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Pelerinaj de Moºii de Varã pe dealul lui Sân Petru din Gura-Vãii
Spre acest ansamblu sacerdotal cu

conotaþii religioase ce se pierd în negura
mileniilor în data de 15 iunie 2019 la ora

1000 s-a pornit un pelerinaj creºtin ortodox
spre platoul din vârful acestui deal.

În cursul acestei sãptãmâni s-a predat
amplasamentul pentru execuþia lucrãrilor de
modernizare a Drumului Judeþean 607B, pe

sectorul Bunoaica-Cireºu. Voi urmãri
îndeaproape evoluþia lucrãrilor întrucât îmi

doresc sã fie un drum bine realizat, pe
mãsura eforturilor care s-au fãcut pentru

implementarea proiectului.
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Editorial  de Sorin Vidan

Aºa cum era de aºteptat,
moþiunea de cenzurã a opoziþiei nu
a trecut! Guvernul se bucurã de
încrederea Parlamentului ºi are
susþinerea acestui for. Jocul
democratic a fost pe deplin
respectat. Am doar o singurã
observaþie: colegii din opoziþie au
venit sã cearã schimbarea
guvernului cu un text agresiv, dar
fãrã nicio propunere de program.
Mai mult, au continuat sã atace
guvernarea într-o manierã pe care
o speram depãºitã. Ura gratuitã ºi
ameninþãrile nu pot genera
bunãstare ºi pace socialã!
   Dar dacã bãtãlia politicã poate
duce din când în când la excese
verbale, responsabilitatea politicã
presupune seriozitate ºi multã
muncã. Guvernul a muncit mult ºi
a fãcut foarte multe lucruri bune
pentru români. Rezultatele sunt
cunoscute ºi au fost recunoscute
inclusiv de instituþiile europene. În
timpul acestei guvernãri, în
România au fost create 627.000 de
locuri de muncã. Au crescut
salariile medicilor ºi ale angajaþilor
din sistemul de sãnãtate, dar a

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

Guvernul se bucurã de
încrederea Parlamentului ºi are

susþinerea acestui for

crescut ºi salariul muncitorilor din
construcþii, ºi salariul minim pe
economie. Au crescut alocaþiile
pentru copii ºi pensiile vârstnicilor.
Subvenþiile pentru fermieri au fost
acordate la timp, iar agricultura a
crescut. Absorbþia fondurilor
europene pe 2018 a fost de 26%.
În 2016, absorbþia a fost ZERO, nu
ºtiu dacã mai þineþi minte!
   Exemplele pot continua. Da, mai
sunt multe de fãcut pentru români
ºi pentru România! ªi fiecare dintre
noi, cei aflaþi în Parlament sau în
Guvern avem responsabilitatea de
a munci în acest sens.
   Ca parlamentar ºi om politic, îmi
doresc mult mai multã unitate ºi
coeziune în interesul celor care ne-
au trimis aici, în Parlament. Social-
democraþia modernã presupune un
echilibru între ceea ce înseamnã
dezvoltare economicã ºi grijã faþã
de oameni. Ne uitãm ºi suntem
parte a procesului de globalizare,
dar, din punctul meu de vedere,
globalizarea se opreºte atunci când
oamenii suferã.
   Fac parte dintr-o echipã care îºi
doreºte ca România sã devinã un stat
al justiþiei sociale. Un stat în care
egalitatea de ºanse sã nu fie o
expresie goalã de conþinut. Un stat al
bunãstãrii în care nimeni sã nu
rãmânã în urmã sau sã fie abandonat.
ªi voi continua sã muncesc pentru a
îndeplini aceastã dorinþã!

Se apropie, cã ne place sau
nu ideea, alegerile pentru
preºedenþie. Fotoliul de la
Cotroceni e o mizã politicã uriaºã,
ºi, în consecinþã, stresul partidelor
devine din ce în ce mai accentuat.

Pentru unii, ºi mã refer aici la
liberali, lucrurile stau mai bine, în
sensul cã au deja candidat, au o
perspectivã clarã asupra toamnei
electorale ce se apropie. Klaus
Iohannis e pe poziþie ºi, în condiþii
normale, are cele mai mari ºanse sã
ºi-o pãstreze. Doar cã, e limpede, o
parte însemnatã a electoratului vrea
altceva sau oricum nu-l mai vrea pe
actualul preºedinte, din varii motive.
Pentru mulþi prestaþia actualului
preºedinte nu a fost deloc
convingãtoare. A afiºat un aer, aºa,
de parcã nu s-ar fi reprezentat decât
pe sine, pe el însuºi, în calitate de
Klaus Iohannis. Poate cã senzaþia
aceasta vine ºi din discursurile
dumnealui, aerate, fãrã vigoare.

O distanþã enormã între
vivacitatea unui Traian Bãsescu,
implicat pânã la prãsãle în realitatea
româneascã, ºi îngãimarea
prezidenþialã din aceºti ani.

Dar cu toate acestea Klaus
Iohannis are prima ºansã în
alegerile ce vin. Mai cu seamã pe
fondul precar pe care social-
democraþii au înþeles sã trateze
problema candidaturii pentru
Cotroceni. Sub Dragnea, au lãlãit-
o copios, pânã când aproape cã au
fãcut din aceastã mizã una fãrã
ºanse. În ceasul al doisprezecelea
s-au trezit ºi social-democraþii cã
nu au – ºi nu au – candidat. Stânga,
în general, nu are candidat nu de
nivelul lui Iohannis, dar nici mãcar
de unul apropiat. E una din culpele
politice majore ale lui Dragnea.

Am tot spus-o anul acesta:
Dragnea e omul care aproape cã a
îngropat PSD. Cred cã unora nu le
place ideea, dar e evident cã aºa
stau lucrurile. S-a demonstrat la
europarlamentare. Cum au putut
cei din PSD sã-ºi doarmã somnul
politic atâta vreme, e o întrebare la
care dumnealor trebuie sã-ºi
rãspundã.

Cã tot vorbim de PSD, un tip cu
ºanse, bune, la o asemenea
candidaturã, cred cã ar fi ªerban
Nicolae. Nici nu vãd o altã figurã
din PSD pregãtitã pentru aºa ceva.
Pe ªerban Nicolae, senator, noi îl
ºtim. A fost parlamentar de
Mehedinþi, e un avocat de succes,
probabil controversat ca mulþi alþi
politicieni, dar în mod clar e un
politician inteligent, are discurs,
are vitalitate. Ar putea fi o soluþie
la varianta Klaus Iohannis.

Aºteptãm congresul social-
democraþilor. Cred cã ne va lãmuri
în aceastã privinþã.

Somnul politic

La invitaþia Prea Sfinþitului
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, prefectul
judeþului, domnul Nicolae
DRÃGHIEA, împreunã cu primarul
oraºului Strehaia ºi personalitãþi
mehedinþene de talie naþionalã din
domeniul culturii, istoriei ºi
medicinei au participat la Hramul
Mânãstirii Strehaia.
   Prefectul a fost primit cu cãldurã
de personalul clerical ºi mulþime,
a asistat la slujbã în mijlocul celor
prezenþi ºi a vizitat ansamblul

mânãstiresc ºi ruinele cetãþii care
au fost frumos restaurate ºi
constituie un punct de atracþie
monahalã ºi istoricã deosebite.

 Biroul de presã

Din nou în mijlocul cetãþenilor
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a participat la sfârºitul
sãptãmânii trecute, la Sviniþa, o
localitate în care trãiesc etnici sârbi
în proporþie de 90%, la ediþia a X-
a a “Festivalului Înfrãþiri i”.

Reprezentanþii Consiliului
Judeþean Mehedinþi au predat marþi,
18 iunie 2019, amplasamentul pentru
modernizarea DJ607B, Sector
Bunoaica - Cireºu, (Km 22+507 - Km
27+900), constructorul urmând sã
demareze lucrãrile în zilele urmãtoare.

   ”Modernizarea drumului care duce
cãtre Centrul de Îngrijire ºi Asistenþã
pentru Persoanele cu Alzheimer ºi
Peºtera Topolniþa vine la capãtul unor
eforturi susþinute ale echipei de la
Consiliul Judeþean Mehedinþi, pentru
a depãºi problemele întâmpinate în
implementarea proiectului
Transfrontalier România - Serbia
“Îmbunãtãþirea conectivitãþii de-a
lungul Dunãrii, cu finanþare europeanã.
Valoarea contractului este de 2 milioane

Obiceiurile ºi tradiþiile româneºti s-au împletit cu cele sârbeºti la Festivalul Înfrãþirii

Evenimentul a îmbinat
întrecerile sportive de
minifotbal, ºah ºi tenis de
masã cu parada porturilor
populare ºi muzicã
specificã mai mul-tor
localitãþi participante, din

România ºi Serbia.
   “M-am bucurat sã

le fiu alãturi tuturor, la
invitaþia domnului
primar Nicolae Curici
ºi sã-i felicit pentru
relaþiile frumoase pe
care le-au dezvoltat
de-a lungul timpului
prin intermediul
acestui festival.
Locuitorilor din
Sviniþa le doresc

multã sãnãtate ºi “La mulþi ani”, de
Ziua Comunei, care s-a desfãºurat
de Rusalii”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Festivalul s-a bucurat de o largã
participare, la Sviniþa venind
ansambluri ºi delegaþii din Rgotina,
Donji Milanovat, Bela Þrkva ºi Bor,
din Serbia, Moldova Veche,
Radimna, Sicheviþa, Orºova ºi
Timiºoara, din România.

Drumul Bunoaica - Cireºu
intrã în lucru

euro, iar lucrãrile ar trebui finalizate în
maximum nouã luni. Asta înseamnã cã
ceea ce am promis locuitorilor din
zonã, se concretizeazã în aceastã
perioadã”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

   Astfel, se vor face lucrãri de
modernizare a structurilor rutiere
existente pe tronsonul de 5,393 km,
se vor realiza lucrãri de colectare ºi
evacuare dirijatã a apelor pluviale, se
vor executa douã podeþe noi, în timp
ce la cele existente se vor face lucrãri
de reparaþii. Totodatã, se vor face
lucrãri de racordare cu 25 drumuri
laterale ºi lucrãri de acces la 70 de
proprietãþi din localitãþile Bunoaica ºi
Cireºu.

În comuna Corcova a
fost inaugurat Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor. Serviciul va
deservi ºi unitãþile administrativ
teritoriale Floreºti ºi Broºteni,
astfel cã locuitorii acestor
comune nu vor mai trebui sã
meargã pânã la Drobeta Turnu
Severin pentru rezolvarea
problemelor de stare civilã.

 Biroul de presã  Biroul de presã

În folosul cetãþeanului

   Prefectul judeþului, domnul
Nicolae DRÃGHIEA, a participat
la tãierea panglicii inaugurale, a
felicitat iniþiativa Direcþiei
Judeþene de Evidenþa Populaþiei
ºi Primãriei Corcova ºi a urat
succes lucrãtorilor serviciului,
adãugând cã domnia sa va
sprijini asemenea iniþiative ºi în
alte zone ale judeþului.

 Biroul de presã
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  Spre acest ansamblu
sacerdotal cu conotaþii religioase
ce se pierd în negura mileniilor
în data de 15.06.2019 la ora 10.00
s-a pornit un pelerinaj creºtin
ortodox spre platoul din vârful
acestui deal.

Acest pelerinaj a fost deschis de
preotul Ionuþ Cioabã din parohia
Bahna Mehedinþi venit cu
binecuvântarea ierarhilor dar ºi cu
o dãruire puternicã de a duce la
bun sfârºit acest obicei reluat de 4
ani, dupã o pauzã impusã de
vicistitudinile vremurilor
comuniste de cca. 50 de ani.

Crucile de pe platou marcheazã
evenimentele majore cu conotaþii
puternice în fiinþa neamului
românesc. Ele se aflã la 12 km de
Drobeta Turnu Severin. Cea mai
veche  cruce este de la începutul
anilor 1800, urmatã de cea ridicatã
prin subscripþie publicã de locuitorii
localitãþilor din jurul acestui munte
sacru precum Jidoºtiþa, Brezniþa,
Schela Cladovei, Vârciorova ºi
Gura-Vãii. Acest simbol a fost înãlþat

Pelerinaj de Moºii de varã pe dealul lui Sân Petru din Gura-Vãii
pentru memoria soldaþilor cãzuþi în
Al Doilea Rãzboi Mondial (ridicatã
la 1943).

Ultimul monument ce întregeºte
acest platou de meditaþie ºi
reculegere creºtinã, s-a ridicat tot
prin subscripþie publicã ºi
ostenealã la 17 Noiembrie 2018
fiind dedicat Centenarului Marii
Uniri de la 1918 ºi recunoºtiinþã a
jertfei eroilor cãzuþi în Rãzboiul
pentru reîntregirea þãrii.

La acest pelerinaj cale de cca.
2.300 m ºi cu o diferenþã de nivel
de 200 m, au participat cca. 30 de
persoane ce au adus astfel un
omagiu creºtinesc dedicat celor
adormiþi ºi o revenire la vechile
tradiþii creºtine.

La ora 11.00 când toþi pelerinii au
ajuns pe platoul lui Sân Petru, s-a
dat cuvânul domnului Profesor
Nicolae Drãghiea, Prefectul
Judeþului Mehedinþi, care a reiterat
importanþa reluãrii ºi continuãrii
acestor tradiþii vechi ce ne definesc
ºi rolul oamenilor de a menþine treazã
aceastã pornire spontanã lãudând

determinarea celor implicaþi.
Deputata Alina Teiº a apreciat acest
eveniment deosebit de semnificativ
pentru trãirile religioase ºi istorice
ale locului ºi va fi alãturi la eforturile
de menþinere ºi întãrire pe viitor a
acestei tradiþii.

În încheiere, Rãchitan Stancu-
ªtefan, unul dintre iniþiatorii
acestui eveniment din acest an a
amintit efortul fãcut de oameni
determinaþ i la ridicarea
Monumentului Centenar dezvelit la

17 noiembrie 2018 precum ºi la
continuarea tradiþiei. Foarte
important pentru viitorul acestor
locuri a fãcut apel cãtre  toþi factorii
responsabili de punere în circuitul
turistic ecumenic ºi tematic a
acestui loc,  cu o bogatã
încãrcãturã istoricã de mii de ani
pornind din paleoli tic ºi
continuând cu perioada creºtinã.
Numai împreunã se poate pune în
evidenþã acest loc binecuvântat de
Dumnezeu prin frumuseþea ºi
mesajul ce-l emanã a încheiat
cuvântãtorul.

Preotul Ionuþ Cioabã, a þinut
slujba creºtin ortodoxã pentru cei
adormiþi ºi pentru eroii localnici ai
Primului Rãzboi Mondial. Sunt
pomeniþi 9 din Gura-Vãii, 27 din
Jidoºtiþa, 24 din Brezniþa ºi 24 din
Husnicioara. Au fost pomeniþi prin
pomelnice ºi bucate aduse spre
slujire pentru a fi apoi împãrþite
conform tradiþiei creºtin ortodoxe.

Dupã încheierea slujbei ºi
împãrþirea pomenirilor s-au purtat
discuþii ºi s-au imortalizat prin
fotografii aceste momente deosebite
ale pelerinajului. Alãturi de celelalte
persoane putem aminti  pe cel mai
tânãr participant Ghiþulescu Nicolas
de 10 ani ºi decanul în vârstã de 80
de ani în persoana domnului
Constantin Giurginca profesor la
Liceul Militar Azuga.

 Exemplul ºi dãruirea celor
prezenþi vor întãri convingerea cã
pe viitor se va contribui mai mult
ºi mai bine pentru propãºirea
acestei tradiþii.

Doamne ajutã!
Rãchitan Stancu-ªtefan

Parohia Orºova Sud a
organizat în perioada 16-17 iunie
2019 numeroase acþiuni cultural-

religioase ºi artistice sub
genericul “Ruga Orºoveanã”,

ajunsã la a X-a ediþie.
   Manifestãrile au fost desfãºurate
la Biserica cu hramul “Sfântul
Ierarh Nicolae” din Orºova ºi au
fost prilejuite de sãrbãtorirea a
douã mari praznice ale ortodoxiei
“Pogorârea Duhului Sfânt” ºi
“Sfânta Treime”. Ruga Orºoveanã
a fost odinioarã tradiþionala zi a
oraºului, zi ce a fost brusc
întreruptã în anul 1951 când au
început deportãrile în Bãrãgan.
   Ruga Orºoveanã a avut
deschiderea oficialã duminicã, 16
iunie, începând cu orele 17.30.
   Astfel, pentru a îmbrãca aceastã
sãrbãtoare într-o hainã de bucurie
ºi pentru a veni în întâmpinarea
dragostei ºi evlaviei orºovenilor,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
a fost prezent în mijlocul acestei
comunitãþi, însoþit fiind de o

Ruga orºoveanã ajunsã la cea de-a X-a ediþie

delegaþie din partea Centrului
Eparhial.
   În cursul dimineþii a fost
sãvârºitã Sfânta Liturghie din
Duminica Rusaliilor, iar începând
cu orele 18.00, a avut loc
deschiderea oficialã a „Rugii
Orºovene”, ediþia a X-a, 2019, prin
cuvântul de binecuvântare din
partea Preasfinþitului Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,

urmat de cuvântul oficialitãþilor.
   Programul a continuat cu diverse
activitãþi cultural-artistice, fiind
asigurate de elevii ºcolilor din oraº
sub atenta coordonare a
profesorilor de specialitate.
   La finalul întregii activitãþi, a fost
organizatã hora popularã în cinstea
acestei activitãþi.
           Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Caravana Go Romania! a ajuns în
Drobeta-Turnu Severin

Zeci de bijuterii pe patru roþi,
mãrci precum Dacia, Fiat Polski,
Warszawa, Sirena, Oltcit sau Aro, au
putut fi admirate zilele trecute în faþa
Palatului Culturii “Teodor Costescu”
din Drobeta Turnu Severin.

Caravana automobilisticã Go
Romania!, formatã din maºini retro
româneºti ºi poloneze produse în anii
1950-1989, a sosit, zilele trecute, la
Drobeta Turnu Severin. Cele 20 de
automobile, mãrci precum Dacia, Fiat
Polski, Warszawa, Sirena, Oltcit sau
Aro, au putut fi admirate în faþa
Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
Caravana a fost întâmpinatã de
primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu. “Eu am
copilãrit într-o localitate situatã între

Se reiau cursele de cãlãtori între
Drobeta-Turnu Severin ºi Kladovo

Drobeta Turnu Severin ºi Craiova ºi
îmi amintesc cã în perioada aceasta,
iunie-august, vedeam sute de maºini
din fostele state comuniste care
treceau spre litoralul nostru... Era o
perioadã bunã pentru turismul
românesc, la vremea respectivã”, a
declarat primarul Marius Screciu.
“Cea mai veche maºinã este fabricatã
în anul 1968, merge foarte bine, fãrã
probleme. Am venit aici cu 20 de
autoturisme ºi sunt 50 de participanþi.
Anul acesta promovãm traseul Via
Carpatica”, a spus reprezentantul
caravanei. Membrii Caravanei
automobilistice Go Romania!, în
popasul pe care l-au fãcut în
municipiul Drobeta Turnu Severin, au
vizitat Palatul Culturii “Teodor Costescu”, sala de lecturã a Bibliotecii

Judeþene “I. Gh. Bibicescu” ºi Cetatea
Medievalã a Severinului. Acþiunea se
aflã la cea de-a treia ediþie ºi este
organizatã de Ambasada României la
Varºovia ºi Camera Bilateralã de
Comerþ ºi Industrie Polono-Românã.
Caravana se desfãºoarã în perioada
7-18 iunie ºi are ca scop consolidarea
vizibilitãþii ºi activitãþii României pe
piaþa polonezã de turism. Maºinile se

deplaseazã pe traseul Cracovia – Satu
Mare – Marghita – Oradea – Arad –
Timiºoara – Lugoj – Caransebeº –
Drobeta-Turnu Severin – Craiova –
Tismana – retur. Este de altfel un
prilej de promovare a “Via Carpatica”,
proiect rutier regional inclus în lista
de prioritãþi convenite la Bucureºti,
la 17-18 septembrie a.c., în cazul
Summit-ului Iniþiativa celor Trei Mari
(13 M).

     Cursele cu vaporul între Severin
ºi Kladovo (micul oraº sârbesc de
pe malul drept al fluviului care se
aflã chiar în dreptul municipiului
Drobeta-Turnu Severin) se
reintroduc, începând de joi, 20
iunie 2019. Acestea vor ajuta turiºtii
sã ajungã în þara vecinã în circa 20
de minute. Vaporul dispune de
circa 160 de locuri, de un
restaurant cu specific sârbesc ºi va
fi dotat ºi cu un magazin duty-free.
   Traficul de cãlãtori pe Dunãre
între municipiul Drobeta Turnu
Severin ºi localitatea sârbeascã
Kladovo va fi reluat joi, 20 iunie,
dupã o întrerupere de mai mulþi ani.
Cursele vor fi efectuate zilnic cu
nava de pasageri “Horizont”, care
aparþine unei companii sârbe cu
experienþã ºi afaceri în domeniul

turismului danubian. Reînvierea
tradiþiei a fost posibilã ca urmare a
demersurilor fãcute de primarul
Marius Screciu, pe lângã
autoritãþile locale din Kladovo ºi
înþelegerilor bilaterale. Vineri,
primarul Marius Screciu a vizitat
vaporul ºi a purtat ultimele discuþii
cu primarul din Kladovo, Saºa
Nikolici. „Încercãm, prin aceastã
activitate, sã impulsionãm
colaborarea dintre cele douã
municipii, atât din punct de vedere
economic, cât ºi turistic, turismul
fiind o importantã laturã de
dezvoltare pentru ambele þãri”, a
declarat primarul Marius Screciu.
   Cãlãtoriile cu vaporul între cele
douã localitãþi au fost întrerupte în
anul 1996 din cauza rãzboiului din

Cu binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Gurie, Episcopul Devei ºi al
Hunedoarei, în perioada 24 – 29 iunie 2019 se va desfãºura seria de
manifestãri cultural - religioase numitã „Zilele credinþei ºi culturii la
Deva – ediþia a VI-a, cu ocazia prãznuirii  Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Pavel, ocrotitorii spirituali ai oraºului Deva, manifestãri organizate de
Episcopia Devei ºi Hunedoarei. Evenimentele se vor derula astfel:
Luni, 24 iunie 2019, începând cu ora 18:00, în Sala Mare a Centrului Cultural
Drãgan Muntean din Deva va avea loc un spectacolul folcloric SATULE,
GRÃDINÃ MÂNDRÃ, susþinut ansamblul profesionist Drãgan Muntean ºi
de reputaþii artiºti hunedoreni de muzicã popularã: Ciprian Roman, Cristian
Fodor, Ovidiu Olari, Lorena Pascu, Alisa Toma, Ana Anuþoiu, pr. Valentin
Crainic ºi ansamblul popular Ritmuri Zãrãndene al comunei Bãiþa.
Marþi, 25 iunie 2019, începând cu ora 18:00, în Sala ªemineului de la
Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane din Deva, va avea loc vernisajul
expoziþiei de fotografie Satul românesc – un paradis pierdut, urmat de un
seminar de artã fotograficã, ambele susþinute de artistul SORIN ONIªOR.
Miercuri, 26 iunie 2019, începând cu ora 18:00, la sala Teatrului de
Artã din Deva va avea loc recitalul de muzicã folk ºi poezie BUCHET DE
REVERII, susþinut de maestrul DOREL VIªAN ºi artiºtii folk MIRCEA
VINTILÃ ºi CÃLIN BÂRCEAN.
Joi, 27 iunie 2019, începând cu ora 18:00, la sala Teatrului de Artã din
Deva va avea loc conferinþa intitulatã CREªTINUL ÎN CETATE, susþinutã
de cãtre domnul profesor ADRIAN PAPAHAGI de la Universitatea Babes
Bolyai din Cluj Napoca.
Sâmbãtã, 29 iunie 2019, în ziua de prãznuire a Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Pavel, începând cu ora 9:00,  la Catedrala Episcopalã din Deva, se va sãvârºi
Sfânta Liturghie Arhiereascã cu ocazia celui de-al doilea hram al acesteia.
La toate aceste eveninemnte cultural – religioase intrarea va fi liberã, prin
urmare, Vã adresãm cãlduroasa invitaþie de a participa. Vã aºteptãm cu drag.

 Biroul de presã

 continuare în pag. 11
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Marea, teribila moþiune de
cenzurã la adresa cabinetului
Dãncilã, trâmbiþatã de Opoziþie de
aproape o lunã de zile, a semãnat cu
cazul acelei gãini celebre din basmele
româneºti, care, în loc de o producþie
mare de ouã, a fãcut o mãrgicã. Sigur,
totul a derivat din acea noapte a
alegerilor europarlamentare, când
toatã Opoziþiunea, în frunte cu tartorul
de la Cotroceaua Mov, se isterizase
la maxim, cerând plecarea imediatã
acasã, atunci, în momentul acela, a
Vioricãi Dãncilã ºi a întregului ei
cabinet de miniºtri. Parcã îi apucase
strechea. Ce mai încoace ºi încolo,
oamenii lui Werner se voiau la
butoane neîntârziat, cuprinºi de o
frenezie a guvernãrii greu de bãnuit
în alte condiþii. Fiindcã, deh, ca sã
guvernezi, îþi trebuie niþicã pricepere,
dacã nu mãcar un dram de obiºnuinþã
cu postul, cu funcþia. Dar la  gaºca
lui ciorap verde ºi a lui peºte-mpuþit,
de unde atâta pricepere, competenþã
sau mãcar obiºnuinþã?! În fine, cum
aþi putut observa ºi dumneavoastrã,

stimaþi cititori, nu a trecut mult ºi au
început frecuºurile între aºa-ziºii
câºtigãtori. Frecuºurile generate de
mirosul ciolanului, dar ºi de orgoliile
în stare sã dea-n clocot. Au apãrut ºi
inevitabilele episoade cu poalele-n
cap, când s-au intersectat cam prea
mulþi candidaþi pe traseele ce duceau
cãtre competiþia alegerilor
prezidenþiale din toamnã. Pânã la
urmã, cineva, nu ºtiu cine, le-a ºoptit
acestor zãltaþi cã, pentru a avea acces
la...butoane este necesar sã treacã
prin procedura moþiunii de cenzurã.
Asta fiindcã o altã procedurã vizatã,
cea a alegerilor anticipate nu prea mai
era fezabilã în respectivul context.
   * Ei, dar nici cu moþiunea de
cenzurã lucrurile nu erau tocmai
simple. ªi asta fiindcã aici se loveau
de zidul greu de depãºit al majoritãþii
parlamentare. S-a ajuns astfel la
inevitabilele racolãri de parlamentari.
Chestiuni, desigur, ruºinoase, dar ce
nu face omul spre a-ºi vedea visul,
nu-i aºa, cu ochii?! N-au mai fost
însã, ca în alte împrejurãri similare,

cumpãrãri în viu, la preþul în aur al
greutãþii corporale sau, mã rog, nu
am mai auzit noi de aºa ceva. Mai
degrabã am avut de-a face cu
transferuri la vedere, campioanã în
aceastã direcþie fiind formaþiunea lui
Victor Viorel Ponta, care, între noi fie
zis, a fãcut, cu acest prilej, o figurã
cât se poate de penibilã. Pãcat de el,
cã n-ar fi un bãiat prost. Dar aºa e
când dai cinstea pe ruºine...
   * Dar ce s-o mai lungim, moþiunea,
în întregul ei, a fost, iertatã fie-mi
exprimarea, o fâsâialã incontinentã,
plinã de vulgaritãþi, locuri comune,
agramatisme ºi violenþe de limbaj
nejustificate. În condiþiile în care
parlamentarii puterii nu au votat,
asigurând doar cvorumul de ºedinþã,
pentru moþiune au votat doar 200 de
parlamentari, iar împotriva ei, 7!
Seriozitate maximã, nu? Aceastã realitate
a întãrit pãrerea generalã cã bãieþii ãºtia
s-au fãcut cã lucreazã. În buna tradiþie
postrevoluþionarã. Sã dea adicã
impresia cã sunt apãsaþi de durerile
þãrii, când, în realitate, ei nu ºtiau cum
sã se topeascã mai repede în peisaj
ºi sã spele puþina spre destinaþiile de

vacanþã, nu-i aºa, binemeritatã. Da,
oboseala a fost imensã!...
   * A fost „Festivalul Eminescu”.
Parcã fãrã aºa multe stridenþe ca în
alþi ani. Dar ºi fãrã ca unele nocive
obiºnuinþe sã disparã cu totul. ªi când
spun asta mã refer îndeosebi la inflaþia
de diplome acodate pentru unele
merite reale, dar mai ales pentru
merite închipuite. De ce nimeni nu
realizeazã cã aceastã veritabilã ciorbã
de diplome descurajeazã chiar ideea
de performanþã pe care acordarea lor
ar trebui sã o încurajeze?!
   * S-au împlinit 120 de ani, ieri, 19
iunie, de la naºterea marelui cãrturar
umanist, critic ºi istoric literar,
romancier, eseist, dramaturg, poet ºi
gazetar G. CÃLINESCU (d. 12 martie
1965). Nu ºtiu dacã vreun înalt for
academic, cultural, ºtiinþific a avut
iniþiativa de a marca prin vreun
simpozion mãcar aceastã aniversare
importantã pentru viaþa noastrã
spiritualã. Iubitorii adevãraþi ai culturii
ºi literaturii române ºi-l vor aminti
etern pe acest titan de formaþie
autentic umanistã. Îl salutãm ºi noi
în nemurire!

O moþiune ca o mãrgicã

19 - 25 Iunie 19 - 25 Iunie

19 - 25 Iunie
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Urmând tradiþia generaþiilor anterioare, absolvenþii celor
trei programe de licenþã ale Departamentului de Ingineria ºi
Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu
Severin, din cadrul Facultãþii de Mecanicã din Craiova, au
participat joi 13 iunie 2019 la cursul festiv dedicat celebrãrii
încheierii primei etape de pregãtire academicã.
   Programele de licenþã ºcolarizate la Drobeta Turnu Severin
sunt: Inginerie economicã industrialã, Ingineria ºi protecþia
mediului în industrie, Navigaþie ºi transport maritim ºi fluvial,
toate fiind bine apreciate de agenþii economici din zonã. Aceastã
etapã marcheazã startul absolvenþilor în profesia de inginer pe
care le dorim sã o practice cu dedicaþie ºi responsabilitate
pentru a creºte competitivitatea economiei româneºti în
competiþie cu celelalte state ale Uniunii Europene.
   Le urãm integrare rapidã pe o piaþã a muncii într-o continuã
schimbare ºi mult succes în tot ce vor întreprinde în viitor.

Cursul festiv dedicat celebrãrii încheierii primei etape de pregãtire academicã

În perioada 18-21 iunie
2019, municipiul Drobeta Turnu
Severin este gazda primei ediþii a
concursului de roboticã „SevTec”,
organizat de Asociaþia Eudava, cu
sprijinul Primãriei Drobeta Turnu
Severin.

La acest concurs sunt peste 40
de participanþi din 10 judeþe ale
României.

Proiectul Sev Tec este nãscut ca
urmare a lipsei unor activitãþi tehno-
ºtiinþifice la nivelul municipiului

Prima ediþie a concursului de roboticã „SevTec” gãzduitã de municipiul Drobeta Turnu Severin

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Drobeta Turnu-Severin.
Vor fi douã concursuri:
unul de roboticã ºi unul de
electronicã ºi se adreseazã
elevilor din preuniversitar.
Concursurile de roboticã
sunt, la rândul lor, de mai
multe tipuri.

La momentul la care
am propus finanþarea
acestui proiect, am avut
în vedere sprijinirea
acestor tineri foarte

talentaþi care vor fi oamenii de ºtiinþã de
mâine. Mai mult, tehnologia este din ce
în ce mai avansatã ºi cred cã este absolut
necesar ca ºi oraºul nostru sã se dezvolte.

Provocarea mea este ca anul viitor sã

putem organiza în municipiul nostru un
concurs internaþional de roboticã la care
sã fie participanþi din mai multe þãri
europene ºi nu numai.
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Ne plângem cã ni se furã
þara. Nu este zi în care, la

televizor, în presã, pe bloguri sau
în publicaþiile online, cineva sã

nu jeleascã România cãzutã pradã
în mâna jefuitorilor.

România predatã
N-o sã obosesc s-o spun: România

nu a fost vânatã ca o pradã. României
nu i-au fost rãpiþi copii ºi nu a fost
obligatã sã-i rãscumpere cedându-ºi
bogãþiile. România nu a fost cuceritã
prin luptã armatã ºi nu i s-a impus
sã plãteascã despãgubiri de rãzboi.
Realitatea este cã România a fost
predatã de bunãvoie jecmãnitorilor de
azi, cu tot ce are ea mai bun! În mai
puþin de 30 de ani România a fost
deposedatã, cu contribuþia voluntarã,
entuziastã ºi exclusivã a noastrã, a
românilor, de 821 întreprinderi având
fiecare între 1000 ºi 10.000 de angajaþi
ºi au fost rase de pe faþa pãmântului,
de acelaºi avânt voluntar, alte câteva
mii de unitãþi comerciale de mai mici
dimensiuni. Nu s-a pus nimic în loc.
Nimic românesc!

Acum, rãmaºi numai în izmene,
arãtãm cu degetul tremurând de
indignare înspre toate zãrile lumii,
indicând tâlhari. Orbi, deºi ne sufocã
prin prezenþa lor copleºitoare, nu-i
vedem râzându-ne în nas pe vânzãtorii
de þarã autohtoni, înfloritori pecuniar ºi
cu averi imposibil de contabilizat. Ei se
plimbã liberi ºi fericiþi în automobile de
lux plãtite din banii noºtri, sunt onoraþi
de noi (cei care îi cunoaºtem atât de
bine!) ca fiind politicieni de marcã ºi,
mândri de statutul lor de elite naþionale,
se înghesuie sã ne dea lecþii de
democraþie de pe ecranele televizoarelor.

Cei patru pãstori, ca fraþii
Timp de trei decenii am fost „pãstoriþi„

de patru preºedinþi. Fiecare de o altã
culoare politicã. Fiecare cu o educaþie ºi
un trecut diferite. Dar, toþi, ca fraþii buni,
la fel de ploconiþi în faþa „hoþilor” de azi,
la fel de jalnici în comportament, la fel de
neromâni în simþire.

Primul, în dorinþa disperatã de a
arãta cât de tare a rupt-o cu comunismul
care îl fãcuse om, stãpânit de imboldul
de a demonstra cât de mult a schimbat
crezul democraþiei socialiste cu lumina
purificatoare a democraþiei occidentale,
a deschis larg porþile þãrii ºi a invitat
rapacii misionari ai coaptei democraþii
apusene, sosiþi aici cu duiumul, sã ne

Ne plângem
schimbe pentru veºnicie din
sãlbãticiuni roºii în mieluºei azurii pro
europeni ºi euroatlantici. Cum firea
omului este îndãrãtnicã, au început cu
metamorfozarea „mormanului de fiare
vechi” (la ridicarea cãruia în picioare
contribuisem cu sudoarea noastrã) în
teancuri de foºnitori verzi pentru
îndestularea buzunarele proprii ºi pentru
umplerea largilor pungi ale ciracilor
români ce se întreceau ca la Olimpiadã
sã le ofere lor þara pentru sacrificare. Ce
a rãmas dupã el? O România sfâºiatã,
sângerând încã, dezorientatã, condusã
în orb de eºalonul doi al foºtilor
demnitari comuniºti alungaþi, jecmãnitã
îngrozitor ºi mult mai singurã în jungla
nemiloasã bântuitã de interesele celor
care îºi construiserã imperii pe
rãmãºiþele unor state aflate în situaþii
asemãnãtoare nouã.

Al doilea, un intelectual ce abia
ieºise din lumea pietrelor sale, sfios,
nu a fost capabil sã opreascã valul
interior distrugãtor. Între altele, el a
schimbat în urã bunele relaþii cu vecinii
sârbi. Prin ploconire politicã a facilitat
piloþilor militari americani uciderea a
mii ºi mii de sârbi nevinovaþi. Am ajuns
astfel, pentru un lung ºir de generaþii,
duºmanii de neiertat ai Serbiei. Tot el
a cedat Ucrainei, fãrã nicio presiune
internã sau externã, incapabil sã
înþeleagã la adevãrata lor dimensiune
gravitatea faptelor sale, teritorii
româneºti strãmãºeºti împreunã cu
toate bogãþiile prezente, împreunã cu
toþi românii trãitori acolo de veacuri.
„În 1997, pentru prima datã de la
constituirea României Mari, un guvern
român a cedat pãrþi ale teritoriului
naþional fãrã a fi ameninþat cu agresiunea
(ca în 1940), sau fãrã a se gãsi sub
presiunea ocupantului strãin (ca în 1944
ºi 1947). Opinia publicã româneascã
nu a perceput dimensiunea dramaticã
a evenimentului”, scria atunci regretatul
istoric Florin Constantiniu. Ce ne-a
rãmas dupã acest preºedinte? O
Românie mai micã, mai supusã, mai
sãracã în prieteni, cu mai puþine bogãþii
ºi vulnerabilã ca niciodatã înainte.

Al treilea, ales de noi cu o uºurinþã
condamnabilã, era doar un ºmecheraº
biºniþar de blugi contrafãcuþi, un
mincinos notoriu ºi un politician cu
un tupeu ce l-ar fi ruºinat ºi pe
Scaraoþchi. El a adâncit dramatic

dezastrul economic dupã ce,
cu puþin timp înainte, fãcuse
nevãzutã a patra flotã
comercialã a Europei (311
nave sub pavilon românesc
între care 82 de pescuit
oceanic, plus încã 90
vapoare aflate în stadii
avansate de construcþie!).
Prin firea sa conflictualã a
elaborat ºi aplicat un plan
sinistru de duºmãnire între
membrii societãþii, vrajbã
care ne chinuie ºi azi. A
vândut tot ce s-a putut vinde,
a manevrat în interesul sãu
ºi al familiei sale tot ce se
putea manevra, a minþit pe
toatã lumea, s-a rãzbunat
crunt pe toþi oponenþii sãi folosind ca
armã justiþia pe care, cu ajutorul
serviciilor secrete, o supusese. S-a
rãzbunat, prin mãsuri coercitive,
inclusiv pe poporul care la un moment
dat nu l-a mai putut rãbda. Ce a rãmas
dupã el? A rãmas ideea cã se poate
fura, minþi ºi complota fãrã a plãti, fãrã
consecinþe personale. A rãmas o
Românie fãrã flotã comercialã
(România nu mai are nici mãcar o
singurã navã comercialã sub pavilion
propriu!), o Românie învrãjbitã, cu
justiþia complet aservitã politicului. A
rãmas spectrul unui “preºedinte
jucãtor” doar în interes propriu ºi,
pentru mulþi dintre români, a rãmas
regretul cã un asemenea specimen a
putut ajunge preºedinte al þãrii ºi prin
contribuþia lor.

Al patrulea ºi totodatã actualul
preºedinte nu are nici experienþa
politicã a primului, nici statutul de
intelectual a celui de al doilea ºi nici
abilitatea de ºarpe veninos a celui de
al treilea. El are altceva, mult mai
valoros. El are un nume de neamþ! Pe
deasupra, e stãpânit de o încãpãþânarea
specific teutonã indiferent dacã ceea
ce ºi-a pus în minte este viabil ori ba.
Îºi arogã un aer de superioritate de
nimic justificat, alimentat fiind de
credinþa, uºor patologicã, cã meritã a
fi cu mult mai mult decât un simplu
preºedinte (doar cã, actuala Constituþie
nu-l slujeºte pe mãsura valorii sale!).

Frizând ridicolul, în ciuda inabilitãþii
politice evidente, se crede a fi un
politician subtil ºi eficace, de valoare

cel puþin europeanã. Timp de cinci ani,
în afara ridicãrii la nivel superior a
multora dintre defectele predecesorului
ºi a etalãrii unei ipocrizii bolovãnoase,
n-a fãcut decât sã se odihneascã între
douã alergãturi pe la înalte porþi strãine
spre a obþine sprijin în vederea unui nou
mandat. Pentru România? Nimic!
Pentru români? Nimic! În final, acum,
înaintea încheierii mandatului, lasã
impresia unui personaj gol pe
dinãuntru, lipsit de alt sentiment decât
cel al rãzbunãrii, plin doar de sine în
imensul hãu dinãuntrul sãu. Un
prefãcut lipsit de priceperea prefãcãtoriei
ºi un român (în acte) care pare a nu
prea fi de pe aici.

Mereu prezente, lungi cohorte de
tâlhari într-o þarã defectã

Pe lângã cei patru, lungi cohorte de
oportuniºti, de „preferaþi” în sensul
medieval al cuvântului, de lingãi ºi
pupincuriºti, femei ºi bãrbaþi
deopotrivã, s-au îngrãmãdit pentru a
vinde rapid ºi ieftin tot ce mai pãstrase
o oarecare valoare în þarã. Cu câþiva
ani în urmã, invitat de televiziunea
românã, dl. Cãlin Georgescu,
Directorul Executiv al Instituþiei O.N.U.
pentru Indicele Global al
Sustenabilitãþii, spunea: „România a
fost vândutã de cei care au preluat
puterea în 1989 ºi apoi ºi-au dat-o unul
altuia timp de 26 de ani. Au vândut-o
cu bunã ºtiinþã, România nu mai
deþine nimic, nu are economie.
România nu este un stat, ci o
corporaþie. Capitalul strãin este cel care

 continuare în pagina 11
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Liviu Dragnea a lãsat o
moºtenire grea PSD. Nu se poate
spune cã nu a luat la modul serios
în calcul cã va ajunge la puºcãrie. A
fost rãscolit de treaba asta pânã când
chiar i s-a întâmplat. De ceea ce i-a
fost fricã nu a scãpat. Problema este
nu cã a plecat Dragnea sau nu, cã a
fost deºurubat din fruntea PSD, ci
moºtenirea pe care Dragnea o lasã
în urmã la PSD. Este vorba de un
partid aflat în pulverizare din punctul
de vedere al valorilor ºi în disoluþie
moralã. Dragnea a reuºit sã
îndepãrteze din fruntea partidului ºi
chiar din eºaloanele inferioare de
conducere cadrele de valoare sau de
o anumitã valoare. Activiºtii care
aveau un cuvânt de spus sau care
aveau o personalitate mai rãsãritã au
fost daþi la o parte sau chiar afarã
din partid.

Nu mai este cale de întoarcere în
PSD, dupã era Dragnea. PSD este
un partid care nu mai are repere.
Sunt câteva bãtrânici ºi câþiva baroni
care nu au puterea de a reforma
organizaþia centralã. Nu se ºtie cine
mai face parte din organizaþia de

 ªtefan Bãeºiu

Rãzbunarea lui Dragnea de dupã gratii: PSD în era Dãncilã!
tineret. Liviu Dragnea a otrãvit PSD,
l-a umplut de lichele ºi de oameni
slabi în structurile de conducere.
Este un partid care ºi-a dat singur
ºah. Liviu Dragnea nu a luat niciodatã
în calcul PSD la viitor, ci doar la
prezent, când singurul lucru care
conta cu adevãrat era liderul
partidului. Nimeni ºi nimic nu
trebuia sã fie mai presus decât lider
ºi nu doar sã joace un rol, ci la
modul propriu au fost selectaþi sã
fie sub nivelul de inteligenþã ºi
viclenie al lui Liviu.

E greºit sã spui cã PSD e un partid
condus de proºti, ci de lideri care
nu mai au cap. Ei au fost învãþaþi în
ultimii ani sã gândeascã dupã cum
li se spunea sau chiar cu capul
altuia. Nici nu aveau vreun rol în
funcþiile pe care le ocupau, în afara
executãrii ordinelor pe care le
primeau. Dragnea a format în PSD
o adevãratã armatã de decapitaþi.
Moºtenirea cea mai cruntã a lui
Livache este chiar ºefa decapitaþilor:
Viorica Vasilica Dãncilã. Aceasta
vrea sã parã acum cã i-a crescut un
cap, deºi este foarte greu dupã ce

atâta timp a fost
e x e c u t a n t u l
perfect. Are ºi
Vasilica viclenia ei
politicã, dar nu
poate fi contestatã
de nimeni prostia.
Poate au fost ºi
emoþiile faptului cã
a lucrat sub
presiune sau poate
a fost sabotatã de
consilierii lui
Livache, sã nu se
ridice. Cert este cã au avut cu cine
sã lucreze. Poate cã acum Dãncilã
s-a mai descongestionat ºi este mai
relaxatã, dar IQ-ul nu are cum sã îi
fi înmugurit peste noapte, chiar dacã
ºi-ar fi umplut perna cu azotat ºi ar
fi dormit pe ea noapte de noapte.

Cert este cã Vasilica este un suflet
mare, în sensul cã este sãracã cu
duhul ºi care a demonstrat cã poate
sã ducã extrem de mult. Poate ºi din
acest motiv va deveni ºefa partidului,
chiar dacã unii vãd un coºmar în
asta. Este moºtenirea otrãvitã lãsatã
de Dragnea pentru partid. ªi este
posibil ca Vasilica sã se impunã la
Congresul PSD, mai ales cã vine din
postura de premier ºi de ºef interimar
al PSD. Poate sã joace în aºa fel
încât sã câºtige ºefia partidului. Nu
ar fi nicio problemã, dar ce efecte ar
avea asupra viitorului PSD o astfel
de alegere? Este puþin probabil ca

Vasilica sã fie omul serviciilor pus
sã distrugã PSD din interior. Care o
fi ambiþiile premierului pe mai
departe? Este greu de realizat ce
poate face un prost când devine ºeful
unei þãri. România a arãtat cã este
þara contrastelor. Poate cã soluþia era
de la bun început sã fim conduºi de
proºti ºi de bãtuþi în cap. Cine ºtie,
poate Dãncilã e un Forrest Gump
românesc. Nici nu îºi dã seama. Dar
nu trebuie subestimatã: este dotatã
cu un soi de viclenie primitivã. Este
singura care i-a rezistat lui Dragnea
ºi care a avut rãbdare pânã când i-a
luat tronul. Poate ºi partidul, poate
ºi o candidaturã la ºefia statului.
Cerul este limita pentru Vasilica,
dupã ce a fost premierul unei þãri din
UE. Se poate lua la trântã ºi cu
Iohannis, dacã stã bine în sondaje.
Poate cã meritãm mai mult decât
decapitaþi.
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În data de 13.06.2019, începând cu ora 10.00, în sala de ºedinþe a Colegiului Tehnic “Decebal”
din Drobeta Turnu Severin, a avut loc ºedinþa cu directorii unitãþilor de învãþãmânt din judeþul
Mehedinþi, având ca ordine de zi urmãtoarele puncte:

- Prezentarea concluziilor desprinse în urma desfãºurãrii Evaluãrilor Naþionale la clasele a
II-a, a IV-a ºi a VI-a;

- Comunicãri privind organizarea ºi asigurarea logisticii - Evaluarea Naþionalã 2019;
- Probleme specifice admiterii în clasa a IX-a;
- Precizãri privind încheierea situaþiei ºcolare la sfârºitul semestrului al II-lea al anului ºcolar

2018-2019;
- Precizãri privind organizarea ºi desfãºurarea examenului de definitivare în învãþãmânt -

2019;
- Precizãri privind organizarea ºi desfãºurarea concursului naþional unic de ocupare a

posturilor didactice - 2019;
- Informãri ale inspectorilor ºcolari;
- Diverse.
Domnul inspector ºcolar general, prof. Alin Ion Tomoescu a subliniat necesitatea desfãºurãrii

în deplinã normalitate a sfârºitului de an ºcolar ºi importanþa organizãrii în condiþii metodologice
ºi regulamentare a examenelor naþionale de orice fel.

Domnul inspector ºcolar general adjunct, prof. dr. Cristian Florin Harcãu a transmis precizãri
legate de admiterea în clasa a IX-a, precum ºi precizãri legate de concursurile susþinute de
cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar de stat din judeþul Mehedinþi.

Domnul inspector ºcolar general adjunct, prof. Marian Ionel Butuºinã a solicitat fiecãrei
unitãþi de învãþãmânt care desfãºoarã examinarea absolvenþilor de clasa a VIII-a sau de liceu sã
ia toate mãsurile de bunã organizare a acestor examene, mai ales în ceea ce priveºte asigurarea
resursei umane ºi materiale.

La ºedinþã au participat ca invitaþi pentru comunicãri pe probleme specifice reprezentantul
pãrinþilor, domnul Sandu Olei ºi directorul Serviciului Judeþean Mehedinþi al Arhivelor Naþionale,
domnul Marian Pele Trãiloiu.

Din partea Inspectoratului ªcolar Judeþean Mehedinþi a fost transmisã tuturor candidaþilor
la examenele desfãºurate în acest an urarea de succes în obþinerea unor rezultate bune ºi foarte
bune.

BIROUL DE PRESÃ ISJ MEHEDINÞI

Comunicat de presã

Str. Decebal, Nr. 23, Dr.Tr. Severin, 220110
Telefon: 0252 315579, fax: 0252 311223,www.mh.edu.ro,
Mail:secretariat.isj@mh.edu.ro,isj@isj.mh.edu.ro

Poliþia Românã, în parteneriat cu EUCPN
(Reþeaua Europeanã de Prevenire a

Criminalitãþii), EUROPOL ºi alte 12 state din
Europa, a lansat, în data de 19 iunie, prima Zi

europeanã de prevenire a furturilor din locuinþã.
Pentru cã furtul din locuinþã este

infracþiune în toate statele europene, autoritãþile
de aplicare a legii, reunite în cadrul EUCPN ºi
EUROPOL, au lansat, în data de 19 iunie 2019, o
iniþiativã ce are drept scop conºtientizarea
cetãþenilor cu privire la modalitãþile prin care îºi
pot proteja locuinþa, pentru a nu deveni victime
ale furturilor.
   Campania „Pãstraþi surprizele doar pentru
vacanþã!” este finanþatã de Fondul de Securitate
Internã al Uniunii Europene, iar prin intermediul
acesteia, Poliþia Românã, în parteneriat cu
EUCPN, EUROPOL ºi alte 12 state, îºi propune
sã atragã atenþia asupra prevenirii infracþiunilor
de furt din locuinþe.
   Astfel, prin activitãþile din aceastã zi, la nivel
european, specialiºtii în prevenirea criminalitãþii
recomandã cetãþenilor sã nu comunice date despre
plecarea de acasã pentru o perioadã mai lungã în
convorbirile cu alte persoane sau pe reþele de
socializare. Check-in-ul din aeroport aduce like-uri,
dar vã face vulnerabil în faþa hoþilor. De asemenea,
cetãþenii sunt sfãtuiþi sã nu posteze pe site-urile de
socializare imagini din care sã reiasã cã deþin în casã
bunuri de valoare sau cã sunt plecaþi de acasã. Selfie-
urile sunt ºi ele distractive, dar trebuie avut grijã la
ce se observã în imagine.
   În România, în primele luni ale anului 2019, au
fost sesizate 9.210 infracþiuni de furt din locuinþe,
cu 5.45% mai puþin faþã de perioada similarã a anului
2018, majoritatea înregistrate în mediul urban.
   Analiza infracþiunilor de furturi din locuinþe
evidenþiazã o multitudine de moduri de operare
utilizate de infractori pentru sãvârºirea unor astfel
de fapte. De asemenea, din datele analizate rezultã
cã unul din patru furturi este posibil pe fondul
neglijenþei proprietarului în a adopta mãsuri
simple, dar eficiente de autoprotecþie.
Pentru mai multe informaþii, accesaþi:
www.prevenireacriminalitatii.ro, www.eucpn.org

ZIUA EUROPEANÃ DE
PREVENIRE A

FURTURILOR DIN
LOCUINÞÃ
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ADMITERE IULIE 2019
Facultatea de Mecanicã din cadrul Universitãþii din Craiova prin

Departamentul de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin
organizeazã concursuri de admitere la ciclurile de licenþã ºi master la urmãtoarele programe de studii:

1.  CICLUL DE LICENÞÃ
Programe de studii de licenþã:
- Ingineria ºi Protecþia Mediului în Industrie:
29 locuri la buget ºi 21 locuri la taxã
- Inginerie Economicã Industrialã:
40 locuri la buget ºi 10 locuri la taxã
- Navigaþie ºi Transport Maritim ºi Fluvial:
28 locuri la buget ºi 2 locuri la taxã

Studiile se deruleazã în regim de cursuri de zi
(4 ani = 8 semestre, 240 credite)
Calendar admitere:
* Înscrierea candidaþilor: 08-23.07.2019 ;
(L-V: 9-16 ºi S-D: 9-13)
* Afiºare rezultate parþiale: 23.07.2019
* Confirmare locuri pentru candidaþii admiºi:
24-27.07.2019
* Redistribuirea locurilor neconfirmate: 27.07.2019
* Confirmarea locurilor dupã redistribuire:
28-30.07.2019
Media la concursul de admitere este datã de media
generalã de la examenul de bacalaureat (100%)
2.  CICLUL MASTERAT
Programe de studii de master:
- Ingineria ºi Managementul Calitãþii:
22 locuri la buget ºi 28 locuri la taxã
- Managementul Sistemelor Logistice:
22 locuri la buget ºi 28 locuri la taxã
- Managementul Mediului ºi Energie Durabilã:

URMARE DIN PAGINA 8

deþine puterea, deþine peste 60% din
activele þãrii, peste 50% din profit ºi ceea
ce este cel mai grav: stãpâneºte
pârghiile strategice, de condus, ale þãrii:
industria de petrol gaze, distribuþia de
energie… nu ne mai aparþine […] În
26 de ani, România a pierdut, ºi pot
spune asta cu certitudine, peste 1
TRILION de euro. Toate pierderile
României, de la ªtefan cel Mare
încoace, sunt mai mici decât ce s-a
pierdut în aceºti 26 de ani”.

 Ei, membrii acestor haite, au fost
cu miile, sunt ºi acum cu sutele. Azi,
ca ºi atunci, deºi îi ºtim cu nume ºi
prenume, deºi îi vedem rozând din
România precum termitele din temelia
casei, nu ne pasã. Nu suntem capabili
de a-i prinde de gulerele albe ºi de a-
i scutura bãrbãteºte. Nu posedãm nici
determinarea necesarã pentru a-i
pedepsi exemplar ºi pentru a le
confisca avuþiile furate. Iar dacã, prin
minune, ei ajung în boxa acuzaþilor
(fiindcã nu au „împins” unde ºi cum
trebuie), se întorc peste puþin timp
printre noi mai bogaþi, cu ºcoala
puºcãriei absolvitã, mai obraznici ºi
mai versaþi. În prosteala noastrã
ancestralã, mai sperãm ca cineva, un
providenþial fãcãtor de dreptate cu
pletele fluturându-i în vânt, galopând
în ºaua unui cal alb, sã vinã ºi în
aplauzele noastre sã-i adune pe toþi,
grãmadã, în puºcãriile deja prea pline
cu borfaºi de duzinã ºi gãinari.

Parastasul
Ce facem, concret, pentru viitorul

nostru, pentru viitorul acestei þãri? Nimic!
Nimic în afarã de a jeli ºi a ne lamenta.
Ne plac scandalurile, iubim cancanurile,
ne scãldãm cu plãcere în bârfe de tot felul
în timp ce þara se scufundã în pieire.
„România este o minã, din care se scoate,
în fiecare zi, din decembrie 1989 încoace,
aur. ªi când nu va mai fi aur, mina se va
închide. Falimentul este o chestiune de
probabilitate matematicã pentru
România”, afirma acelaºi expert, Cãlin
Georgescu. Ni s-a dus vestea cã ne
pricepem la parastase ºi, parcã pentru a
confirma zvonul, incapabili de altceva,
impasibili la ceea ce ne aºteaptã, acum
punem de un parastas mare pentru
odihnirea sufletului celei care a fost
România. Aranjament grafic - I.M.

Ne plângem

20 locuri la buget ºi 30 locuri la taxã
Studiile se deruleazã în regim de cursuri de zi
(2 ani = 4 semestre, 120 credite)
Calendar admitere:
* Înscrierea candidaþilor: 8-17.07.2019 ;
(L-V: 9-16 ºi S-D: 9-13)
* Desfãºurare proba concurs: 18.07.2019
* Afiºare rezultate parþiale: 19.07.2019
* Confirmarea locurilor pentru candidaþii admiºi:
19-22.07.2019
* Redistribuirea locurilor neconfirmate: 23.07.2019
* Confirmarea locurilor ocupate dupã redistribuire:
24-25.07.2019
Media concursului de admitere la master:  80%
medie licenþã+20% examen tip grilã
3.  Acte necesare pentru înscriere la concursul de admitere:
- diplomã de bacalaureat / adeverinþã pentru
absolvenþii de liceu promoþia 2019 (original);
- foaia matricolã (original);
- certificat de naºtere, original + copie;
- carte de identitate, original + copie;
- adeverinþã medicalã tip M.S.;
- 2 fotografii tip buletin de identitate;
- chitanþa doveditoare a plãþii taxei de înscriere la
concursul de admitere/acte doveditoare pentru cei care
solicitã scutirea de plata a taxei de înscriere ºi
îndeplinesc condiþiile impuse de Senatul Universitãþii;
- dosar tip mapã.

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Peste 3.000 de spectatori au
participat la a doua ediþie a
Festivalului de Film Românesc
intitulat “Reinventing Realism —
New Cinema from Romania”,
desfãºurat în perioada 1-16 iunie
2019, în Washington, D.C.

Organizat de Ambasada României
în SUA, în parteneriat cu Institutul
Cultural Român de la New York ºi
prestigioasa instituþie culturalã
americanã National Gallery of Art,

Peste 3.000 de spectatori la a doua ediþie a Festivalului de Film Românesc din Washington

George Maior: „Festivalul de Film Românesc din Washington D.C., aflat la a
doua ediþie, reprezintã un adevãrat brand de þarã”

Festivalul de Film Românesc din
capitala americanã a devenit unul
dintre cele mai mari evenimente de
promovare a cinematografiei
naþionale derulat în spaþiul nord-
american.

Festivalul a fost deschis în 1 iunie
a.c., în prezenþa regizorului Daniel
Sandu, actorului ªtefan Iancu, actriþei
Mihaela Sîrbu, criticului de film Mihai
Fulger, vicepreºedintelui ICR, Krizbai
Béla Dan, a directorului ICR New York,

Dorina Branea ºi a ambasadorului
George Cristian Maior.

Festivalul a debutat cu proiecþia
filmului “Alice T.”, în regia lui Radu
Muntean, film câºtigãtor al premiului
pentru cea mai bunã actriþã (Andra
Guþi) la Festivalul Internaþional de
Film de la Locarno. Dupã proiecþie,
actriþa Mihaela Sîrbu ºi criticul de film
Mihai Fulger au participat la o
sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri cu
public, moderatã de Margaret
Parsons, directoarea Departamentului
de Film al National Gallery of Art.

Alþi invitaþi speciali pe parcursul
festivalului au fost regizorul Daniel
Sandu ºi actorul ªtefan Iancu (filmul
“Un pas în urma serafimilor”),
regizorul Stere Gulea, actorul Horaþiu
Mãlãele ºi producãtorul Tudor
Giurgiu (filmul „Moromeþii 2") ºi
actorul ªerban Pavlu (filmul
“Charleston”, r. Andrei Creþulescu).
Proiecþiile filmelor au fost urmate de
dialoguri cu publicul, la care au
participat invitaþii festivalului.

“Noul val al cinematografiei
româneºti, din care fac parte filme
valoroase, apreciate atât de public cât
ºi de critici, reprezintã un adevãrat
brand de þarã. Festivalul de Film
Românesc din Washington, aflat la a
doua ediþie, s-a impus deja drept cel
mai important eveniment de
prezentare a filmelor româneºti de
calitate pe continentul nord-american,
devenind un reper pentru public. Le
mulþumesc tuturor celor care au
contribuit la succesul acestui festival,
în mod deosebit invitaþilor ºi ne
gândim deja la urmãtoarea ediþie”, a
declarat ambasadorul României la
Washington, George Cristian Maior.

 Printre filmele ce au putut fi vãzute
în cadrul festivalului s-au mai numãrat
“Fotbal infinit”, în regia lui Cristian
Porumboiu; „Mariþa”, în regia lui Cristi
Iftime ºi „Pororoca”, regia Constantin
Popescu. Filmele au fost prezentate la
National Gallery of Art.

Ambasada României
în Statele Unite ale Americii
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Eºti foarte solicitat în plan profesional, de
cãtre ºefi  ºi persoane oficiale importante.
Dialoguri interesante, propuneri de colaborare
sau de a prelua responsabilitãþi profesionale de
anvergurã pe termen lung. Gândeºte-te bine
înainte de a accepta sarcini noi, oricât ar fi de
tentante. Existã riscul sã te suprasoliciþi ºi sã
nu le poþi duce la bun sfârºit. Eºti susþinut în
aceastã sãptãmânã de multã lume, de prieteni,
de oameni care abia te cunosc, dar asupra
cãrora exerciþi un farmec de necontestat. Ai
încredere în tine ºi în faptul cã Universul îþi oferã
tot ce ai nevoie pentru studiu, experiment ºi
distracþie. În a doua parte a sãptãmânii, este bine
sã te odihneºti ceva mai mult.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti animat de gânduri nobile la începutul
sãptãmânii, ast fel cã dorinþa de rafinare
sufleteascã, de a dialoga cu oameni erudiþi este
la cote înalte ºi uºor de satisfãcut. Citeºte,
studiazã, învaþã, schimbã idei ºi informaþii cu
cei dragi, vizioneazã spectacole de teatru, filme
ºi lasã-te purtat de emoþii. Pe de altã parte sunt
ºanse sã cãlãtoreºti sau mãcar sã planifici o
cãlãtorie pe diverse teme. Relaþiile de muncã
sunt foarte active, mai ales cele cu ºefii ºi cu
alte oficialitãþi din instituþii conexe locului tãu
de muncã. Anturajul prietenilor îþi este de bun
augur, bine fiind sã petreci ceva mai multã vreme
cu acesta.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În primele zile ale sãptãmânii este rost de a
plãti datorii, facturi, servicii ºi de a relaþiona cu
instituþii financiare. Evitã planurile de investiþii
ºi cheltuielile nefondate! Vor interveni planuri
de cãlãtorie, planuri de studii sau chiar vei fi
nevoit sã pleci rapid în locaþii îndepãrtate pentru
a rezolva chestiuni profesionale. Tema
cãlãtoriilor din varii motive este principalã în
aceste zile ºi ar trebui sã-i acorzi atenþie
deosebitã. Chiar ºi o informaþie aparent banalã
acum, va deschide cãile unei cãlãtorii minunate
în viitorul apropiat. La serviciu eºti solicitat de
ºefi ºi colegi, fiind nevoit sã rezolvi sarcini
diverse în regim de urgenþã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este multã forfotã în relaþiile parteneriale.
Dialogurile pe teme comune cu partenerul de
viaþã sau cu cei de afaceri îþi vor oferi informaþii
preþioase vizavi de felul în care se pot îmbunãtãþi
aceste teme. Totul este sã accepþi ºi opiniile sau
doleanþele celorlalþi. Financiar se contureazã
cheltuieli pe facturi, taxe sau servicii, dar pot
intra în discuþie ºi moºtenirile, creditele sau
partajele. Se recomandã prudenþã la
documentele care atestã plãþi sau apartenenþa
unor bunuri patrimoniale. A doua parte a
sãptãmânii este favorabilã activitãþilor culturale,
studiilor ºi cãlãtoriilor. Mãcar planuri poþi trasa
în acest sens, responsabilitãþi de anvergurã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de
lucru la locul de muncã. Relaþiile colegiale sunt
anoste, dar printre rânduri poþi afla informaþii
interesante vizavi de schimbãrile care se preconizeazã
în domeniul profesional în care activezi.
Parteneriatele în care eºti implicat sau doreºti sã te
implici necesitã îmbunãtãþiri ºi dialoguri de la egal
la egal. Partenerul de viaþã sau colaboratorii îþi pot
reproºa faptul cã eºti foarte implicat în treburile tale
personale, iar pe cele comune le-ai lãsat cumva în
umbrã. Revizuieºte-þi atitudinea ºi fii prezent alãturi
de cei care te solicitã în aceste zile. Beneficiile vor fi
de ambele pãrþi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã dinamicã vizavi de relaþiile
sentimentale. Cineva din anturajul prietenilor
sau al rudelor îþi poate oferi informaþii valoroase
necesare îmbunãtãþirii relaþiei cu copiii sau cu
persoana iubitã. Prudenþã ºi discernãmânt
pentru cã unii îþi pot strica planurile personale.
A doua partea sãptãmânii evidenþiazã activitate
intensã la locul de muncã, dar ºi acasã ai de
rezolvat treburile de rutinã. Dozeazã-þi eforturile,
pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã, fiind nevoie
de odihnã ºi de îngrijiri de specialitate. De evitat
discuþiile contradictorii cu partenerul de viaþã
sau colaboratorii. Dreptatea este pe undeva pe
la mijloc.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Casa ºi familia îþi solicitã sprijinul în diverse
treburi domestice. Este posibil ca un membru
al familiei sã aibã probleme financiare ºi sã te
roage sã-l ajuþi cumva. Perioada actualã te
predispune la cheltuieli majore, aºa încât fii prudent
ºi chibzuieºte bine totul. Intervin în forþã ºi copiii
sau persoana iubitã, pentru cã ºi ei au nevoie de
sfaturile ºi ideile tale. Rezervã momente pentru a
petrece alãturi de cei dragi ºi pentru a trasa planuri
de viitor. La serviciu este forfotã ºi este posibil sã
lucrezi ore suplimentare. Fii atent ºi în privinþa
sãnãtãþii pentru cã este vulnerabilã mai ales în a
doua parte a sãptãmânii

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Foarte importante sunt relaþiile cu anturajul
apropiat în prima parte a sãptãmânii. Sunt
posibile discuþii aprinse ºi întâlniri cu oameni
dragi pe care nu i-ai vãzut demult. Informaþiile
vehiculate în aceste zile îþi vor rãsuna multã
vreme în suflet, pentru cã pe de o parte conþin
sfaturi utile, iar pe de altã parte îþi descoperã
adevãruri  de necontestat vizavi de tine ºi
situaþiile în care eºti implicat. Vorbeºte strictul
necesar ºi nu-þi divulga planurile de viitor. Casa ºi
familia îþi solicitã atenþia ºi eforturile în a doua parte
a sãptãmânii, fapt pentru care vei fi nevoit sã te
mobilizezi serios pentru ele. Þine cont ºi de nevoile
ºi îndemnurile membrilor familiei.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sunt posibile îmbunãtãþiri financiare la
locul de muncã. Fie primeºti salariul, o primã,
un favor, fie apar informaþii deosebite legate de
schimbarea condiþiilor ºi creºterea remuneraþiei.
Tentaþia cheltuielilor în avans este mare ºi
pãguboasã pe termen lung. Deci, fii prudent ºi
evitã datoriile, investiþiile ºi hazardarea în
proiecte care promit undeva, cândva venituri
mari. Iluzia câºtigurilor uºoare este frecventã în
aceastã sãptãmânã. Dialogurile ºi întâlnirile cu
persoanele din anturajul apropiat sunt la ordinea
zilelor. Unii doresc sã le oferi sfaturi, alþii vor
idei de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii, iar alþii te
provoacã doar de dragul provocãrii. Tuturor,
rãspunde-le cu drag!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti hotãrât încã de la începutul sãptãmânii sã
schimbi multe ºi mãrunte în viaþa ta. Ai suficientã
energie ca sã observi exact încotro bate vântul
schimbãrilor deosebite ce vor urma în viaþa ta.
Eºti susþinut de prieteni, de oameni de bunã
calitate, alãturi de care poþi dezvolta proiecte
profesionale de anvergurã. Însã, este nevoie sã-
þi aranjezi ºi planurile personale, cele care
vizeazã relaþiile tale cu persoanele dragi. Poate
ar fi bine sã-þi revizuieºti mai întâi sistemul
valorilor morale dupã care îþi ghidezi viaþa ºi
apoi toate tipurile de relaþii în care eºti implicat.
Este vremea schimbãrilor radicale ºi nimic nu
mai poate fi ca în urmã cu câteva sãptãmâni.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Detaºarea de cotidian este evidentã în cazul tãu
în primele zile ale sãptãmânii. Posibil sã se
accentueze niscai probleme de sãnãtate sau sã te
gândeºti la un plan de consultaþii, analize ºi
informaþii medicale. Totuºi, odihneºte-te conºtient,
plimbã-te în aer liber alãturi de cineva drag ºi lasã
grijile deoparte. Vei primi informaþii deosebite
privitoare la relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat
mai mult pe cãi neobiºnuite. În a doua parte a
sãptãmânii te vei simþi mai bine ºi vei reveni în
mijlocul celorlalþi cu forþe proaspete. Evitã
exagerãrile de orice fel ºi nu oferi altora prilejul sã
profite de pe urma noii tale energii vitale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Prin discuþiile avute cu prietenii în aceastã
sãptãmânã este posibil sã obþii informaþii utile
privitoare la dezvoltarea ta personalã ºi nu în
ultimul rând la îmbunãtãþirea sãnãtãþii tale. Însã,
evitã sã vorbeºti despre slãbiciunile tale, întrucât
unii pot profita de asta, înþelegându-te greºit.
Ai nevoie de odihnã ºi de meditaþii interioare,
pe marginea relaþiilor ºi situaþiilor în care eºti
implicat. Observând pe margine, detaºat ceea
ce se petrece în jurul tãu, sunt ºanse foarte bune
de a lua decizii corecte. Totul este sã ai rãbdare,
sã pui cap la cap toate informaþiile obþinute pe
cãi mai puþin convenþionale ºi sã ai încredere în
intuiþia ta. Începuturi pe multe planuri!

Autor: AstroCafe.ro

 (20 - 26 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  0741 228521

Perechea
euro/leu a

avut o
evoluþie

calmã, moneda unicã
consolidându-ºi poziþia de la

4,72 lei, dupã câteva sãptãmâni
de apreciere a leului.

Stabilizarea euro a venit pe fondul
publicãrii unor date economice
negative. INS a anunþat cã producþia
industrialã care a scãzut în aprilie faþã
de luna precedentã cu 9,5% în timp
ce BNR a publicat datele privind
datoria externã a României, care a
crescut în primele patru luni cu 3,66
miliarde euro, la un total de 103
miliarde euro, în timp ce deficitul de
cont curent s-a majorat cu 38% în
aceeaºi perioadã, pe fondul
deteriorãrii balanþei bunurilor ºi al
scãderii investiþiilor strãine, iar deficitul
comercial al României a avansat cu
34,8% în primele patru luni.

Euro a început perioada la 4,7182
lei, minim care nu mai fusese atins
din 22 ianuarie, Maximul de 4,7249
lei a fost înregistrat la sfârºitul
intervalului, când tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,723 – 4,727
lei, cu închiderea pieþei la 4,723 lei.

Media dolarului american a
scãzut la 4,1696 lei, minim al
ultimelor trei luni ºi jumãtate,
pentru ca sfârºitul perioadei sã urce
la 4,2241 lei, când cotaþiile au
fluctuat între 4,202 ºi 4,226 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat pe
pieþele internaþionale în culoarul
1,117 ºi 1,128 franci/euro, iar
media ei s-a miºcat între 4,2043 ºi
4,2222 lei, maximul fi ind
înregistrat la finalul intervalului.

Revenirea aversiunii faþã de risc
a majorat plasamentele în activele
considerate sigure, precum metalul  Radu Georgescu

Euro s-a consolidat la 4,72 lei

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare

POPESCU CONSTANTIN titular al proiectului „construire
spãlãtorie auto”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect
propus a fi amplasat în oraºul Baia de Aramã, str. Minelor, nr. 16, judeþul
Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane nr. 3, în zilele de
luni pânã joi, între orele 800 - 1400, vineri între orele 800 – 1200 precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet: apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ pe situl APM Mehedinþi.

Anunþ public INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de cãtre Comuna Vînãtori cu sediul

în loc. Vînãtori, jud. Mehedinþi, reprezentatã prin Percea Dãnuþ Narcis –
primar, ce intenþioneazã sã solicite la „A.N. APELE ROMÂNE” RA – ABA
JIU – SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor la investiþia
„Extindere reþea apã ºi apã uzatã, com. Vînãtori, jud. Mehedinþi”.
     Aceastã investiþie este nouã.
     * Ape uzate menajere: nu este cazul.
     * Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
     Aceastã solicitare este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
     Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul
la adresa menþionatã.
     Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau la
telefon: 0252 / 391049. Comuna Vînãtori

galben. Uncia de aur a crescut la
sfârºitul perioadei la 1.358 dolari,
maxim al ultimelor 14 luni, iar
preþul gramului de aur a urcat la
182,6326 lei, cel mai ridicat nivel
din ultimii ºapte ani.

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 3,24%, iar cel
la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, s-a
oprit la 3,37%.

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 crescut la
jumãtatea perioadei la 1,1344 dolari,
dupã care cererea de monedã
americanã a crescut, astfel cã
preþurile de la finalul intervalului au
coborât la 1,1181 – 1,1243 dolari.

Aprecierea dolarului s-a datorat
scãderii producþiei industriale din
China la minimul ultimlor 17 ani, dar
în special tensiunilor din Orientul
Mijlociu, dupã atacarea a douã tancuri
petroliere în Marea Omanului, acþiune
pusã de preºedintele Trump pe
seama Iranului. A urmat declaraþia
fãcutã de preºedintele BCE, Mario
Draghi, referitoare la posibilitatea
unei scãderi a dobânzii din zona euro,
care a redus cererea de monedã
unicã.

Media indicatorilor bitcoin urmãriþi
de Bloomberg a crescut la sfârºitul
perioadei la aproape 9.170 dolari.

Analiza cuprinde perioada 11 –
18 iunie.

 Urmare din pag. 5 fosta Republica Iugoslavã, deºi tot timpul a existat infrastructura
necesarã pentru desfãºurarea acestor curse.

Orarul de funcþionare al vaporului va fi dupã cum urmeazã:
1) Sosire în Drobeta Turnu Severin – ora 10.15; Plecare din Drobeta Turnu Severin spre Kladovo
– ora 11.00; Sosire în Kladovo – ora 11.15; 2) Sosire în Drobeta Turnu Severin – ora 15.15;
Plecare din Drobeta Turnu Severin spre Kladovo – ora 16.00; Sosire în Kladovo – ora 16.15

Se reiau cursele de cãlãtori...
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Campioana judeþului
Mehedinþi, CS Strehaia, a câºtigat,
scor 2-1, prima manºã a barajului
pentru promovarea în Liga a III-a
ºi priveºte cu optimism returul de
pe terenul adversarei din Gorj,
Gilortul Târgu Cãrbuneºti.
   Pe propriul teren, echipa din
Strehaia a început în forþã partida cu
Gilortul, iar, în minutul 7, bara
transversalã s-a opus la lovitura
liberã, executatã, de la 20 m, de
cãpitanul Cãtãlin Mãtuºoiu. Peste alte
5 minute, Claudiu Topalã a scos o
loviturã de la 11 metri, iar atacantul
Costel Pontu a înscris cu precizie, de
la punctul cu var. Conduºi, oaspeþii
s-au aruncat în atac ºi doar
intervenþiile salvatoare ale portarului
Cosmin Noanã au fãcut ca scorul
pauzei sã fie în favoarea gazdelor.
Începutul reprizei secunde a aparþinut
echipei din Strehaia, care s-a
desprins pe tabelã în minutul 51, prin
acelaºi Costel Pontu, al cãrui ºut,
plasat, din interiorul careului, l-a

La sfârºitul
sãptãmânii trecute
s-a tras cortina ºi
peste ultimul
eºalon fotbalistic
din Mehedinþi.
Dupã 22 de etape,
campioanã a Ligii a
V-a a devenit Inter
Crãguieºti, cu un

avans de 9 puncte faþã de
Viitorul Floreºti.
Podiumul a fost
completat de campioana
sezonului precedent,
ªtiinþa Broºteni. La
capitolul golgheteri, titlul
i-a revenit lui Gabriel
Iosu, de la Inter
Crãguieºti, cu 26 de
reuºite, acesta fiind
urmat în clasament de
Adrian - Claudiu ªelãu
(Dunãrea Hinova, 24
goluri) ºi Silviu - ªtefan
ªurcã (Voinþa Vrata,
19 goluri).

Câºtigãtoare a campionatului judeþean de fotbal rezervat juniorilor
U 19, AS Decebal Eºelniþa a fãcut simplu act de prezenþã la turneul zonal
de la Piteºti. Învinºi în primul joc cu scorul de 6-0 de Dunãrea Giurgiu,
elevii pregãtiþi de Zoran Ianculovici au fost ridiculizaþi în jocul urmãtor de
vâlcenii de la Cozia Cãlimãneºti, care s-au impus cu un neverosimil 16-0!

În celãlalt meci din Grupa B, Dunãrea Giurgiu învinsese Cozia cu scorul
de 3-0, astfel cã s-a clasat pe primul loc ºi a disputat partida pentru
calificarea la turneul final împotriva câºtigãtoarei Grupei A, Sporting Piteºti.
Echipa gazdã câºtigase partidele cu Luceafãrul Craiova (6-0) ºi Jiul Rovinari
(3-0). În meciul pentru calificarea la turneul final, Sporting Piteºti a dispus
cu 4-1 de Dunãrea Giurgiu ºi va lupta, la sfârºitul acestei sãptãmâni, pentru
titlul naþional, alãturi de câºtigãtoarele celorlalte 3 turnee zonale: Sporting
Apahida, ACS Bucharest United ºi Olimpia Aiud

Pas important spre Liga a III-a
învins pentru a doua oarã pe portarul
Eduard Novabilschi. Gilortul a redus
din diferenþã în minutul 64, când
balonul centrat de Dumitru Almãjanu
a fost trimis, în propria poartã, de
fundaºul Cristi Gomoi. Gazdele au
cãzut fizic în ultimul sfert de orã, iar,
în prelungirile partidei, gorjenii
puteau egala, prin Almãjanu.
Mijlocaºul Gilortului a ratat însã,
incredibil, din doar 2 metri, reluând
peste transversalã balonul centrat de
Andrei Meliþã. S-a încheiat 2-1 penru
gazde, iar promovarea se va decide
sâmbãtã, la Târgu Cãrbuneºti. “Mã
bucur pentru cele douã goluri
marcate, dar în special pentru victorie.
Am demonstrat cã avem forþa sã ne
luptãm pentru promovare. Mergem
cu încredere la Cãrbuneºti. Sper sã
marchez ºi acolo, dar, cel mai
important, sã nu pierdem. Ar fi pãcat
sã ratãm promovarea, mai ales cã
judeþul Mehedinþi nu mai are, de vreo
5 ani, nicio echipã care sã joace,
mãcar, la nivelul Ligii a III-a”, a

declarat atacantul Costel Pontu.
   Echipa din Strehaia a jucat ultima
datã pe cea de-a treia scenã fotbalisticã
a þãrii în sezonul 1990-1991, când s-
a clasat pe locul 16, ultimul, în seria a
VIII-a din Divizia C.
   De partea cealaltã, Gilortul Târgu
Cãrbuneºti a avut ultima apariþie în
Divizia C în sezonul 2001-2002, la
finele cãruia a ºi reuºit sã promoveze
în eºalonul secund. N-a rezistat însã
decât un tur în Divizia B, pe parcursul
cãruia a acumulat un singur punct.

Echipa s-a retras din campionat în
pauza de iarnã, fiind reactivatã
ulterior în Liga a IV-a Gorj.
   Cu Gilortul Târgu Cãrbuneºti, CS
Strehaia a jucat în formula: Cosmin
Noanã – Stelian Mocîrcioiu, Cristi
Gomoi, Ionuþ Tiribentea, Costinel
ªotea – Cãtãlin Mãtuºoiu (cpt) (’69
Sebastian Cojocaru, ’88 Ovidiu
Ibinceanu), Costinel Simulescu (’74
Ionuþ Vîrºog), Alexandru Balaci,
Claudiu Topalã – Costel Pontu, Andrei
Enea (’78 Eduard Tiþa).

Final de
sezon în

Liga a V-a

19 - 25 Iunie

 M. O.

 M. O.

 O.M.

Eºelniþa, pe ultimul loc
la faza zonalã

Liga a V-a, etapa a XXII
Unirea Gârla Mare - Voinþa Opriºor 3-0
AS Dârvari - Dunãrea Hinova 3-3
Real Vânãtori - Voinþa Vrata 3-0
ASG Hinova - Coºuºtea Cãzãneºti 3-1
Viitorul Floreºti - Avântul Bistriþa 5-2
ªtiinþa Broºteni - Inter Crãguieºti 3-0
Clasament
1. Crãguieºti 22   17 2   3 87-40 53
2. Floreºti 22   13 5   4 63-37 44
3. Broºteni 22   13 3   6 62-40 43
4. Vânãtori 22   10 3   9 67-68 33
5. Gârla Mare 22   10 1   11 56-52 31
6. D. Hinova 22   9 4   9 57-52 31
7. ASG Hinova 22   8 3   11   51-85 27
8. Bistriþa 22   8 3   11 52-54 27
9. Cãzãneºti 22   7 5   10 46-52 26
10. Vrata 22   8 0   14 46-64 24
11. Opriºor 22   6 4   12 41-63 22
12. Dârvari 22   6 1   15 59-80 18
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Mã nepoate, sã dusã ºi nea
Dunãrinþu, cã parcã mai ieri ierea pe
lângã nea preºedintele de judeþ, mai
pi la o horã, mai pi la o tãiere de moþ,
mai pi la vreo fripturã, iarã acuma o sã
mai lipseascã ceva timp. Unora o sã
le fie dor, altora ba, cã aºa-i la tenis.
Unii o sã zicã, bine cã nu li sã întâmplã
lor, cã la câte au pe cap nici ei nu mai
ºtiu ce ºi cum. Acuma, cam greu din

Porschele ãla sau cum i-o zice, cã zise
a lu’ Pecingine cã ea crezu cã nu are
roþi maºina aia, aºa era de joasã, ziceai

Sucã, primarele ºi Porsche-ul, razia di la palate ºi negura lu’ nea Virgil
cã stai pe asfalt direct ºi dai din
pedale ca s-o urneºti. Bine, nici cu
deontologii de-l pupau pe unde îl
gãseau ºi acuma fac breaking news-
uri peste breaking news-uri, nici cu
ei nu ne e ruºine, cã la ‘mnealor sã
poate. Pã cum sã nu sã poate, e
permis oriºice. Deontologie, ce mai.
Corectitudine, verticalitate, de toate.

Între timp, pe nea vicele di la
Husnicioara, pe nea Popescu, îl
gãsirã în conflict de interese. Pã
da, citi al lu’ Zbanghiu, cã cicã
nea Popescu, în calitate de consilier
local, a participat la votul prin care
a fost ales viceprimar, în anul 2016.
Adicã ºi-a dat singur votul, ca sã
ajungã vice, iarã acuma trage
ponoasele. Pã nu putea sã convingã
ºi ‘mnealui un coleg di pe scaunu’
din faþã, sã ridice mâna când trebe?!
Pã nu prea, cã altfel o fãcea.

Noroc cã sã mai fac niscaiva razii,
pi la palate, sã mai scuturã de
cocoºei, de puºcoace, de te miri ce
metale, cã adunã puradeii ãºtia mici
de zici cã au magnet ºi altceva nimica.
ªi uite aºa sã mai echilibreazã ºatrele,

sã mai aduc laolaltã ºi sã
unesc pi la nea Leo pi la
poartã sã sã jeleascã.

Mã fraþilor, sã
modernizeazã în sfârºit ºi
zonele alea mãrginaºe, de pi
la Mãlinului, de pi la
Banoviþa, de pi la Serpentina
Roºiori. ªi bine e cã sã face
treaba asta cu bani
europeni, adicã nu mai
scoatem din pozonare ca sã
aducem la luminã ºi la oraº
oamenii ãia. Pesemne nea
Gherghe nu prea ar da ochii
cu cetãþenii de pin zonele
astea uitate, cã s-ar uita
oamenii urât. ªi nu sã ºtie

dacã i-ar da ºi bunã-ziua.
Mã nepoate, din când în când apare

ºi nea Virgil pe televizor, cicã sã
combatã. Nu conteazã ce, nea Virgil
e combativ. Un fel de Gicã-contra,
cum ar zice poporu’. Acuma, vorba
lu’ Tanþa lu’ Pecingine, n-o fi obosit

de atâta combataþiune?! Cã de când
îl ºtiu ãi de îl mai ºtiu, numai cu
negativu’ la el umblã, probabel cã
totul o fi fost prea negru în jur ºi n-a
vãzut omu’ pic de culoare. Da pãnã
la urmã fiecare e cu culorile lui.

Mã fraþilor, uitai sã vã spun ce pãþi
nerodu’ de Sucã. Plecã cu otomobilu’
ºi sã trezi, dupã colþ, cã sãri în faþã
Popeasca di la circulaþie. Abia de a
reuºit sã-ºi recupereze caºcheta ºi
reuºi sã facã semn. Cu caºcheta, sã
înþelege. Ce mai, sã prezentã poliþista
ºi atuncea de ruºine sã prezentã ºi

el. Zisã cã iel ieste Sucã. - ªi ce dacã
ieºti  nepotu’ lu’ nea Marin, eu ierea
sã mã împiedic.

Cam riscant sã sari în faþa unei
maºini, mai ales dacã la volan era
nerodu’ de Sucã. Chiar, aºa sã face
circulaþie preventivã? Stând la pândã

ºi aruncând caºcheta în faþa
otomobilelor?! Aºa o fi pi la noi.

Aia e, cam aºa stã treaba, vara
asta o sã fie cam cum a fost ºi anu’
trecut, iar al lu’ Zbanghiu zisã cã el
vrea la mare, la Untold. Stai, bã
nebunule, cã ãla e la Cluj, la mare
e Sunwaves. Bine, zisã cã merge la
orice, numai la mare sã ajungã. Aºa
cã vara asta vã povestesc pãþaniile
lu’ Sucã de pe litoral.

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

 nea Mãrin


