
taxe auto (taxe auto pentru
autoturisme ºi autovehicule, taxa
pe poluare, taxa pentru emisiile
poluante provenite de la
autovehicule sau timbrul de
mediu).

SERVICIUL COMUNICARE,
RELAÞII PUBLICE ªI MASS-MEDIA
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Se contureazã multe dialoguri ºi cãlãtorii pe
distanþe scurte în primele zile ale sãptãmânii. Persoanele
din anturajul apropiat te vor cãuta în mod special pentru a
le oferi sfaturi ºi soluþii pentru situaþiile în care sunt
implicaþi. Este bine sã fii precaut în vorbe ºi gesturi,
deoarece unii te pot înþelege greºit. Schimbul de informaþii
este benefic pentru toatã lumea. Acasã, în familie este
multã forfotã. Se recomandã prudenþã, deoarece în fundal
existã conflicte serioase între membrii familiei sau între
neamuri. Relaxeazã-te cu activitãþi de tipul hobby alãturi
de cei dragi. Uneori îþi va pãrea dificil sã relaþionezi cu
alþii sau sã te implici în activitãþi care presupun efort
mental sau fizic concentrat. Alege prioritãþile ºi evitã
oamenii care îþi consumã prea multã energie.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Apar cheltuieli neaºteptate în prima parte a
sãptãmânii. Dificil de înþeles imboldurile care te fac
sã cumperi rapid diverse. Pe de altã parte este posibil
sã primeºti bani, salariul, bonusuri materiale dinspre
locul de muncã sau cadouri din partea celor dragi. Fii
prudent în privinþa banilor ºi bunurilor primite cadou,
deoarece în spatele acestor gesturi existã interese
camuflate bine. Undeva, cândva vei fi nevoit sã
înapoiezi cele primite în aceastã perioadã. Se contureazã
o nouã etapã financiarã. A doua parte a sãptãmânii îþi
aduce în preajmã persoanele din anturajul apropiat.
Discuþii, întâlniri, cãlãtorii pe distanþe scurte, schimb
de informaþii, dar ºi multe contradicþii interesante.
Mentalul este foarte activ, existând riscul sã oboseºti
sau sã spui vrute ºi nevrute. Spre finalul sãptãmânii
este recomandabil sã stai acasã, alãturi de cei dragi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti în vervã în aceastã sãptãmânã. Primeºti energie
astralã din belºug, astfel încât vei avea senzaþia cã poþi
schimba multe ºi mãrunte în viaþa ta. Ar fi bine sã
priveºti atent la ceea ce se aflã în preajma ta, la oamenii
alãturi de care eºti implicat în acþiuni diverse.
Revizuieºte-þi planurile personale ºi profesionale,
gândeºte-te chiar ºi la detalii, însã nu forþa nota cu
absolut nimic. La momentul potrivit se vor concretiza
toate aºa cum îþi doreºti sau cum ai nevoie. În paralel
apar chestiuni financiare, de genul cheltuieli cotidiene,
discuþii legate de salarizarea de la un loc de muncã
sau investiþii pe termen lung. Prudenþã ºi fereºte-te de
cheltuieli extravagante ºi puþin gândite! A doua parte a
sãptãmânii te predispune la dialoguri cu prietenii
apropiaþi ºi la cãlãtorii de agrement pe distanþe scurte.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Ai nevoie de introspecþie, de singurãtate ºi detaºare de
tumultul cotidian în prima parte a sãptãmânii. Se pot
accentua oboseala ºi afecþiunile vechi ale sistemului
respirator ºi ale ficatului. Îngrijeºte-te corespunzãtor,
fereºte-te de excese ºi de dialoguri contradictorii! Prin
metode mai puþin obiºnuite vei afla multe informaþii utile.
În a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mai bine, însã nu
forþa nota. Întreaga perioadã analizatã te predispune la
vulnerabilitãþi fizice ºi mentale, deci fii prudent. Îþi sunt
potrivite acþiunile uºoare, plãcute, compania celor dragi
ºi de încredere, plimbãrile în aer liber ºi pe malul unei
ape. Ziua de 6 iunie îþi aduce multã energie ce poate fi
dificil de gestionat. Alege prioritãþile ºi evitã implicarea
în treburile altora. Chestiuni financiare de genul primirea
salariului sau a unor cadouri substanþiale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã în care socializarea ºi activitãþile
comune cu ceilalþi sunt accentuate. Întâlniri cu persoane
oficiale ºi discuþii cu ºefi, toate amestecându-se într-un
carusel interesant, dar uneori dificil de urmãrit ºi înþeles.
Este bine sã fii prudent în vorbe ºi gesturi, întrucât totul
poate fi rãstãlmãcit. Pe de altã parte, sunt momente bune
pentru a te antrena în discuþii constructive cu prietenii ºi
cu persoanele din anturajul apropiat care îþi susþin
proiectele personale ºi pe cele profesionale. Ziua de 6
iunie poate aduce fluctuaþii ale sãnãtãþii sistemului
digestiv sau evidenþiazã afecþiuni vechi. Se recomandã
prudenþã, odihnã ºi respectarea sfaturilor, terapiilor oferite
de specialiºti. În plan profesional existã conflicte ascunse
ce vor ieºi la ivealã, cel puþin parþial în aceastã sãptãmânã.
În weekend te vei simþi mai bine, dar nu forþa nota.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Ai multe de realizat în segmentul socio-profesional, astfel
cã zilnic vei fi solicitat mult la locul de muncã. Se deschide
o nouã etapã profesionalã. Imaginea ta în ochii celorlalþi
se va schimba benefic ºi de acum încolo mulþi vor veni în
preajma ta sã te susþinã sau sã te roage sã-i ajuþi la rândul
tãu cu ceea ce au nevoie ºi le poþi oferi. Totuºi, evitã sã te
laºi copleºit de vorbe dulci ºi de gesturi aparente. Joi
sunt probabile dialoguri furtunoase cu prietenii. Fii prudent
ºi controleazã-þi reacþiile! Chiar dacã ai drepatate, ceilalþi
sunt, deocamdatã, pe altã lungime de undã. Unii te vor
sfãtui de bine, însã alþii vor depune eforturi sã-þi deturneze
planurile ºi relaþiile în care eºti implicat. Prudenþã! În
weekend odihneºte-te conºtient, evitã oamenii zgomotoºi
ºi activitãþile solicitante.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti atras de temele filozofice ale vieþii în aceastã
sãptãmânã. Dorinþa de elevare sufleteascã, de a-þi bucura
sufletul cu informaþii spirituale, cu discuþii cu persoane
deosebite sau de a cãlãtori în locuri exotice este mare ºi
chiar uºor de îndeplinit. Totul este sã ai încredere în tine, în
Univers ºi în faptul cã toate se materializeazã la timpul ºi în
felul potrivit. Învaþã, studiazã, bucurã-te de ceea ce se aflã
în jurul tãu ºi priveºte oamenii cu drag ºi toleranþã. Undeva,
cândva vei avea tu nevoie de o astfel de atitudine din partea
altora. Relaþiile profesionale se activeazã joi. Sunt probabile
discuþii zgomotoase, conflicte mai vechi sau mai noi, situaþii
controversate dificil de înþeles pe moment. Fii prudent ºi
ascultã ce îþi spun ceilalþi! Evitã implicarea în conflicte sau
în discuþii contradictorii. În ultimele zile ale sãptãmânii vei
fi înconjurat de prieteni deosebiþi ºi bine intenþionaþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu discuþii pe teme financiare cu
partenerul de viaþã sau colaboratorii din segmentul
profesional. Poate fi vorba despre achitarea unor facturi
comune, despre lãmurirea unor aspecte privitoare la
moºteniri ºi partaje sau ceva legat de activitãþi profesionale
comune care implicã bani ºi bunuri. Este nevoie de
prudenþã ºi atenþie la detalii, întrucât existã ºanse ca tu sã
cheltuieºti mai mult decât ceilalþi ºi cumva sã fii pãgubit
pe moment. Este adevãrat cã lucrurile se vor echilibra la
momentul potrivit, însã acum te poate necãji foarte mult
fiecare ban cheltuit. Se contureazã o nouã etapã financiarã,
mai ales în ceea ce priveºte banii ºi bunurile comune cu
alþii. Pe 5 ºi pe 6 Iunie, activitatea mentalã se intensificã,
astfel cã vei avea tendinþa de a vorbi mult, pe tonuri agresive
sau în grabã. Fii prudent ºi controleazã-þi stãrile! Multã
forfotã în plan socio-profesional.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Relaþiile cu ceilalþi îþi atrag atenþia în aceastã
sãptãmânã. Se contureazã o nouã etapã partenerialã, atât
plan personal, cât ºi în plan profesional. Cu partenerul de
viaþã sunt posibile discuþii legate de latura afectivã a relaþiei
care este în declin sau, în funcþie de situaþie, apar neplãceri
legate de copii. Fii prudent, pentru cã fundalul oricãrei
relaþii parteneriale este vulnerabil ºi în orice moment relaþia
se poate destrãma. Pe de altã parte, ºi relaþiile de colaborare
sau de afaceri sunt rãscolite în aceste zile, existând riscul
destrãmãrii definitive a unora. Vor interveni ºi chestiuni
financiare comune cu alþii, de genul achitarea unor datorii,
facturi sau rezolvarea unor acte referitoare la bani ºi bunuri
folosite ºi administrate în comun cu alþii. Selecteazã
prioritãþile ºi ocupã-te mai întâi de nevoile tale. La finalul
sãptãmânii sunt potrivite activitãþile culturale.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În prima parte a sãptãmânii ai multe de fãcut la serviciu,
însã ºi acasã în plan personal este nevoie sã te ocupi de
treburile de rutinã ale casei sau ale membrilor familiei.
Nemulþumirile sufleteºti îþi afecteazã sãnãtatea ºi
randamentul în plan profesional, deci fii prudent ºi
detaºeazã-te rapid de situaþiile neplãcute. La serviciu se
deschide o nouã etapã, fie prin apariþia unor sarcini de
lucru noi, fie îþi schimbi locul de muncã. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã sunt posibile oboseala ºi accentuarea
unor afecþiuni ale sistemului respirator sau ale ficatului.
Prudenþã ºi selecteazã prioritãþile! Relaþiile parteneriale
se vor evidenþia destul de vehement pe 6 iunie. Dialoguri
aprinse cu partenerii, acþiuni comune de anvergurã ºi
controverse de tot felul. Unele parteneriate se pot finaliza
în chip nebãnuit. La sfârºitul sãptãmânii apar cheltuieli.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile sentimentale sunt rãscolite în prima parte a
sãptãmânii. De la felul în care gândeºti, te exprimi, te
manifeºti faþã de cei dragi, aceºtia te pot interpreta greºit
ºi de aici se poate declanºa un ºir lung de situaþii neplãcute.
Este nevoie de prudenþã, rãbdare, toleranþã. Ascultã ceea
ce au de zis ceilalþi ºi þine cont de nevoile ºi doleanþele
lor. Se deschide o nouã etapã sentimentalã. De mare folos
þi-ar fi o excursie în naturã sau niºte activitãþi specifice
unui hobby. Detaºeazã-te de neplãcerile cotidiene ºi
priveºte partea plinã a paharului vieþii tale. La serviciu vei
avea multe de fãcut ºi în regim urgent. Concentreazã-te
pe prioritãþi ºi evitã discuþiile contradictorii cu ºefii sau
colegii. Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele sistemelor
digestiv ºi osos. Dozeazã-þi eforturile ºi îngrijeºte-te!
Finalul sãptãmânii aduce discuþii ºi acþiuni parteneriale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Segmentul domestic îþi ocupã o bunã parte din aceastã
sãptãmânã. Treburile gospodãreºti le vei putea desfãºura
mai uºor alãturi de membrii familiei. Discuþiile aprinse
vor fi frecvente pe teme casnice, însã cu atenþie vei
reuºi sã aplanezi orice diferend. Se contureazã o nouã
etapã domesticã. Intrã în discuþie în schimbãrile
locative sau vânzarea-achiziþionarea unor bunuri
patrimoniale. Joi se contureazã dialoguri aprinse cu
persoana iubitã sau cu copiii, dupã caz. Fii prudent,
deoarece conflictele sunt deja conturate ºi oricând pot
izbucni în mod neplãcut. O relaþie sentimentalã se
poate finaliza. Ceva sau cineva din segmentul
domestic, familial poate rãscoli mult segmentul
sentimental. La sfârºitul sãptãmânii se evidenþiazã
oboseala ºi afecþiuni ale sistemului cardiac. Prudenþã
ºi îngrijeºte-te pe îndelete! Autor: AstroCafe.ro

 (6 - 12 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

De 1 iunie la Sibiu 520
sportivi de la 46 de cluburi din ROU,
CRO, BIH, BUL, GRE, AUT pentru
vârstele U9, U10, U11, U13 ºi U15
au participat la cea de-a 3 ediþie a
Turneului Internaþional de Judo
“Cupa Speranþelor” 2019.
   “Gaºca Mea de Pici Atomici”,
sportivi de la CSM Drobeta Turnu
Severin,s-au clasat dupã cum urmeazã:
 Loc I
-MITAR REBEKA -52 kg -U15
Loc II
-CHIRICA DAVID -38 kg -U9
-FLORESCU CRINA -29 kg -U11
-SUCIGAN ALBERT -27 kg -U11

“Cupa Speranþelor” 2019
la cea de-a 3 ediþie

Loc III
-HANTESCU ANDREI -24 kg -U11
Loc VII
-BULAI DARIUS -24 kg -U10
-HANTESCU DAVID -38 kg -U13
-BIZGA CINTEZA ROBERTO -34 kg -U13
   Urmeazã Campionatul Balcanic
pentru junior din BIH unde CSM
Drobeta are calificate 3 sportive ºi
pregãtirea pe ultima sutã de metri
pentru Campionatul European de
cadeþi de la sfârºitul lunii iunie la
Varºovia, Polonia.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Prezenþi la Zilele Oraºului
Motru, 20 de sportivi ce practicã
Judo ºi Chanbara la CCE-filiala
Motru de doi ani au fãcut o
demonstraþie de zece minute, fiind
aplaudaþi minute în ºir de
spectatorii motruleni.
   Alãturi de maestrul Ilie Gîdea,
micuþii au arãtat, prin demonstraþia
fãcutã, eficienþa Artelor Marþiale în
autoapãrare, rolul acestora în
formarea caracterului ºi disciplinei
practicanþilor ºi nu în ultimul rând
practicarea acestora prin multitudinea
exerciþiilor ca fitness la orice vârstã.
   Printre micuþi s-au aflat ºi câþiva
campioni care s-au impus anul

Artele Marþiale se impun la Motru

acesta în concursurile de judo la
care au participat, concursuri
înscrise în CAEN al MEN: Junior
Judoka, desfãºurat la Craiova ºi
Cupa Palatului Copiilor
desfãºurat la Strehaia. Este vorba
de Judoka: Alpredi Andreea,
Grecu Andrei, Popa Nicoliþã, Mara
Cãtãlin Alin, Mara Cristian ºi
Borugã Iulian, medaliat cu Bronz
la finala pe þarã a Campionatului
Naþional de Chanbara.
   Prin demonstraþia fãcutã micuþii
au arãtat cã au potenþial ºi cã în
curând Motru va avea campioni
ºi la acest sport.
   Sã le urãm succes!   I.G.M.

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã Judeþul Mehedinþi

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi
organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii

contractuale - POSTURI VACANTE:
1. POST VACANT:
1. a. 1( unu)  post vacant-medic specialist medicina de familie - Comp.
Managementul calitãþii serviciilor medicale; Nivelul studiilor ºi vechimea
în specialitatea studiilor - studii superioare medic medicina de familie,
grad specialist, vechime 5 ani;
1.b. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere:10.06.2019-
24.06.2019, ora 16,00.
Proba scrisã: 02.07.2019, ora 10,00;
Interviul: 04.07.2019, ora 10,00.
   Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12, în perioadele menþionate mai sus.
   Relaþii suplimentare  se pot obþine la sediul Spitalului Orãºenesc Baia
de Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0252/381594 ºi pe site-ul Spitalului
Orãºenesc Baia de Aramã.

Manager, Dr. Pucã Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina



Liga a V-a, etapa a XX-a
Inter Crãguieºti - Coºuºtea Cãzãneºti 5-3
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Opriºor 3-0
Unirea Gârla Mare - Dunãrea Hinova 4-2
ASG Hinova - Avântul Bistriþa 2-1
Viitorul Floreºti - Voinþa Vrata 6-2
Real Vânãtori - AS Dârvari 6-3
Clasament
1. Crãguieºti 20  16 2   2 79-36 50
2. Broºteni 20  12 3   5 55-35 39
3. Floreºti 20  11 5   4 54-33 36
4. Vânãtori 20  9 3   8 64-67 30
5. Gârla Mare 20  9 1   10 52-47 28
6. D. Hinova 20  8 3   9 53-49 27
7. Bistriþa 20  7 3  10 45-45 24
8. ASG Hinova 20  7 3  10    47-76 24
9. Cãzãneºti 20  6 5   9 40-48 23
10. Opriºor 20  6 4   10 39-56 22
11. Vrata 20  7 0   13 41-60 21
12. Dârvari 20  6 0   14 55-72 18
Etapa viitoare (duminicã, 9 iunie)
Inter Crãguieºti - ASG Hinova
Dunãrea Hinova - Real Vânãtori
Voinþa Opriºor - Viitorul Floreºti
Avântul Bistriþa - ªtiinþa Broºteni
Voinþa Vrata - Unirea Gârla Mare
Coºuºtea Cãzãneºti - AS Dârvari
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CS Strehaia ºi-a adjudecat
titlul de campioanã judeþeanã, dupã
un parcurs perfect în retur, soldat
cu victorii pe linie ºi fãrã gol primit.
În ultima etapã a sezonului, echipa
antrenatã de Mircea Danciu a
dispus cu scorul de 6-0 de Dierna
Orºova, prin golurile marcate de
Claudiu Topalã (22), Andrei Enea
(36, 48), Ionuþ Tiribentea (40, 78)

Strehaia, noua campioanã a Ligii a IV-a Mehedinþi
Liga a IV-a, etapa a XXII-a (ultima)
CS Strehaia - Dierna Orºova 6-0
AS Obârºia de Câmp - Viitorul ªimian1-4
Recolta Dãnceu - AS Turnu Severin 7-1
Viitorul Cujmir - Victoria Vânju Mare 4-8
Inter Salcia - Decebal Eºelniþa 4-0
Pandurii Cerneþi - Dunãrea Pristol 3-0
Clasament
1. Strehaia 22   19   1   2 67-9 58
2. ªimian 22   18   3   1 73-8 57
3. Dãnceu 22   17   2   3 69-24 53
4. Cerneþi 22   14   3   5 57-37 42
5. Orºova 22   11  1  10 38-36 34
6. Eºelniþa 22   8    2  12 36-32 26
7.Vânju Mare 22   8    2  12 32-57 26
8. Salcia 22   8    0  14 43-43 24
9. Obârºia 22   6    1  15 27-43 19
10. Cujmir 22   3    5  14 35-10614
11. Tr. Severin 22   3    4  15 32-72 13
12. Pristol* 22   3    2  17 18-64 11
* s-a retras din campionat ºi a pierdut toate
jocurile din retur cu 3-0

ºi Costinel ªotea (81). Dupã acest
succes, CS Strehaia a încheiat Liga
a IV-a Mehedinþi pe primul loc, la
un punct peste campioana en-titre
Viitorul ªimian, care, în ultima
rundã, s-a impus cu 4-1 la Obârºia
de Câmp. Relu Þurai (31), Alin
Dãescu (43), Eduard Popescu (47)
ºi Alex Guran (76) au marcat pentru
oaspeþi, în timp ce Cornel Modîlcã

a redus din
diferenþã, în
minutul 79.
   Podiumul
s e z o n u l u i
2018-2019 a
fost completat
de Recolta
Dãnceu. În
ultima etapã,
o c u p a n t a
locului al III-
lea a câºtigat,
cu scorul de 7-
1, partida cu

AS Turnu Severin, prin
reuºitele lui Alin Preda (6,
22, 65), Cristian Boboescu
(21), Constantin Negrescu
(29), Marian Calea (75) ºi
Laurenþiu ªtefan (78), respectiv
Teodor Budã (59).
   În clasamentul golgheterilor, pe
primul loc s-a clasat Andrei Enea
(CS Strehaia), cu 23 de goluri,
urmat de Mãdãlin Mãtãsãreanu
(Viitorul ªimian) - 17 goluri ºi
Tiberiu Pãtãºanu (Dierna Orºova)
- 14 goluri.
   Pentru CS Strehaia urmeazã
adevãratul examen: “barajului”
pentru promovarea în Liga a III-a,
în care va întâlni, în dublã manºã,
campioana judeþeanã de la Gorj.
Manºa-tur a “barajului” va avea  loc

Crãguieºti a primit trofeul

   Dacã Liga a IV-a s-a încheiat, în ultimul eºalon fotbalistic din
Mehedinþi mai sunt de disputat 2 etape. Rezultatele nu mai pot influenþa
însã lupta pentru titlu, trofeul fiind deja adjudecat de Inter Crãguieºti.
Noua câºtigãtoare a Ligii a V-a primit medaliile ºi cupa de campioanã,
din partea Asociaþiei Judeþene de Fotbal Mehedinþi, în partida din
runda a XX-a, cu Coºuºtea Cãzãneºti, câºtigatã cu scorul de 5-3.
Anul trecut, titlul revenise echipei ªtiinþa Broºteni.

pe data de 15 iunie, cu începere
de la ora 18:00, pe stadionul
Orãºenesc, din Strehaia. Returul
este programat pe 22 iunie, cu
începere de la ora 17:30, pe terenul
campioanei din Gorj. Dacã la
Mehedinþi campionatul s-a
încheiat, în Liga a IV-a Gorj mai e
de disputat o etapã, la sfârºitul
acestei sãptãmâni, iar, înainte de
fluierul final, Gilortul Târgu
Cãrbuneºti se aflã pe primul loc,
având 2 puncte peste
contracandidata ªtiinþa Turceni.

 M. O. M. O.

 M. O.

Component al CSM
Drobeta Turnu Severin, atletul
Adrian Bondoc a îndeplinit
baremul necesar calificãrii la
Festivalul Olimpic al
Tineretului European (FOTE),
dupã timpii obþinuþi în etapa
preliminarã a Campionatului
Naþional, rezervat juniorilor 2.
Pe pista de atletism a
stadionului Iolanda Balas-
Soter din Bucureºti, elevul
antrenat de Mirel Bârcu s-a
impus în probele de 400 ºi
800 m, pe care le-a încheiat
în 49 de secunde ºi 93 de
sutimi, respectiv 1 minut, 54
de secunde ºi 75 de sutimi.

Un severinean, calificat la FOTE
“Prin timpii obþinuþi, Adrian a
demonstrat cã meritã sã fie prezent la
FOTE. Sper ca ºi acolo sã obþinã un
rezultat bun”, a spus Bîrcu. Cea de-a
15 ediþie a Festivalului Olimpic al
Tineretului European se va desfãºura,
în perioada 20-28 iulie, în capitala
Azerbaidjanului, Baku.
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Mã nepoate, sã schimbã
treaba, sã vezi la anu’ alergãturã pin
comune. Pã da, cã sã schimbã
regulamentu’, nu sã mai alege
preºedintele de consiliu judeþean
dintre consilieri, acuma e nominal.
   Sã duce al lu’ Zbanghiu ºi pune
ºtampila ca înainte, direct pe om,
pe cine-i place, nu pe cine trage
sforile pin consiliu. Sã te þii
campanie acuma, om la om,
preºedinte la primar ºi aºa mai
departe. Sã vezi promisiuni de mai
bine, sã vezi vizite mai dese în
teritoriu, sã vezi atuncea cum stã
treaba. Bine, acuma ºi primarii o sã
sã simtã mai importanþi, o sã
negocieze implicarea, mai ales cã ºi
ei vor fi implicaþi direct ºi interesaþi
în propria campanie. ªi numãrãtoarea
inversã începu. Mai e un an.

 nea Mãrin

Sucã ºi nominalu’ di la judeþ, bolnavu’ cu parizeru’ din ambulanþã
ºi acreditaþii lãsaþi pi la uºi

   A, da uitai sã vã spui, cã
ãl mai bucuros e nea
Duicu, care deja e tare
implicat în treaba asta, mai
ales cã îºi aduce aminte de
tinereþe, cum era cu votu’
ºi piºcotu’. Când l-a batut
mãr pe nea Stãniºoarã cu
tot PDL-ul lui cu tot.
   Mã fraþilor, da vã mai
amintiþi vorba aia de duh,
conform cãreia, dacã un
nebun aruncã o piatrã în
baltã ieste nevoie de o sutã
de deºtepþi ca sã o scoatã?! Cam aºa
ieste ºi cu ºtirea cu paramedicu’ de
pe SMURD care l-a umilit pe un
bolnav, chiar în ambulanþã,
sorcovindu-l cu o barã de parizer în
cap, ca ºi cum l-ar fi miruit ºi i-a
adresat jigniri?! Din clipu’ postat pe

reþelele de socializare se lãsa a se
înþelege cã toatã tãrãºenia s-a
întâmplat pe traseul Orºova-Severin.
Aºa sã face cã de câteva zile se cautã
acu’ în caru’ cu fân. ªi NIMIC...
   Tanþa lu’ Pecingine zise cã nu
înþelege cum ieste cu demisia celor
4 medici cardiologi de la Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Drobeta
Turnu Severin? Marghioala lu’
Fleaºcã auzise de ceva supãrare în
rându’ medicilor, din cauza intenþiei
numirii în foncþia de manager a unei
persoane paralele cu medicina. Alþii
zic altceva, cã demisia cicã vine de la
pierderea alegerilor europarlamentare
într-o anumitã zonã a judeþului. Ce
mai, ne-am prostit de-a binelea. Veta
zâce cã bagã în ºedinþã femeile din
organizaþie, ca sã hotãrascã mãsurile
de rigoare. Pãi, nu?!
   Mã fraþilor, sã supãrã ºefu’ di la
judeþ pe un cetãþean di la USR, care
cicã sã dedea drept jurnalist ºi
transmitea în direct ºedinþa publicã
de consiliu. Cã nu avea acreditare
de presã în instituþie ºi altfel nu sã
poate, sã iasã afarã cã altfel nu
începe ºedinþa. ªi omu’ ieºi, mai
de fricã, mai de ruºine, da ieºi ºi
stetea la uºã. Acuma, un episod
similar sã întâmplã la Orºova, unde
nea primarele Stoica nu vru sã

primeascã un jurnalist în carne ºi
oase. Acuma nu sã ºtie dacã
instituþia e pe persoanã fizicã sau a
rãmas publicã, aºa cum spune
legea ºi mai ales în slujba
cetãþeanului. Bine, dacã nu cumva
la Orºova e altã lege ºi cetãþeanul e
în slujba primarului.
    ªi tot la Orºova sã aude cã
începurã audierile unor oameni de-
ai lu nea Ponta pentru nereguli
reclamate la alegerile recente, la
Secþia de votare din zona Coramnic.
Cicã s-ar putea lãsa cu neºte dosare
penale care i-ar încurca pe unii la
viitoarele alegeri locale ºi
parlamentare. Om trãi ºi-om vedea!
   Tot aºa aºteptãm sã vedem ºi cine
sã va îngriji de drumu de pe
Serpentina Roºiori, care duce cãtre
Centru de Comandã în caz de situaþii
de Urgenþã. Nu de alta, da mai ieste
un picuþ ºi nu vor mai putea trece
douã autoturisme unu pe lângã altu’.
Sã nu zicã stimabilii edili cã n-am
semnalat situaþia!
   Da, las cã la Severin vine
Festivalu’ La Porþile râsului, la final
de sãptãmânã ºi sã vezi distracþie
ºi voie bunã.
   Aºa cã pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

 urmare din pag. 1
Olimpicul ªtefan Dolteanu a
obþinut ºi premiul special pentru cel
mai bun experiment din concurs.
   Toþi olimpicii sunt elevi la Liceul
Teoretic Internaþional de Informaticã
Bucureºti.
   Lotul olimpic a fost coordonat de
prof. Adrian Dafinei de la Facultatea
de Fizicã din cadrul Universitãþii
Bucureºti ºi prof. Delia Davidescu
de la Liceul Teoretic Internaþional
de Informaticã Bucureºti.
   Secretarul de stat, Irina Elisabeta
Kovács, a reprezentat Ministerul
Educaþiei Naþionale la ceremonia
de premiere, þãrii noastre
revenindu-i onoarea de a gãzdui
cea de-a IV-a ediþie a Olimpiadei
Europene de Fizicã, în mai 2020.
   În organizarea olimpiadei,
Ministerul Educaþiei Naþionale va
beneficia de sprijinul Facultãþii de
Fizicã din cadrul Universitãþii
Bucureºti, precum ºi de
colaborarea cu Institutele de Fizicã
de pe platforma Mãgurele:
Institutul Naþional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizicã ºi
Inginerie Nuclearã „Horia
Hulubei”, Institutul Naþional
pentru Fizica Laserilor, Plasmei ºi
Radiaþiei, Institutul de Fizicã
Atomicã, Institutul Naþional de

Palmaresul României la Olimpiada Europeanã de Fizicã
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor.
   Cu acest prilej, secretarul de stat
Irina Elisabeta Kovács a avut
întrevederi cu ministrul educaþiei
din Letonia, Ilga Šuplinska, precum
ºi cu secretarul de stat Lîga Lejiòa.
În cadrul întâlnirilor s-au discutat
aspecte referitoare la cooperarea în
domeniul educaþiei dintre România
ºi Letonia, precum ºi modalitãþile
de modernizare a sistemelor de
învãþãmânt din ambele þãri.
   Lotul olimpic a fost întâmpinat la
revenirea în þarã de cãtre ministrul
Educaþiei Naþionale, Ecaterina
Andronescu, care le-a transmis
sincere felicitãri atât elevilor pentru
eforturile depuse ºi performanþele
obþinute, cât ºi profesorilor
coordonatori pentru dedicarea de
care dau dovadã ºi pasiunea pe care
o insuflã elevilor.

BIROUL DE COMUNICARE


