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Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, sprijinã ºi susþine organizarea la

Drobeta Turnu Severin a Campionatului Naþional de

Minifotbal “Old Boys”, la competiþiile sportive care vor avea
loc vineri, sâmbãtã ºi duminicã, participând peste 300 de

jucãtori din toatã þara.

Ca urmare a manifestãrilor fenomenelor meteorologice
COD ROªU ºi PORTOCALIU, în dispeceratul ISU Mehedinþi
au fost înregistrate peste 150 de apeluri prin SNUAU 112.
Efecte au fost înregistrate în zece localitãþi: Drobeta Turnu
Severin, Orºova, Ciochiuþa, ªimian, Cerneþi, Ilovu,
Magheru, Roºiori, Rãscoleºti, cele mai multe intervenþii fiind
în municipiul Drobeta Turnu Severin, unde pompierii din
cadrului Detaºamentului Drobeta Turnu Severin au acþionat,
încã din seara de duminicã, 7 iulie, a.c., pentru înlãturarea
mai multor acoperiºuri sau elemente de acoperiº (28),
doborâte de vântul puternic, dar ºi pentru îndepãrtarea a
11 copaci cãzuþi peste case, autoturisme, stâlpi electrici
sau pe carosabil.

În municipiul Orºova, pompierii au intervenit pentru
degajarea unui autoturism peste care cãzuse un copac, iar
în oraºul Strehaia pentru localizarea unui incendiu
manifestat la un stâlp electric din lemn.

În comuna ªimian, s-a intervenit pentru îndepãrtarea
unui acoperiº, a patru copaci, precum ºi a patru stâlpi
electrici, dar ºi a unui panou publicitar.

ªi luni dimineaþã, pompierii militari ºi cei ai Serviciului
Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Drobeta Turnu Severin
au intervenit pentru îndepãrtarea efectelor produse, respectiv
pentru înlãturarea a 15 acoperiºuri/elemente de construcþie,
dar ºi pentru îndepãrtarea a opt copaci prãbuºiþi pe raza
municipiului.  Biroul de presã al ISU Mehedinþi

Natura s-a dezlãnþuit
în Mehedinþi!
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Editorial  de Sorin Vidan

Cãlin Popescu Tãriceanu
pare deja resemnat în faþa
perspectivei ca PSD sã vinã la
alegerile prezidenþiale cu candidat
propriu. Resemnat e puþin ºi poate
inadecvat spus. Pur ºi simplu
Tãriceanu nu s-a putut abþine sã nu
declare cã, în eventualitatea cã PSD
îºi aruncã în bãtãlia pentru Cotroceni
candidatul – când, cine, vom trãi, ºi
vom vedea – el tot candideazã, mai
ales cã sondajele îl aratã preferat ºi
de mulþi din bazinul electoral al
social-democraþilor.
   Cert este cã e cam târziu sã se
retragã. Ar face o figurã proastã ºi e
limpede cã nu e dispus la aºa ceva,
deºi rezultatele de la
europarlamentare a arãtat o
formaþiune, ALDE, cam slãbuþã în
teritoriu. Cu toate acestea Tãriceanu
rãmâne un nume în politica noastrã
ºi, dacã respectabilul candidat al
PSD nu va fi cel puþin de coteul
lui Tãriceanu, liderul ALDE are
ceva ºanse sã prindã un tur doi
cu Johannis.
   ªtim când vor avea loc alegerile
prezidenþiale - 10 noiembrie, primul
tur de scrutin, ºi 24 noiembrie, al
doilea tur de scrutin. Tuturor le e
limpede faptul cã vom avea ambele
tururi de scrutin. Slabe ºanse ca
vreunul dintre candidaþi sã „prindã”
peste 50% plus 1 din numãrul total
al alegãtorilor din primul tur. Klaus
Iohannis, Dan Barna Eugen Tomac
sau Traian Bãsescu, hai sã punem
ºi candidatul PSD – niciunul nu are
ºanse din prima.
   Aºa cã, pânã la proba contrarie,
Tãriceanu are ºansa lui pentru turul
al doilea, probabil cu Johannis pe
care acum îl percuteazã de pe pagina
personalã de facebook, citãm: „S-a
terminat, înþeleg, ºi cu mimarea

ªansele lui
Tãriceanu

democraþiei de cãtre preºedintele
“tuturor românilor” care face ºedinþe
la Vila Lac cu liderii unui partid
politic. Dl. Iohannis a lepãdat orice
precauþie, orice spoialã de
neutralitate, orice aparenþã de respect
faþã de limitele funcþiei ºi a ieºit sã
ordone instituþiilor statului trecerea
la mãsuri pe gustul domniei sale. Dl
Klaus Werner Iohannis, la o zi dupã
ºedinþa politicã profund
neconstituþionalã cu un partid politic
- unde a trasat sarcini de campanie
ºi a fãcut un program de acþiuni
comune - ordonã guvernului sã
elaboreze un proiect de lege ºi nu
oricum, ci în regim de urgenþã. Dl.
Iohannis nu se opreºte aici, ci
ordonã CSM sã se ralieze prompt
acþiunii guvernului. „Acestui demers
trebuie sã i se ralieze, în mod
obligatoriu, ºi CSM-ul”. D-le
Iohannis, am înþeles mai de mult cã
vã doare secþia de investigare a
magistraþilor ºi independenþa ei. Am
înþeles cã vã sperie gândul cã în
alegerile prezidenþiale de anul acesta
nu se vor mai putea folosi procurorii
ºi judecãtorii, precum în 2014, ca
sã vã netezeascã drumul spre un
nou mandat.”
   Tãriceanu, dupã cum vedem,
începe deja sã-ºi joace cartea de
contracandidat, ºi o face în termeni
destul de virulenþi ºtiind foarte bine
cã, dacã PSD nu vine cu un candidat
care sã intre în turul doi, tot el va
beneficia de voturile social-
democraþilor. Un calcul foarte bun,
dealtfel. PSD a lãlãito prea mult ºi
riscã sã vinã, pe ultima sutã, cu un
candidat care nu va avea timp sã
convingã, sã se impunã, sã intre într-
o logicã de campanie electoralã.

Logicã în care Tãriceanu deja
se miºcã, vedem, lejer, ºi de
multã vreme.

În cadrul ºedinþei Comitetului de
Dialog Social Mehedinþi a fost analizat
programul de investiþii privind
refacerea infrastructurii de irigaþii în
judeþul nostru, scopul fiind asigurarea
apei pentru  culturile agricole ale
fermierilor din zona respectivã.

Din expunerea reprezentantului
Filialei Teritoriale de Îmbunãtãþiri
Funciare Mehedinþi, rezultã cã sunt
deja funcþionale sistemele de
irigaþii Crivina – Vânju Mare ºi
Izvoarele – Cujmir, cu o valoare  Biroul de presã

Refacerea infrastructurii de irigaþii

estimatã la peste 120 milioane lei
ºi aproximativ 62 km canale de
distribuþie ce deservesc o suprafaþã
de peste 13.000 ha teren agricol.

“Refacerea infrastructurii de irigaþii
pe proiecte guvernamentale va
continua în Mehedinþi, dar importanþa
ºi eficienþa acestor sisteme va fi
doveditã ºi se va testa abia în
momentul instalãrii secetei” a spus
prefectul judeþului, domnul Nicolae
DRÃGHIEA, în cadrul ºedinþei.

Trei tineri care fumau
þigari confecþionate artizanal au
fost surprinsi de jandarmi, la
scara  unui bloc din municipiul
Drobeta Turnu Severin.
   La vederea echipajului de
jandarmerie, tinerii au aruncat
þigãrile ºi o pungã de plastic ce
conþinea fragmente vegetale, în
grãdina din faþa blocului.
Deoarece substanþele prezentau
caracteristicile drogurilor de risc,
acestea au fost predate
lucrãtorilor din cadrul BCCO
Mehedinþi pentru continuarea
verificãrilor.
   Împotriva celor trei severineni
cu vârste cuprinse între 22-24

Jandarmii au depistat trei tineri cu
substanþe interzise asupra lor

ani. jandarmii au întocmit actele de
sesizare  sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de cumpãrare sau
deþinere de droguri de risc pentru
consum propriu.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a participat la sfârºitul
sãptãmânii trecute, la Festivalul

românilor - Kladovo 2019,
eveniment organizat de Asociaþia
pentru Tradiþia ºi Cultura Românilor

Festivalul românilor din Serbia
“Dunãrea”, din Kladovo. La
simpozionul care a deschis
festivalul au participat etnici
români ai mai multor
comunitãþi de pe teritoriul
statului vecin.
   “Am decis sã ne alãturãm
“Festivalului românilor -
Kladovo 2019”, prin Consiliul
Judeþean Mehedinþi, din
dorinþa de a pãsta o legãturã
strânsã cu etnicii români din

toatã Serbia, nu doar din Valea
Timocului. Celor prezenþi, le-am
transmis un mesaj de susþinere a
intereselor lor, atât din partea mea,

ca ºi preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, cât ºi ca
reprezentant al partidului de

   În perioada 12-14 iulie, în Drobeta Turnu
Severin, se desfãºoarã Campionatul
Naþional de Minifotbal “Old Boys”. Peste
300 de jucãtori de la echipe din întreaga
þarã îºi vor arãta mãiestria ºi experienþa pe
Baza Sportivã Drobeta de la Podul Gruii ºi
pe Baza Sportivã de la Pãdurea Crihala,
evenimentul fiind organizat de Federaþia
de Minifotbal din România, prin Asociaþia
Judeþeanã de Minifotbal Mehedinþi.
   Deºi acest gen de fotbal, pe teren mic,
nu are o istorie la fel de îndelungatã
precum sportul rege pe terenul mare,
România a reuºit sã devinã de ºapte ori,
campioanã europeanã, iar la Campionatul
Mondial s-a clasat pe locul al III-lea, iar
organizarea Campionatului la Drobeta
Turnu Severin a fost o oportunitate de
promovare a oraºului ºi judeþului, potrivit
preºedintelui Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   “Am decis sã sprijin ºi sã susþinem prin
Consiliul Judeþean Mehedinþi, organizarea

Campionatul Naþional de Minifotbal “OLD BOYS”,
la sfârºitul sãptãmânii, la Drobeta Turnu Severin

guvernãmânt care a creat în
România, pentru prima datã,
Ministerul Românilor de Pretutindeni,
minister care a optimizat acordarea
de finanþãri pentru proiecte culturale
ale românilor din comunitãþile din
strãinãtate. Totodatã, Guvernul PSD
a emis o ordonanþã de urgenþã prin
care a fost modificatã Legea
Cetãþeniei, în aºa fel încât românii
din Serbia sã poatã obþine
cetãþenie românã.
   În context European, trebuie spus
cã europarlamentarii PSD
supravegheazã ºi susþin parcursul
Serbiei în procesul de negociere a

aderãrii la Uniunea Europeanã, iar
în Parlamentul României, senatorul
social-democrat de Mehedinþi,

Liviu Mazilu a elaborat un proiect
de lege privind finanþarea unor
proiecte pentru comunitatea din
Serbia, direct prin Consiliul
Judeþean. Legea se aflã în prezent,
la promulgare.
   În judeþul Mehedinþi, Asociaþia
“Forum pentru Culturã ºi Identitate”
este cea care promoveazã interesele
culturale ºi de identitate ale
românilor din Serbia ºi s-a implicat
activ în organizarea acestui
eveniment. Le doresc multã
sãnãtate etnicilor români din Serbia
ºi mult succes în susþinerea
intereselor lor în þara în care

trãiesc!”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

unuia dintre cele mai importante
evenimente sportive la Drobeta Turnu
Severin, pe de o parte, pentru cã fotbalul
îmi este aproape de suflet, iar pe de altã
parte, pentru cã este important ca judeþul
sã figureze pe lista locurilor în care
competiþiile sportive sunt la înãlþime. În
plus, profitãm de toate ocaziile pentru a
ne promova judeþul, iar o competiþie de
fotbal de performanþã nu poate fi exclusã,
având în vedere cã vor participa sute de
persoane din toatã þara”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Primele patru echipe clasate la finalul
competiþiei, primesc licenþa de participare
la EMF Minifotbal MASTERS +40 care va
avea loc în Italia, la Rimini. Meciurile de
fotbal sunt programate pe parcursul zilelor
de vineri, sâmbãtã ºi duminicã, pe teren
sintetic în cele douã locaþii puse la
dispoziþie de Primãria Drobeta Turnu
Severin.  Biroul de presã
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A devenit deja o tradiþie ca în
prima duminicã din luna iulie sã fie
pomeniþi cei trei tineri care au fost uciºi
în munþii Isvernei de cãtre organele
politice ale regimului comunist.
   Cuvântul de învãþãturã a fost
rostit de cãtre Preasfinþitul Pãrinte
Episcop Nicodim, care a subliniat
importanþa acestui eveniment din
viaþa comunitãþii , precum ºi
obligaþia noastrã de a cinsti
memoria înaintaºilor.
   La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul
mehedinþean a acordat domnului Ionuþ
Stoican, primarul comunei Isverna, cea
mai înaltã distincþie pentru mireni,
“Crucea Mehedinþeanã”, în semn de
recunoºtinþã pentru toatã osteneala.
   Dupã Sfânta Liturghie, în curtea
locaºului de cult, lângã
monumentele eroilor, a fost
sãvârºitã slujba parastasului prin
purtarea de grijã a reprezentanþilor

Comemorarea eroilor anticomuniºti din nordul judeþului Mehedinþi
Încã din zorii zilei de 7 iulie 2019, oamenii muntelui îmbrãcaþi în

straie populare de sãrbãtoare au sosit cu mic, cu mare, la vechea
ctitorie a pãrinþilor ºi strãbunilor lor pentru a fi în duh de rugãciune

cu distinºii oaspeþi ºi cu Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.

Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi
Politici, filiala Mehedinþi, ºi un
scurt moment artistic susþinut de
Grupul “Moºtenitorii” ai ªcolii
Gimnaziale Isverna, prin osteneala
autoritãþilor locale ºi prin atenta
coordonare a doamnei profesor
Ana Buzatu.
   Doamna lleana Mateescu,
preºedinte al asociaþiei a luat
cuvântul, evidenþiind suferinþele ce
au fost pricinuite de cãtre regimul
totalitar poporului român, atrãgând
atenþia ºi asupra direcþiei în care se
îndreaptã societatea de azi. În scurte
cuvinte a fost prezentatã ºi viaþa
celor trei martiri ce ºi-au lãsat
trupul în acest pãmânt secular:
Eugen Bocârnea (student în anul III
la medicinã în Bucureºti), Ion
Bocârnea ºi Gheorghe Eftimiu (elevi
în clasa a VIII-a la Liceul Traian).
Toþi trei, originari din Turnu

Severin, vãzând asupririle
comuniºtilor asupra poporului, au
hotãrât sã se alãture grupului de
partizani ce se aflau în Munþii
Mehedinþiului. Însoþiþi de un alt
tânãr cãruia i s-a pierdut urma au
ajuns în Prejna, unde au fost
informaþi cã sunt urmãriþi, ulterior
dorind sã se întâlneascã cu aceastã
grupare la Bãile Herculane.
Greºind drumurile abrupte ale
munþilor au ieºit la Isverna unde au
ºi fost prinºi de autoritãþile locale

ºi împuºcaþi miºeleºte la 31 martie
1949 fãrã nici o condamnare.
   Tot cu acest prilej au fost pomeniþi
ºi eroii ce s-au jertfit pe câmpul de
luptã pentru întregirea României,
precum ºi preoþii Victor Doman de
la Parohia Isverna ºi Ilie Isverceanu
de la Parohia Buseºti, care au suferit
în temniþele comuniste o perioadã
semnificativã.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Furtuna violentã, ce s-a abãtut
duminicã seara peste municipiul
Drobeta Turnu Severin, a devastat
Pãdurea Crihala. În urma vijeliei, zeci
de copaci, unii seculari, au fost smulºi
din rãdãcinã, iar alþii au fost rupþi.
Municipalitatea intervine în aceste zile
pentru a reda frumuseþea locului
devenit simbol al oraºului.
   Zeci de arbori, chiar foarte vechi ºi
impozanþi, au fost smulºi pur ºi simplu
din rãdãcini. Alte zeci de copaci au fost  R. C.

Pãdurea Crihala devastatã de furtunã

rupþi sau lãsaþi fãrã coroanã. Sunt
urmãrile celei mai violente furtuni
abãtute în ultimul deceniu peste
Severin. Atmosfera sinistrã ce s-a
instalat duminicã searã, timp de 20 de
minute, peste oraº nu a dãrâmat doar
acoperiºuri ºi panouri publicitate, ci a
devastat ºi unul dintre cele mai
frumoase parcuri naturale, considerat
un simbol al Drobetei, Pãdurea
Crihala. Acum, municipalitatea trebuie
sã înlãture efectele dezastrului ºi sã

cureþe pãdurea de arborii ºi crengile
doborâte. Misiunea nu este tocmai
uºoarã, iar primarul a venit astãzi la
faþa locului pentru a evalua situaþia.
   „Avem ceva de muncã la Pãdurea
Crihala, sunt zeci de copaci
doborâþi, unii smulºi din rãdãcinã.
E cea mai puternicã furtunã pe care
eu am prins-o de 8 ani de când
lucrez în administraþia publicã. În
aceastã pãdure sunt mulþi arbori
seculari, foarte mulþi fiind doborâþi
acum”, a precizat primarul
Severinului, Marius Screciu.
   ªi unitãþile de învãþãmânt din
municipiu au suferit pagube, în urma
furtunii. Douã ºcoli au rãmas parþial
fãrã acoperiº ºi este nevoie de bani
pentru reparaþii, pânã la începutul
noului an ºcolar. Este vorba de ªcoala
Gimnazialã nr. 14 ºi de Liceul
Tehnologic „Lorin Selegean”.

Cel puþin 20 de autoturisme au fost
distruse în timpul furtunii, iar acoperiºurile
de la mai multe blocuri ºi case au fost
smulse de vântul care a suflat cu peste
100 de kilometri pe orã. În întreg
oraºul încã se mai lucreazã la refacerea
unor zone distruse.

În vederea asigurãrii reconversiei
profesionale prin organizarea de

cursuri de formare profesionalã în
diverse profesii ºi meserii, astfel

încât ºomerii înregistraþi în
evidenþele AJOFM Mehedinþi

(indemnizaþi ºi neindemnizaþi) sã
dobândeascã noi aptitudini ºi

competenþe profesionale care sã-i
ajute sã-ºi gãseascã mai repede
ºi mai uºor un loc de muncã, în
aceastã perioadã se fac înscrieri

pentru cursuri de calificare/
recalificare în meseriile de brutar,

cofetar-patiser, instalator ºi
dulgher; practic, orice ºomer

înregistrat în bazele noastre de
date se poate înscrie la unul din

cursurile menþionate mai sus, iar
în momentul în care grupele de
participanþi vor fi formate, vor fi
demarate activitãþile de instruire

teoreticã ºi practicã.
Informaþii suplimentare pot fi
obþinute de la sediul AJOFM
Mehedinþi din Drobeta Turnu

Severin, bd. Carol I nr. 3,
tel 0252/319029.

AJOFM Mehedinþi
informeazã:
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Judeþul Mehedinþi a fost
promovat în unul dintre cele mai
importante ºi ambiþioase demersuri
jurnalistice pe teme de actualitate ºi
de  dezvoltare regionalã, proiect al
televiziunii naþionale, difuzat pe trei
canale, inclusiv România Internaþional.
   Realizatorul TVR Cluj, domnul
Sebesi Karen, la Mehedinþi a
intervievat  cele mai reprezentative
personalitãþi ale administraþiei locale
ºi judeþene, parlamentari, istorici,
oameni de culturã, specialiºti în
Strategia de Dezvoltare a Regiunii

Dunãrii, în vederea promovãrii
potenþialului uriaº turistic ºi uman al
comunitãþilor riverane Dunãrii.
   Emisiunea de tip magazin a cuprins

ªcoala Gimnazialã „Dimitrie Grecescu” din municipiu, cunoscutã
ºi sub denumirea de Generalã 1 va beneficia, pânã în toamnã, de un cabinet
modern de stomatologie. Acesta va fi amenajat într-o încãpere folositã acum
ca arhivã ºi este posibil datoritã unei hotãrâri a Consiliului Local.
   Municipalitatea din Severin vine cu o veste minunatã pentru elevii ªcolii
Gimnaziale „Dimitrie Grecescu”, cunoscutã severinenilor ca ªcoala Generalã
nr. 1. Este vorba de amenajarea ºi dotarea unui cabinet stomatologic modern,
destinat copiilor ºi în special elevilor cu posibilitãþi reduse. Ideea a fost
pusã în practicã prin aprobarea de cãtre consilierii locali a unui proiect de
Hotãrâre de Consiliu Local. Deocamdatã s-a pus la dispoziþie spaþiul necesar
ºi mai trebuie luate câteva avize de la Ministerul Educaþiei. Pânã în toamnã,
când copiii vor reveni în bãnci, noul cabinet stomatologic ar trebui sã
funcþioneze ºi sã aibã angajat ºi un medic de specialitate.
   Valoarea investiþiei suportate de municipalitate se ridicã la circa 200.000
de lei, aici fiind incluse reabilitarea încãperii, achiziþionarea scaunului
special de stomatologie ºi a aparaturii medicale, precum ºi angajarea
unui medic de specialitate.

 Judeþul Mehedinþi promovat la Caravana Culturalã „Dunãrea”
reportaje dar ºi invitaþi de marcã, fiind
aduse în atenþia publicului, fiind
legate de problematica dunãreanã,
de viaþa comunitãþilor din zona
Dunãrii, de rolul acestora în
construcþia europeanã, de afirmarea
contribuþiei României ºi a factorilor
decizionali la nivel local în cadrul
acestei strategii.
   Realizatorul Sebesi Karen a discutat
cu prefectul Nicolae Drãghiea,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, cu
senatorul Liviu Mazilu, Alin Chirilã

secretar de stat în MADRAP, cu
primarul Marius Screciu, dar ºi cu
reprezentanþi ai instituþiilor de culturã
din judeþul Mehedinþi, despre

promovarea valorilor ºi diversitãþii
culturale ºi a obiectivelor turistice ºi
istorice, despre frumuseþea ºi
unicitatea folclorului mehedinþean,
despre oportunitãþile economice
creeate ca urmare a promovãrii
judeþului Mehedinþi.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu,  fiecare
dintre invitaþi au prezentat clar ºi cu
argumente ferme direcþiile de
dezvoltare, realizãriile ºi strategiile
legate de deschiderea judeþului spre
noi oportunitãþi turistice ºi economice.
   Trei zile au fost rezervate pentru
susþinerea imaginii judeþului Mehedinþi
în plan naþional ºi internaþional,
folclorului ºi poveºtilor de dincolo de
cântecele populare, care au fost
completate cu informaþii ample despre
istoria ºi tradiþia judeþului Mehedinþi.

Un rol determinat în prezentarea
frumuseþii folclorului mehedinþean

l-a avut Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, condus de managerul
Emilia Mihãilescu, cu aportul
Ansamblului Profesionist
“Danubius”, Orchestra ºi dansatorii,
alãturi de soliºtii vocali ºi instrumentali.
Un “ambasador” foarte bun pentru
promovarea judeþului Mehedinþi s-a
dovedit a fi Anica Ganþu, dar la fel de
buni s-au dovedit tinerii interpreþi, deja
premiaþi pe scene naþionale ºi
internaþionale. A fost deosebit de
onorant pentru fiecare component al
Ansamblului Profesionist “Danubius”
ca etalon al folclorului popular
mehedinþean sã reprezinte judeþul
Mehedinþi în þarã ºi strãinãtate.
Strategia de promovare s-a dovedit a
fi un real succes, fiecare din
personalitãþile implicate contribuind la
creionarea unei noi imagini pozitive a
judeþului Mehedinþi în þarã ºi
strãinãtate.

 Romeo Dorian Crîºmaru

Cabinet stomatologic la ºcoalã
 Gabriela Pogaci

Peste 500 de elevi
mehedinþeni, nemulþumiþi de notele
obþinute la examenul de Bacalaureat,
au depus contestaþii. Cele mai multe
contestaþii au fost depuse la Limba ºi
Literatura Românã. Este vorba de peste
200 de contestaþii. Afiºarea rezultatelor
finale va avea loc pe data de 13 iulie.
   Sute de elevi au fost nemulþumiþi
de rezultatele obþinute în prima
sesiune a examenului maturitãþii. Aºa
se face cã, ieri, în intervalul orar 12-
16, dupã afiºarea rezultatelor iniþiale,
absolvenþii ciclului liceal au depus
contestaþii la materiile la care nota
obþinutã nu a fost pe placul acestora.

Sute de contestaþii în Mehedinþi

   „La acest examen, în judeþul
Mehedinþi s-au depus un numãr de 528
de contestaþii. Marea majoritate a
acestora au fost la Limba ºi Literatura
Românã, adicã 211. La matematicã au
fost 62 de contestaþii, iar la disciplinele
la alegere s-au depus mai puþine”, a
precizat Alin Tomoescu, inspectorul
ºcolar general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Mehedinþi.
   Rezultatele finale vor fi publicate
pe data de 13 iulie. Cei, care nu au
reuºit sã promoveze examenul de
bacalaureat, în prima sesiune, mai
au o ºansã, în cea de-a doua
sesiune a acestuia.  R.D.C.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*Cine oare a þinut, mai zilele
trecute, prima paginã a ziarelor
româneºti (acelea care mai sunt) ºi
interesul tocºoiºtilor de la
televiziunile de ºtiri bucureºtene?
Elena Udrea, stimaþi prieteni, a cãrei
revenire în þarã, cu întreg familionul

din dotare, dupã sejurul, oarecum
forþat, din Costa Rica, s-a
transformat în eveniment de
rezonanþã naþionalã. Respectiva
muiere, care a polarizat ani în ºir
antipatia românilor, tranformându-i
pe mulþi dintre ei în niºte
irecuperabili misogini, pare cã nu
este dispusã a face niciun pas fãrã
sã fie sigurã cã este în centrul
atenþiei, fãrã ca reflectoarele sã nu
fie îndreptate asupra ei. A plecat din
þarã cu tam-tam, a revenit cu tam-
tam, fiindcã, deh, aºa se construieºte
statutul de vedetã, naþionalã ºi, iatã,
internaþionalã. Prin Costa Rica,
bãieþii ãia rãi nu au prea bãgat-o în

seamã, au bãgat-o la mititica, sã aibã
de ce sã se vaite opiniei publice ºi,
eventual, sã aibã un locºor de unde
sã-ºi transmitã memoriile
umanitãþii. Aºa se creazã miturile pe
malurile Dâmboviþei, aºa ajung tot
felul de persoane cu profil moral ºi

intelectual mai mult decât dubioase,
peste noapte, staruri.
   * Acum, pentru ca revenirea la
vatrã sã aibã sarea ºi piperul
necesare ºi sã nu se transforme într-
un eveniment ca oricare altul, aceiaºi
bãieþi responsabili cu imaginea i-au
fãcut un traseu... spectaculos, cu
avioane, trenuri ºi maºini, astfel
încât opiniunea publicã sã se
trezeascã din amorþealã ºi sã se
pregãteascã pentru senzaþionalele
dezvãluiri pe care madame Nutzi
avea sã le facã. Fiindcã trebuie sã
vã spun, dacã, mã rog, nu aþi
observat, cã s-a întreþinut constant
ºi mitul acela cu „X rupe tãcerea”.

Vã daþi seama, toatã lumea trebuia
sã aºtepte, cu respiraþia tãiatã,
mãrturiile coanei Nutzi despre
tenebrele epocii Bãsescu. De altfel,
cucoana a avut grijã sã trimitã,
asemeni lui Lãpuºneanu de pe patul
de suferinþã, avertismente de genul
„de mã voi scula, pre mulþi am sã
popesc ºi eu!”.
   * Sigur, dumneaei, - Coana
Nutzi, de! – are ºi o echipã de
suporteri care o încurajeazã de pe
margine. E plin Internetul de ei.
Unul era de pãrere cã dacã Udrea
va începe sã vorbeascã (de parcã
pânã acum ar fi fost mutã! – n.n.),
cutremurul din 1977 „va fi
istorie”!! Vã daþi seama, stimaþi
prieteni, dragi fraþi ºi cumnaþi, cu
cine avem de-a face acilea?!
   * Redevenind cât de cât serioºi, ce
ar mai putea sã ne spunã Duduia
despre tenebrele celor douã mandate
bãsiste ºi noi sã nu ºtim? Mai nimic.
Cel mult, niºte cancan-uri de alcov
bãsisto-udrist, dar dumneaei, care
pozeazã în femeie serioasã („damã
bunã”, nu?) fãrã îndoialã cã nu se
preteazã la aºa ceva, mai  ales cã Bãse
a fost mereu la datorie, sã-i repereze
onoarea. Începuse, cu ceva timp în
urmã, unul din fosta lor gaºcã,
Cristescu parcã, sã scoatã la luminã
chestiuni cancaniere doar bãnuite
pânã acum, dar niºte... vigilenþi i-au
închis gura la timp. Dar ºi aici, ce ar
fi putut sã ne spunã nou acest
Cristescu? Tot mai nimic...
   * Mai cu ceva haz a fost acea
exclusivitate (oh, Doamne!) acordatã
Antenei 3, apãrând cu copilul în
braþe, de dupã o perdea, la o
fereastrã!! Modelul bãsist cu

perdeluþa, nu? Dragã Mihai Gâdea,
te-ai tâmpit? De când ai ajuns sã
alergi dupã astfel de exclusivitãþi?
ªi tocmai cu Duduia? De unde ar
putea rezulta interesul public, ca sã
merite efortul, dar, mai ales,
compromiterea profesionalã?! În
sfârºit, sã zicem cã nu-i treaba
noastrã. Ne-a plãcut însã „perversa”
pe care i-a tras-o, în aceeaºi searã,
prietenul Mircea Badea, în
emisiunea sa. Tare, tare de tot! În
sfârºit, acum toatã asistenþa,
înmãrmuritã de emoþie, aºteaptã sã
vadã ce va da pe gurã Elena Udrea.
Mã tem sã nu fie decât vreo vomã
trandafirie cu... adresã.
   * Între timp, deºi suntem în plinã
vacanþã, zbenguiala din viaþa politicã
autohtonã continuã. Legatã, în
special, de campania prezidenþialã.
În legãturã cu care se fac, mai
degrabã, pronosticuri ºi calcule
searbede. Toatã lumea se întrece în
a-l da câºtigãtor, ºi încã din primul
tur, pe Dulapul cel Sãsesc. Ce e cu
voi, fraþi cãuzaºi? V-a luat bunul
Dumnezeu minþile? ªi aici, numai
PSD este de vinã. Din cel puþin douã
motive. Cã nu ºi-au apãrat
convingãtor liderul, aºa pãcãtos
cum era el, lãsându-l pradã
adversarilor, care l-au bãgat urgent
la pãstrare, ºi cã nu ºi-au pregãtit
din vreme o soluþie viabilã de
rezervã. Deºi soluþia cu tânãrul Liviu
Pleºoianu le este la îndemânã ºi
este una mai mult decât viabilã. E
tânãr, inteligent, are discurs dar... ce
sã vedeþi, nu are sprijin politic. Ochii
lui se pare cã nu sunt suficient de
albaºtri pentru gusturile mai recente
ale Vioricãi Vasilica Dãncilã...

Nutzi sfâºie tãcerea
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Senatorul  Liviu Mazilu, ales
parlamentar în Circumscripþia
electoralã nr. 27, Mehedinþi, în anul
2016, a devenit Lider de Grup al
senatorilor social democraþi la
sfârºitul sãptãmânii trecute. Anterior
deþinea poziþia de vicelider al Grupului
Senatorial al PSD.

Senatorul Mazilu este membru în
douã comisii permanente, respectiv:
Comisia pentru administraþie publicã
ºi Comisia pentru ape,  pãduri,
pescuit ºi fond cinegetic, ºi din
Comisia specialã, parlamentarã de
anchetã pentru investigarea
eventualelor nereguli ºi fraude
semnalizate în spaþiul public cu
ocazia procesului electoral din 26
mai 2019. De asemenea, este
secretar pentru Grupul parlamentar
de prietenie cu Serbia, ºi membru
al grupurilor de prietenie cu
Armenia ºi Bulgaria.

Este iniþiator, alãturi de senatorii
social democraþi, pentru 86 de
iniþiative legislative, unele devenite
lege, altele aflate în diverse stadii fie
în dezbatere, fie trimise la Camera
Deputaþilor, unde aceasta deþine
capacitatea decizionalã.

Liviu Mazilu este secretar general
al PSD Mehedinþi, o echipã puternicã
aflatã în slujba oamenilor.

 În Circumscripþia Electoralã nr.
27, Mehedinþi, unde a fost ales
parlamentar, senatorul Liviu Mazilu
are deschise douã cabinete

Liviu Mazilu, lider de grup al senatorilor social democraþi
parlamentare, unul în municipiul
Drobeta Turnu Severin ºi unul la
Orºova. Este preocupat permanent
de tot ceea ce þine de judeþul
Mehedinþi, de problemele cetãþenilor,
de identificarea ºi aplicarea soluþiilor
pentru acestea. Este, de asemenea,
foarte interesat ºi face toate
demersurile pentru dezvoltarea ºi
promovarea  judeþului Mehedinþi,
alãturi de preºedintele PSD
Mehedinþi, Aladin Georgescu, de
parlamentarii mehedinþeni, de
primarii ºi consilierii din oraºele ºi
comunele mehedinþene, de alþi
reprezentanþi ai administraþiei
publice naþionale ºi locale.

Senatorul Liviu Mazilu, încã de la
preluarea mandatului de senator, a
dorit ºi a reuºit sã aibe o relaþie de
comunicare ºi de informare foarte
bunã cu reprezentanþii mass media,
bazatã pe respect reciproc, aceºtia
fiind interfaþa dintre cetãþeni ºi
instituþiile statului, cei care aduc în
spaþiul public, semnalizeazã ºi pun
în dezbatere problemele oamenilor.
Oamenii, cetãþenii cu doleanþele
acestora, crearea pârghiilor
legislative pentru soluþionarea
acestora, a unui cadru legislativ
eficient pentru funcþionarea
instituþiilor statului,  reglementarea
unor drepturi ºi desigur ºi obligaþia
unor categorii sociale diverse,
dezvoltarea  judeþului Mehedinþi, a
traiului de zi cu zi al cetãþenilor

judeþului sunt cele mai
importante obiective ale
mandatului senatorului
Liviu Mazilu.

 Dialogul direct cu
cetãþenii este foarte
important, Liviu Mazilu
susþine cu fermitate
necesitatea acestuia, se
adreseazã cetãþenilor în
mod constant, un
principiu de la care
niciodatã nu face rabat,
indiferent cât de încãrcatã
este agenda de lucru.

Acest fapt este dovedit de
activitatea susþinutã la cele douã
cabinete parlamentare existente, de
comunicarea directã sau “virtualã” pe
paginile deþinute pe reþelele de
socializare, prin intermediul
televiziunii, la posturi naþionale sau
locale, sau adresarea în presa scrisã,
ziare, sau reviste, cu localizare
naþionalã sau localã.

Desemnarea senatorului Liviu
Mazilu drept lider de grup al
senatorilor social democraþi este o
poziþie extrem de onorantã care
impune foarte multã responsabilitate
ºi multã muncã.

 Acest lucru este foarte posibil
cu ajutorul doamnei Viorica
Dãncilã, preºedintele PSD din
România, a echipei de conducere

a PSD, a parlamentarilor social
democraþi senatori ºi deputaþi,
profesioniºti dedicaþi, aºa cum s-a
vãzut prin mãsurile care au dus la
creºterea nivelului de trai al
românilor dedicaþi societãþii.

 Acest fapt nu înseamnã cã
atitudinea sau capacitatea de a fi în
slujba mehedinþenilor, în
Parlamentul României a domnului
Liviu Mazilu va fi cumva moderatã.
Ca ºi pânã în prezent senatorul Liviu
Mazilu, alãturi de echipa PSD
Mehedinþi, alãturi de preºedintele
Aladin Georgescu, de parlamentarii
mehedinþeni fac toate demersurile
pentru dezvoltarea judeþului
Mehedinþi, pentru a veni în sprijinul
cetãþenilor acestuia.

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Alãturi de consilierii locali
liberali am iniþiat în anul 2018 un
proiect care prevede acordarea
copiilor sub 10 ani de acces
gratuit la ªtrandul Municipal
Schela Cladovei.
   Astfel, Consiliul Local a adoptat
acest proiect care a devenit
Hotãrârea nr. 337/2018 iar vara
aceasta este prima datã când se
pune în practicã aceastã iniþiativã.
   Pânã acum accesul era gratuit
doar pentru copiii sub 7 ani însã
am considerat cã trebuie crescutã
limita de vârstã a copiilor care
beneficiazã de aceastã facilitate

Acordarea copiilor sub 10 ani
de acces gratuit la

ªtrandul Municipal Schela Cladovei
pentru cã cei mici trebuie stimulaþi
sã practice diverse sporturi, sportul
însemnând sãnãtate.
   Înotul contribuie la menþinerea
sãnãtãþii datoritã efectelor benefice
pe care le are asupra organismului,
fiind unul dintre sporturile care
contribuie cel mai mult la
dezvoltarea armonioasã a copiilor.
   Programul este de luni pânã
vineri de la 8.00 la 20.00 iar
sâmbãta ºi duminica de la 8.00 la
20.30 iar gratuitatea pentru cei mici
este valabilã toatã sãptãmâna,
inclusiv în weekend.

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

Nici ortodoxe, nici catolice,
nici mãcar reformate, jongleriile
referendumului iohannist ºi ale
balamucului europarlamentar din
cireºarul lui 2019 au putut fi observate
lejer chiar din spaþiul extraterestru
prin Hubble Space Telescope
(Telescopul spaþial Hubble -

prescurtat H.S.T.). Din 1990 - când a
fost lansat - ºi pânã azi, cu ajutorul
H.S.T. s-au fãcut numeroase ºi
importante descoperiri în astrofizicã,

„Bravos naþiune! Halal sã-þi fie!”
dar pentru cã celebra zicere a lui Stalin
despre votul prostimii: „Nu conteazã
cine voteazã, conteazã cine numãrã
voturile!” s-a dovedit a fi caducã, în
programul H.T.S. a fost introdusã o
nouã aplicaþie cu ajutorul cãreia
limitele domeniilor de observare s-
au extins. Neputând fi perturbate de
turbulenþe atmosferice, nici de softul
Serviciului de Telecomunicaþii
Speciale (S.T.S.), au putut fi observate
ºi înregistrate numeroase imagini
electorale din spaþiul mioritic ºi al
emigraþiei din afara graniþelor þãrii, din
care reiese foarte clar cã U.D.M.R. a
fost ajutat prin miracole sã prindã
tramvaiul iuropean.

Relevant, dar trecute la rubrica
„ciocu’ mic”, la peste o lunã de la
comiterea faptei (încã nevalidatã

oficial), rezultatele referen-
dumului ºi ale alegerilor euro-
parlamentare din colonia
corporatistã numitã încã
România sunt încã viu
discutate, controversate,
blamate ºi puse sub semnul
ilegalitãþii. Colac peste pupãzã,
nimeni nu poate da o explicaþie
credibilã pentru „performanþa”
U.D.M.R. de a obþine voturi în
localitãþile þãrii unde nu trãiesc
prea mulþi etnici maghiari.
Printre imaginile înregistrate
de H.T.S. sunt suficiente
înregistrãri din care specialiºtii
pot descifra cã S.T.S. n-ar fi
chiar strãin de rezultatele
„paranormale” ale organizaþiei
neohorthyste din România. De
fapt, stau ºi mã întreb: ce treabã

au maghiarii din România cu
U.D.M.R.? Cu certitudine - ºi trecerea
timpului a demonstrat-o - decenii de-
a rândul, în România, românii ºi

ungurii au trãit fãrã sã se învrãjbeascã.
A fost nevoie de o diversiune numitã
„revoluþie” apoi de aceastã „uniune
culturalã pe criterii etnice” cu caracter
horthyst ºi de un preºedinte
iresponsabil, interesat doar un nou
contract de chiriaº la Cotroceni, ca
prostia ºi vrajba sã fie actualizate. Qui
prodest? Cu certitudine, nu
cetãþenilor României!

În aceste zile de varã „Cãldurã mare,
monºer, cãldurã mare!” - vorba lui
Nenea Iancu - a expirat ºi mandatul
mutului numit sã tacã, aflat pânã mai
zilele trecute la conducerea Instituþiei
Avocatul Poporului (în fiºa postului nu
se precizeazã despre care popor ar fi
vorba). Deºi puternic atenuate de cãtre
stratul de ozon al Pãmântului ºi de
spectrul ultraviolet, printre informaþiile
captate de H.S.T. referitoare la viitorul-
actual mandat al conducerii Instituþiei
Avocatului Poporului a scos la ivealã
numele avocatului Eckstein Kovacs
Peter, fost membru al organizaþiei
neohorthyste menþionate, demisionat
la ordin pentru manifestãrile mult prea
vizibile de extremism, autonomist
teritorial pe criterii etnice ºi separatism
în favoarea Ungariei. Nu de alta, dar
sãrise calul ºi nu dãdea bine la
imaginea prostituatei numite U.D.M.R.,
încã nu demult, aliatã a P.S.D.-A.L.D.E,
acum, divorþatã ºi sãritã în cabina T.I.R.-
ului opoziþiei. Prin Telescopul Hubble
au fost vizibile ºi alte nume, desigur,
pentru decor, dar ca în toate poveºtile
cu balauri ºi Babe-Cloanþe, surprizã:
pe terenul de luptã a fost desantatã o
fostã ºefã de trib la Fundaþia Sõrõs
România (vã spune ceva?), o fostã
umblãtoare pe la poarta Cotroceniului
ºi pe la diverse uºi mai mult sau mai
puþin deschise, o dãtãtoare cu sârg cu
bâta-n balta Parlamentului European,
membrã a unui partid de sorginte
brãtieneascã (doar cu numele) ºi care,
acum, când n-a mai prins trenul de
Bruxelles, cineva, acolo sus, care-o
iubeºte a salvat-o, înscãunând-o în
fotoliul mutului plãtit sã tacã. Pãi dacã
- de ochii lumii - tot a fost sã se
„aleagã” între doi neromâni, poate cã
maghiarul ar fi fost mai potrivit. Mãcar
din punct de vedere al competenþei
profesionale, cã restul... A fost vorba,
iarãºi, de „alegere” între douã rele,
doar aparent, pentru cã în fapt, a fost

numire cu adresã. În cazul lui, mãcar
ºtiam cu cine avem de-a face, dar cu
ea… nici ea nu ºtie. Cu madama
asta, doar „cel de sus” (nu Cel de
Sus) va lua deciziile.

Fraþi români, întreb încã o datã, tot
nedumerit: au emigrat toþi românii ºi
nu mai avem pe cine pune la
conducerea înstituþiilor statului
român? Preºedintele României,
neromân, chiar anti-român declarat.
ªeful unuia dintre principalele servicii
speciale ale României, neromân.
ªeful Consiliului Naþional (al cãrei
naþiuni? - n.a.) pentru Combaterea
Discriminãrii, neromân. ªeful
Institutului Naþional (al cãrei naþiuni?
- n.a.) pentru Studierea Holocaustului
în România „Elie Wiesel” (nume de
impostor - n.a.), neromân cu
preocupãri majore anti-valori-
naþionale româneºti declarate ºi, mai
nou, pretendent la zona protejatã a
Muzeului Antipa. Acum, ºeful
Instituþiei Avocatului Poporului,
neromân. Au murit românii? Da,
avem ºi noi, românii, leprele noastre,
ºi nu puþine, cu atât mai mult, nu
trebuie sã acceptãm nemerniciile
unor minoritari neloiali statului român
ºi nici pe cele ale „curcubelizaþilor”
scoºi - cu sau fãrã þoale - la
circãraiele cu denumiri de parade.
Facã-ºi mendrele în intimitate, treaba
lor, dar eu, unul, nu „Accept” sã-mi
fie poluate vederea ºi auzul cu
anomaliile sodomo-gomoriºtilor ºi
cu atât mai mult, sã fie afectatã major
educaþia copiilor ºi adolescenþilor.

Tinerii de azi nu au de unde sã
cunoascã, iar la ºcoalã nu li se spune,
însã cei care au parcurs acele vremuri
vitrege, retrãiesc anii de groazã ºi
restriºte ’40-’50, când þara era
condusã, demonizatã ºi jefuitã de
alogeni, când autenticele valori
întelectuale ale naþiei au fost aruncate
în închisori ºi nimicite de cãtre
alogeni. Iatã cã „Istoria se rãzbunã,
repetându-se!”. Pentru cã sindromul
îndobitocirii a contaminat naþia, acum
e mai rãu ca atunci, aºa cã nu ne
rãmâne decât sã strigãm: „Bravos
naþiune! Halal sã-þi fie! Sã trãiascã
Republica! Vivat Principatele Unite!”

Grafica - I.M.

Vã aºteptãm
vineri, 12 iulie, de la ora 1900,
în Parcul Central de lângã

Fântâna Cineticã,
la ateliere de picturã ºi

ceramicã pentru cei mici.
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Ce ar fi dacã românii s-ar
trezi ºi ar merge la urne în numãr
mare ºi ar da de pãmânt cu clasa
politicã. Ar fi un vot de „blam”
pentru toþi politicienii ºi în final ar
fi aleasã ºefã a statului Vasilica
Dãncilã. Pare o nebunie, dar nu cred
cã ar fi o surprizã pentru cineva
nominalizarea ºefei PSD pentru o
candidaturã la Cotroceanca. Nu

Cotroceni, pentru cã ar trebui sã îºi
schimbe numele Palatul Cotroceni,
dacã Dãncilã va fi înscãunatã acolo.
Ar fi o premierã ca þara sã fie
condusã de o ºefã ºi ar merita ºi
Liviu Dragnea sã primeascã o dulce
rãzbunare de dupã gratii. Pentru cã
moºtenirea lui Liviu Dragnea la

 ªtefan Bãeºiu

Vasilica Dãncilã la Cotroceanca.
Moºtenirea lui Dragnea la PSD, mai periculoasã decât Dragnea

PSD este mult mai periculoasã
decât Dragnea.

Cu fostul lider al PSD era destul
de simplu. Ar fi fãcut totul sã scape
de puºcãrie ºi sã nu iasã din viaþa
publicã la fel ca un prost, deºi
acolo a ajuns. A dat de pãmânt
inclusiv cu PSD ºi a marginalizat
liderii care mai aveau câte ceva de
spus. Nu a avut nici cea mai micã

remuºcare, spune opoziþia, sã
amaneteze viitorul financiar ºi
dezvoltarea þãrii pentru a
acorda recompense
bugetarilor, chiar dacã la
capitolul drumuri þara
noastrã este restantã. Cea
mai periculoasã loviturã a lui
Dragnea pentru PSD este cã
a instituit o domnie a prostiei
ºi a fuduliei. Dar nu a oricãrui
tip de prost, ci a prostului care
este foarte periculos. Prostul
absolut nu are niciun fel de
limite ºi chiar poate candida

la Cotroceanca.
Pe undeva ar fi previzibil ca

Vasilica Dãncilã sã intre în cursa
pentru Cotroceanca, având în
vedere cã aceasta a ºi fost tradiþia
PSD în ultimii ani. Toþi preºedinþii
au intrat în cursã, chiar dacã toþi
au pierdut. Doar Ion Iliescu a mai

câºtigat. În rest, Adrian Nãstase,
Mircea Geoanã ºi Victor Ponta au
pierdut fãrã drept de apel.

Liviu Dragnea ar fi trebuit sã
candideze el, pentru a duce tradiþia
partidului pe mai departe. Nici nu
te-ai fi aºteptat ca urmaºii sãi din
PSD, acuzaþi cã nu prea sunt
înzestraþi la capitolul inteligenþã
politicã, au pus mâna pe putere.
Dãncilã a fost poate cel mai puþin
periculos om la care s-ar fi putut
Liviu Dragnea cã îi va lua cu
adevãrat locul la partid într-o bunã
zi, atunci când a ieºit ca prostul din
viaþã ºi din politicã.

Ei bine, la Congresul PSD
Dãncilã este favoritã sã preia
candidatura pentru prima funcþie
în stat. Are susþinerea partidului,
este ºefã aleasã, a început sã îºi
facã o echipã ºi pare cã este destul
de vicleanã ca sub ºtampila
prostiei sã îºi impunã voinþa de
putere în partid ºi în afara
acestuia. Vasilica pregãteºte ºi
ceva ºuturi pentru miniºtri aduºi
de Liviu Dragnea. De echipa
Dragnea de la PSD ºi din cabinetul
propriu a scãpat destul de rapid.
Cert este cã Viorica a fost puþin
subestimatã de toatã lumea ºi la
toate capitolele ºi a reuºit într-un
timp record sã punã mâna pe
putere în þarã.

La prima vedere Dãncilã candidat
la prezidenþiale ar fi manã cereascã
pentru Iohannis. Depinde însã de ce
susþinere va beneficia ºi actualul
preºedinte pentru turul 1 ºi mai ales
pentru turul al doilea de scrutin.
Dãncilã a arãtat cã poate duce orice
ºi aproape cã a trezit admiraþia unor
animãluþe politice la cât a putut sã
îndure din fotoliul de premier ºi cât
de repede s-a repliat în momentul
în care Liviu Dragnea a ieºit din
scenã sau a fost scos de pe scenã.
Dãncila este acuzatã cã s-a
transformat mult prea repede ca sã
nu fie ceva extrem de spectaculos
în spatele acestei schimbãri bruºte.
Nu mai face nici gafe atât de des,
nici bâlbe. Pare cã nici nu mai este
urmãritã peste tot. Fiecare cu teoria
lui în ceea ce priveºte conspiraþia.

Cum ar fi totuºi ca Viorica
Vasilica sã devinã preºedintele
þãrii? Este extrem de greu de
imaginat un asemenea scenariu.
Spun unii cã dacã cu deºtepþii nu a
mers poate iese cu un politician
mai prost. Poate cã aºa va triumfa
România în lume ºi va deveni o
super putere. Puterea prostiei.
Poate fi cea mai periculoasã formã
de putere imaginatã vreodatã
pentru cã nu are limite. Prostia este
eternã ºi nu are leac în timpul vieþii
personajului.
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Comentarii „neortodoxe”(3)

(4) Învãþãmântul de stat este gratuit,
potrivit legii (gratuitate pe hârtie, în
fapt, învãþãmântul preuniversitar a
ajuns extrem de costisitor prin reforme
dãunãtoare ºi nepotrivite impuse de
miniºtri incompetenþi. Rezultatul?
Creºterea periculoasã ºi în continuã a
abandonului ºcolar. Prin programe
ºcolare dãunãtoare, numeroºi
absolvenþi de bacalaureat au obþinut
statutul recunoscut de analfabeþi cu
diplomã. Învãþãmântul universitar, mai
ales cel privat s-au transformat în
fabrici de diplome. Întregul sistem de
învãþãmânt nu se ridicã nici la nivelul
sandalei învãþãmântului „ceauºist”.
Dureros ºi dezastruos! - n.a.).
ART. 34 Dreptul la ocrotirea
sãnãtãþii
(1) Dreptul la ocrotirea sãnãtãþii
este garantat (nu se specificã cine l-
ar „garantata”; sã ne reamintim cã pe
vremea fostului ministru al sãnãtãþii
Cseke Atilla au fost desfiinþate sute de
spitale din România, iar pânã mai ieri
#rezist urla din toþi bojogii: „Vrem
spitale, nu catedrale!”. Noroc cu vizita
Papei care le-a tãiat maul, altfel ar mai
striga ºi acum - n.a.).
(2) Statul este obligat sã ia mãsuri
pentru asigurarea igienei ºi a

sãnãtãþii publice (din multiple cauze,
dintre care premeditarea ºi
incompetenþa nu pot fi excluse,
prevederea nu este respectatã, dar
nimeni nu ia mãsuri de remediere a
situaþiei - n.a.).
(3) Organizarea asistenþei medicale
ºi a sistemului de asigurãri sociale
pentru boalã, accidente, maternitate
ºi recuperare, controlul exercitãrii
profesiilor medicale ºi a activitãþilor
paramedicale, precum ºi alte mãsuri
de protecþie a sãnãtãþii fizice ºi
mentale a persoanei se stabilesc
potrivit legii (sistemul medical-sanitar
românesc nu se situeazã, nici el -
profesional, ºi uneori chiar tehnologic,
cu rarisime excepþii - nici mãcar la
nivelul anilor de dinainte de 1989;
practic, este în colaps ºi numai o
resuscitare radicalã poate opri falimentul
ºi readucerea specialiºtilor români,
înapoi, acasã, dar cu intenþiile actualei
„opoziþii” aceste speranþe nu sunt altceva
decât o „fata morgana” - n.a.)
ART. 48 Familia
(1) Familia se întemeiazã pe
cãsãtoria liber consimþitã între soþi,
pe egalitatea acestora ºi pe dreptul
ºi îndatorirea pãrinþilor de a asigura
creºterea, educaþia ºi instruirea
copiilor (cel abilitat cu dreptul de a

menþine echilibrul între instituþiile
statului român ºi celelalte forþe interne,
în loc sã susþinã familia tradiþionalã a
urmat ordinele strãine, îndemnând
populaþia sã nu se prezinte la
referendumul pentru familie, motiv
pentru care dã de bãnuit cã ar fi fost
plãmãdit artificial, din pãrinþi de acelaºi
sex. Aºa ar putea fi explicate pauzele
îndelungi de rostire a cuvintelor citite,
cã de gândit… - n.a.).
ART. 54 Fidelitatea faþã de þarã
(1) Fidelitatea faþã de þarã este sacrã
(actualul ºef al statului român s-a
preocupat numai de excursii
internaþionale sau la schi, de concedii
pentru recuperarea eforturilor din
timpul excursiilor, lustruirea
pantofilor lui Junker, Timmermanns,
Mark Rutte ºi a altor anti-români, fãrã
a „comite” nici mãcar o datã un gest
în apãrarea ºi interesul Þãrii pe care -
oficial - o conduce spre noi culmi
de... sãrituri de la trambulinã.
Guvernele postdecembriste ºi
majoritatea aleºilor neamului au
practicat conduita, iar neo-
horthyºtii U.D.M.R. au tras ºi trag
foloasele „pas cu pas” - n.a.)
(2) Cetãþenii cãrora le sunt
încredinþate funcþii publice, precum
ºi militarii, rãspund de îndeplinirea
cu credinþã a obligaþiilor ce le revin
ºi, în acest scop, vor depune
jurãmântul cerut de lege (nu este
cazul „damelor” de centurã,
neohorthyste, care primesc ordinele

[1] Cornel Nistorescu -https://www.cotidianul.ro/romani-macar-acum-va-dati-seama-ce-ati-votat-pe-26-mai/
[2] Mihaiu Rãzvan Ungureanu - https://a1.ro/video/antena-3/la-ordinea-zilei/mru-recunoaste-
sts-poate-frauda-alegerile-id459943.html
[3] MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 31 octombrie 2003
[4] Vezi observaþia de la TITLUL II, Cap. I, Art.16 (1)

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

de la Budapesta - în slujba cãreia se
aflã -, saboteazã cu râvnã instituþiile
publice, ale cãror administratori sunt
ºi nici ale politrucilor care jurã prin
sperjur - n.a.).
ART. 58 Avocatul Poporului
(1) Avocatul Poporului este numit
pe o duratã de 5 ani pentru apãrarea
drepturilor ºi libertãþilor persoanelor
fizice. Adjuncþii Avocatului
Poporului sunt specializaþi pe
domenii de activitate (dacã relicva
care a ocupat pânã acum scaunul de
Avocat al Poporului nu a fãcut nimic
în slujba României ºi a românilor - de
fapt, pentru o astfel de „prestaþie” a ºi
fost numit acolo - niºte ticãloºi vor sã
aºeze pe scaunul eliberat un antiromân,
un separatist declarat, aflat în totalã
contradicþie cu prevederile Cap. 2, Art.
2.7 al Constituþiei României, un
divorþat de U.D.M.R. de ochii lumii,
acuzat pentru cã ar fi prea antiromân
ºi nu dã bine pentru imaginea hoardei
neohorthyste. Chiar a ajuns România
þara nimãnui? Preºedintele
României, neromân, ºeful unuia
dintre principalele servicii speciale -
nu se precizeazã dacã serveºte
acelaºi stãpân ca ºi predecesorul sãu
- neromân, un fost ministru de
externe, apoi fost ºef al altui serviciu,
foarte special - neromân, actualul ºef
al C.N.C.D. - neromân… oare au
emigrat toþi românii? - n.a.)

Luni, 8 Iulie 2019, sala
“ªtefan Popa Popa’s” a Palatului
Culturii “Teodor Costescu” a fost
gazda unui eveniment de excepþie:

Sala “ªtefan Popa Popa’s” a Palatului Culturii “Teodor Costescu” a
fost gazda unui eveniment de excepþie

vernisajul expoziþiei de picturã,
sculpturã ºi tapiserie a Centrului
Cultural “H.D.U”, Bucureºti, în
parteneriat cu Muzeul Naþional

al Þãranului Român.
   Au expus peste 30 de artiºti
bucureºteni, care au adus în faþa
publicului severinean aproximativ 50
de lucrãri de înaltã valoare artisticã.
   Evenimentul s-a bucurat de
prezenþa unui public numeros,
artiºti locali,  reprezentaþii

instituþiilor de culturã din judeþul
nostru (Muzeul Regiunii Porþile de
Fier, Biblioteca Judeþeanã “I. G.
Bibicescu”, Centrul cultural
“Nichita Stãnescu”), precum ºi
membrii ai autoritãþilor locale.
   Expoxiþia îºi aºteaptã vizitatorii
pânã pe 31 iulie 2019.

 O. M.
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COMUNICAT DE PRESÃ
privind acordarea indemnizaþiei de

ºomaj absolvenþilor diferitelor
instituþii de învãþãmânt promoþia 2019

Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar sau universitar din promoþia 2019
trebuie sã se înscrie în baza de date a Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Mehedinþi ca ºomer neindemnizat, într-o primã
fazã, în termen de 60 de zile calendaristice de
la data absolvirii studiilor. Termenul de 60 de
zile calendaristice de la data absolvirii studiilor
este termen de decãdere din drepturi.
   Dacã termenul de 60 de zile calendaristice
menþionat anterior nu este respectat, prin
neprezentare sau prezentare dupã acest termen
pentru a fi înregistraþi ca ºomeri neindemnizaþi,
absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt pierd dreptul
de a mai primi ulterior indemnizaþia de ºomaj.
   AJOFM Mehedinþi atenþioneazã absolvenþii
de liceu promoþia 2019, indiferent dacã
promoveazã sau nu examenul de bacalaureat,
sau dacã nu participã la examenul de
bacalaureat, cã termenul de 60 de zile
calendaristice a început din data de 1 iunie
2019 (conform ordinului ministrului educaþiei
naþionale privind structura anului ºcolar 2018-
2019, pentru clasele terminale din
învãþãmântul liceal anul ºcolar s-a încheiat în
data de 31 mai 2019), ultima zi de înregistrare
fiind 30 iulie 2019.

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

Director executiv, Ioan Suru
Întocmit, Mihail Sorin Marinescu

     Denumirea unitãþii  economice:
_SOCIETATEA SECOM S.A._
   . Adresa: _DROBETA TURNU –SEVERIN, B-
DUL CAROL I, NR. 53, JUDEÞUL MEHEDINÞI._
     Profilul de activitate al unitãþii economice:
_CAPTARE, TRATARE ªI DISTRIBUÞIE APÃ
POTABILÃ. _
       Cod CAEN: _3600 – 3700._
     Adresa amplasamentului: _DROBETA
TURNU –SEVERIN,_ _STR. AEROPORTULUI,
NR. 2._
     Având în vedere capacitatea totalã de stocare
a depozitului de clor existent, amplasamentul
este încadrat sub DIRECTIVA SEVESO.
     În baza Legii nr. 59/2016 din 1 aprilie 2016
privind controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substanþe
periculoase – _anexa 1_ – obiectivul se supune
riscului minor de accident, fapt pentru care este

întocmitã “_POLITICA DE PREVENIRE A
ACCIDENTELOR MAJORE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANÞE PERICULOASE” _.
     În data de _14.06.2019_ a avut loc inspecþia
comunã a celor trei instituþii cu responsabilitãþi
în aplicarea Legii nr. 59/2016 – I.S.U.
“DROBETA”, G.N.M. ºi A.P.M. MEHEDINÞI.
   Cu ocazia executãrii inspecþiei au fost
verificate ºi evaluate documentele elaborate în
domeniul managementului securitãþii, sistemele
de avertizare/alarmare ºi de comunicaþii, precum
ºi echipamentele ºi mijloacele de protecþie ºi
intervenþie.
   Pe timpul inspecþiei nu au fost constatate
deficienþe pe linia gestionãrii substanþelor
periculoase ºi a prevenirii unui accident major,
precum ºi modul de organizare ºi executare al
activitãþilor planificate ºi desfãºurate în cadrul
obiectivului”.

“SPRE
ªTIINÞA

PUBLICULUI_

 Biroul de presã al SECOM SA
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Perechea euro/leu a avut o
evoluþie mai agitatã, influenþatã în
principal de factorii externi, precum
ieºirile de pe monedele emergente
de la finalul perioadei.

Moneda unicã a atins un
maxim de 4,7356 lei la debutul
perioadei. Dupã o scãdere pânã
la 4,7214 lei, intervalul s-a
încheiat la 4,7269 lei, când
tranzacþiile s-au realizat între
4,722 ºi 4,729 lei.

Atrage atenþia un recent sondaj
realizat de Reuters, din care rezultã
cã euro ar putea atinge pânã la
sfârºitul anului viitor un maxim de
4,81 lei, evoluþie datoratã politicilor
fiscale imprevizibile ºi
dezechilibrelor economice tot mai
mari, care au condus la creºterea
deficitului de cont curent ºi al
bugetului de stat.

Reamintim cã în sondajul din
luna mai realizat în rândul analiºtilor
grupaþi în cadrul CFA România
valoarea medie a anticipaþiilor
pentru orizontul de 6 luni a fost de
4,7911 lei/euro, iar pentru cel de

 Radu Georgescu

Euro nu s-a dezlipit de cota 4,72 lei
12 luni de 4,8384 lei/euro.

În schimb, sondajul Reuters
anticipeazã aprecierea forintului
maghiar cu circa 0,8%, a zlotului
polonez cu jumãtate de punct
procentual în timp ce coroana
ceheascã va fi stabilã.

Cursul dolarului american a
început intervalul cu un minim de
4,1863, pentru a creºte la finalul
acestuia la 4,2191 lei, într-o ºedinþã
în care cotaþiile au fluctuat în
culoarul 4,209 – 4,223 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat pe
pieþele internaþionale în culoarul
1,111 – 1,116 franci/euro, media
de la finalul perioadei fi ind
stabilitã la 4,2415 lei.

Aprecierea monedei americane
a redus plasamentele în active
considerate „sigure”, iar uncia de
aur a coborât la finalul perioadei
sub pragul de 1.400 dolari, pânã
aproape de 1.286 dolari. Pe piaþa
localã preþul gramului de aur a
fost stabilit la sfârºitul perioadei
la 188,3185 lei. La începutul
intervalului a fost atins maximul

ultimilor aproape ºapte ani de
192,3192 lei.

Banca centralã a decis, în
contextul stabilizãrii ratei anuale a
inflaþiei la 4,1%, sã menþinã rata
dobânzii de politicã monetarã la
2,50% pe an. Semnalul dat de
BNR s-a reflectat în scãderea
indicilor ROBOR.

Cel la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor
în lei, a coborât la finalul perioadei
la 3,18%, cel mai scãzut nivel din
ultimele trei luni ºi jumãtate. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a
încheiat perioada la 3,46%. Indicele
ROBOR la nouã luni, calculat în
funcþie de rata dobânzii plãtitã la
creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, a stagnat
la 3,48%, iar cel la 12 luni la 3,52%.

Indicele de Referinþã pentru
Creditele acordate Consumatorilor
(IRRC), care se va aplica pânã la
sfârºitul lui septembrie, a fost stabilit
de banca centralã la 2,63%, în
creºtere faþã de trimestrul anterior,

când acesta a fost de 2,36%. IRCC
se calculeazã ca medie aritmeticã a
ratelor de dobândã zilnice ale
tranzacþiilor interbancare dintr-un
trimestru al anului.

Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie descendentã, tranzacþiile de
la sfârºitul perioadei realizându-se
între 1,1194 ºi 1,1219 dolari.

Plasamentele în dolari au crescut
dupã ce Departamentul american al
Muncii a anunþat crearea în iunie a
224.000 noi locuri de muncã, mult
peste anticipãrile pieþei. Pe de altã
parte, BCE a semnalizat
eventualitatea unei reduceri a
dobânzii sale cheie dar ºi
redeschiderea programului sãu de
relaxare cantitativã, prin care
injecteazã lichiditate în piaþã.

Bitcoin creºtea la sfârºitul
perioadei pe platformele
specializate la peste 12.300
dolari analiºtii vãzând suportul
la 9.600 – 9.800 dolari.

Analiza cuprinde perioada
3 – 9 iulie.



OBIECTIV mehedinþean 11 - 17.07.2019 pag. 13Horoscop

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Relaþiile parteneriale sunt foarte active la
începutul acestei sãptãmâni. Sunt posibile
discuþii aprinse de la chestiuni familiale sau
locative. De asemenea vor interveni ºi subiecte
referitoare la banii ºi bunurile administrate ºi
folosite în comun cu alþii. Este posibil sã fii nevoit
sã cheltuieºti sume importante de bani pe
mofturile celor dragi sau pe gafele unui coleg de
muncã sau ale unui partener de afaceri. Pe de
altã parte, este posibil sã primeºti cadouri sau
bani dintr-o colaborare. Chiar se pot lãmuri bine
ºi aspectele privitoare la partaje ºi moºteniri.
Traseazã un plan viabil de investiþii ºi rezerve
financiare. Sunt posibile dialoguri cu persoane
aflate în strãinãtate sau poþi pleca într-o cãlãtorie
mult doritã ºi planificatã cu ceva vreme în urmã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã cu multe treburi de
rutinã, fie cã te afli acasã, fie la serviciu. Selecteazã
prioritãþile, pentru cã organismul este obosit ºi ar
avea nevoie de odihnã sau chiar de îngrijiri de
specialitate. Relaþiile parteneriale sunt active Miercuri
ºi Joi prin discuþii importante privitoare la acþiunile
comune sau la colaborãrile în care doreºti sã te implici.
Sunt momente favorabile relaþionãrii cu partenerul
de viaþã ºi cu cei de afaceri. Financiar se contureazã
cheltuieli comune cu alþii. Prudenþã, pentru cã unii
vor depune eforturi serioase în sensul obþinerii unor
avantaje substanþiale din partea ta. Este vremea sã-þi
reevaluezi planurile financiare. Ocupã-te numai tu de
tine ºi de investiþiile tale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este bine sã te ocupi de persoana iubitã ºi de
copiii. Se pare cã nemulþumirile sentimentale sunt
accentuate, iar discuþiile pe teme vechi se tot reiau.
Prudenþã ºi rãbdare! La serviciu este mult de lucru,
dar se lucreazã cu plãcere. Totuºi, nu forþa nota ºi
rezolvã-þi sarcinile de lucru corect ºi la timp.
Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea este bine sã
te îngrijeºti corespunzãtor. Aparent este armonie
la serviciu, însã în umbrã existã conflicte mocnite.
În relaþiile parteneriale se deschide o nouã etapã,
mai ales în ceea ce priveºte colaborãrile care vor
aduce dividente în viitorul apropiat. Se contureazã
schimbãri importante în toate tipurile de colaborãri,
inclusiv în relaþia de cuplu.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este ceva forfotã în plan domestic la începutul
sãptãmânii, fiind nevoit sã te ocupi mai mult de cele
necesare membrilor familiei. Curãþenii, reparaþii,
achiziþionãri de bunuri patrimoniale sau vânzarea altora
care îþi prisosesc. Prudenþã la vânzãri ºi cumpãrãri de
orice fel, pentru cã sunt posibile erori de apreciere a
preþului sau a stãrii bunului respectiv. Sentimental
este ceva armonie ºi stabilitate, însã fii prudent. Existã
nemulþumiri mocnite pe care este bine sã le iei în
calcul. Activitãþile recreative ºi hobby-urile le poþi
desfãºura cu succes. La finalul sãptãmânii se
contureazã activitãþi de rutinã, atât acasã, cât ºi la
serviciu. Sãnãtatea este vulnerabilã, aºa încât este
bine sã te odihneºti conºtient ºi constant.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Multe discuþii cu persoanele din anturajul apropiat,
cãlãtorii pe distanþe scurte, demersuri intelectuale ºi
rezolvarea unor chestiuni personale ºi profesionale. Poþi
fi puþin copleºit de iureºul din preajma ta, însã cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. Acasã, în
familie este armonie, te poþi înþelege bine cu membrii
familiei, iar spaþiul de locuit parcã este ceva mai luminos.
Conflictele în casã ºi în familie pot apãrea numai dacã le
provoci tu de la te miri ce. Organizeazã-þi timpul ºi
resursele, astfel încât sã te ocupi suficient ºi de
îmbunãtãþirea condiþiilor locative. Relaþiile sentimentale
sunt dinamice, iar tensiunile accentuate. Prudenþã! Fiind
orientat mai mult spre tine, spre nevoile ºi problemele
tale, riºti sã strici relaþiile cu cei dragi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Accentul sãptãmânii este legat de veniturile pe care
le obþii dintr-un loc de muncã. Pe de o parte primeºti
drepturile salariale, favoruri sau informaþii preþioase
legate de viitorul câºtigurilor tale, însã pe de alta,
nemulþumirile tale sufleteºti sunt fondate. Este bine
sã te rezumi la strictul necesar ºi sã laºi planurile de
investiþii pentru o altã perioadã. Te poþi sfãtui cu
persoanele din anturajul apropiat, dar fãrã a le povesti
prea multe despre tine ºi intenþiile tale. Discuþii,
întâlniri cu oameni dragi, activitãþi intelectuale,
cãlãtorii pe distanþe scurte. La finalul sãptãmânii,
foarte active devin relaþiile familiale ºi ambientul
domestic, întrucât se deschide o etapã nouã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti foarte energic la începutul sãptãmânii, fapt
pentru care este bine sã te ocupi pe îndelete de
planurile tale personale. ªansele de înoire sunt mari
ºi cu efecte pe termen lung. Selecteazã prioritãþile ºi
urmeazã-le îndeaproape. Joi ºi vineri este rost de a
primi bani sau cadouri dinspre locul de muncã, poate
nu atât cât preconizai, dar suficient cât sã-þi rezolvi
urgenþele ºi nevoile imediate. Informaþii bune privitoare
la salarizare ºi la condiþiile de muncã. Persoanele din
anturajul apropiat îþi sunt alãturi, fie cu discuþii
interesante pe teme de larg interes, fie ajutându-te efectiv
sã-þi rezolvi diverse. Finalul sãptãmânii îþi aduce cãlãtorii
pe distanþe scurte, dialoguri ºi întâlniri cu oameni dragi
ºi de încredere.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Ai nevoie de liniºte ºi de meditaþii interioare, de
aceea organizeazã-þi programul, astfel încât sã te
ocupi pe îndelete de tine ºi de nevoile tale sufleteºti.
Informaþiile obþinute pe cãi mai puþin obiºnuite te
vor ajuta sã înþelegi situaþiile în care eºti implicat ºi
sã gãseºti soluþii deosebite pentru a ieºi din impas.
În a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mai bine,
revenind în mijlocul celorlalþi cu forþe proaspete.
Prudenþã ºi rãbdare! Apar cheltuieli neaºteptate ºi
destul de mari. Este adevãrat cã primeºti bani,
cadouri sau favoruri dinspre segmentul profesional,
însã foarte repede cheltuieºti sau risipeºti tot ce
primeºti. Sunt momente favorabile de a cheltui mai
mult pentru tine ºi nevoile tale reale. Fereºte-te de a
spune altora despre economiile sau veniturile tale!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Discuþiile cu prietenii ºi acþiunile comune cu unii
dintre ei îþi vor deschide sãptãmâna. Cumva predominã
aspectele ciudate, fiind posibil sã te desprinzi de unii,
consideraþi pânã nu demult, drept prieteni importanþi ºi
de neînlocuit. Se recomandã prudenþã vizavi de aceste
persoane, deoarece în umbrã au interese meschine.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe întregul organism, însã cu
accent pe sistemul uro-genital ºi pe segmentele gâtului,
de aceea fii prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. De
evitat, pe cât posibil, consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale în perioada 10 – 12 Iulie!
Energia vitalã fluctueazã, la fel ºi stãrile tale sufleteºti,
astfel cã ai nevoie de odihnã ºi detaºare de cotidian.
Spre finalul sãptãmânii te vei simþi mult mai bine ºi
te vei putea bucura de compania celor dragi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Prima parte a sãptãmânii te aduce în prim-
planul segmentului socio-profesional. Discuþii cu
persoane importante, întâlniri cu reprezentanþi ai
unor instituþii conexe locului tãu de muncã, un
carusel de evenimente, dificil uneori de urmãrit
ºi înþeles. Alege-þi cuvintele ºi gesturile cu grijã,
pentru cã mulþi te vor urmãri cu atenþie ºi îþi vor
semnala cea mai micã eroare. Vei fi susþinut de
prieteni ºi sfãtuitori de nãdejde, mai ales de cãtre
bãrbaþi. Totuºi, ascultã-þi ºi vocea interioarã,
atunci când ai de luat decizii majore cu efecte pe
termen lung. A doua parte a sãptãmânii te
predispune la izolare ºi detaºare de cotidian.
Schimbare de anvergurã în plan personal!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Cu siguranþã îþi vei reevalua unele idei, credinþe
ºi planuri de viaþã în prima parte a sãptãmânii. Prin
discuþiile purtate cu oameni erudiþi sau prin
desfãºurarea unor activitãþi culturale ºi intelectuale
vei reuºi foarte uºor ºi rapid sã renunþi la tipare de
gândire învechite ºi sã adopþi un alt sistem de valori
morale ºi spirituale. Totul este sã-þi pãstrezi
autenticitatea ºi mãsura. Demersuri pentru cãlãtorii
îndepãrtate ºi dialoguri cu persoane din strãinãtate.
ªefii ºi autoritãþile te vor provoca la explicaþii
profesionale sau te vor invita la reuniuni
importante. Foarte dinamice ºi  provocatoare sunt
relaþiile cu prietenii, fapt pentru care de unii te vei
desprinde definitiv.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este nevoie sã te ocupi de achitarea facturilor la
începutul sãptãmânii ºi de relaþiile cu instituþiile
financiare. Pe de altã parte, se întrezãresc discuþii
aprinse cu partenerul de viaþã, rudele sau
colaboratorii pe tema banilor ºi bunurilor
administrate în comun. Prudenþã ºi rãbdare!
Cãlãtoriile îndepãrtate, studiile pe termen lung ºi
perfecþionarea necesarã în domeniul profesional
reprezintã subiecte la care ar fi bine sã te gândeºti
pe îndelete ºi chiar sã faci demersurile necesare
pentru a le materializa. În a doua parte a sãptãmânii
se contureazã schimbãri profesionale de anvergurã
ºi discuþii importante cu ºefi ºi autoritãþi. Prieteni ºi
proiecte profesionale noi!

Autor: AstroCafe.ro
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521 A
N
U
N
Þ    Vând cavou, în Cimitirul Ortodox “Sf. Gheorghe”, sector 33,

poziþia 12, central, având dimensiuni în plan de 4x3 = 12 mp.
   Cavoul are 6 locuri ºi este la roºu.
   Contact: 0726 407 719

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de: Comuna Punghina, judeþul

Mehedinþi ce intenþioneazã sã solicite la ABA JIU-SGA MEHEDINÞI,
aviz de gospodãrire a apelor pentru proiectul “REFACERE UN POD
PESTE PÂRÂUL DRINCEA 1, ÎN SATUL PUNGHINA”, COMUNA
PUNGHINA, JUDEÞUL MEHEDINÞI.
   Aceastã lucrare este o refacere a unei investiþii existente.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz 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
de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã trasmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 09.07.2019.
                                                  Primar,

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Comuna Vrata, judeþul

Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului “MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VRATA, JUDEÞUL
MEHEDINÞI”.
         Aceastã investiþie este o modernizare a drumurilor existente.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz 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
de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 01.07.2019.

Primar, Cãpraru Dan

Aproximativ optzeci de
sportivi, practicanþi de Chanbara, au
participat timp de 6 zile la stagiul de
pregãtire organizat în staþiunea Eforie
Sud. Strehaia a participat cu 7 sportivi
împreunã cu Maestrul Ilie Gîdea.
   Antrenamentele s-au desfãºurat
zilnic ºi au fost conduse de

Samuraii din Strehaia, prezenþi la Stagiul Federaþiei Române de Chanbara

  I.G.M.preºedintele Federaþiei de
Chanbara Shihan Gaby Oancea
împreunã cu profesorii conducãtori
de grupuri. S-au axat în mare parte
pe latura tehnicã, pentru
deprinderea mânuirii sabiei scurte
ºi sabiei lungi ºi dezvoltãrii
rezistenþei aerobe.

   La finalul stagiului a fost
organizat un concurs cu premii, în
care sportivii ºi-au pus în practicã
cele învãþate, concurs desfãºurat în
parcul central al oraºului ºi urmãrit
cu entuziasm de o mulþime de
turiºti prezenþi la Eforie.
   Aºa cum ne-au obiºnuit samuraii
din Strehaia au urcat ºi de aceastã
datã pe podium, astfel încât
delegaþia de sportivi a obþinut
medalii la majoritatea categoriilor de
vârstã: Marghescu Maria (U 6) -
medalie de argint; Ceaucã Maria
(U11) - medalie de argint;
Marghescu Andrei (U12) - medalie
argint; Ignat Daniel (U14) - medalie
de aur; Borugã Iulian (U18) -
medalie de argint; Marghescu Laura

(seniori U45) - medalie de argint;
Marghescu Cristian (seniori U 45)
- medalie de argint ºi maestrul Gîdea
Ilie (seniori peste 45 de ani) -
medalie de argint.
   Chanbara se practicã pânã la
vârste înaintate, fiind o bunã metodã
de pãstrare a fitness-ului muscular
ºi a sãnãtãþii corpului, federaþia de
Chanbara fiind cea mai prietenoasã
federaþie ºi cea mai nouã federaþie
care a obþinut CIS-ul în urmã cu doi
ani. Sã le urãm sportiviilor succes
în pregãtire, întrucât pe 29
septembrie 2019, la Bucureºti, va
avea loc primul campionat
internaþional de Chanbara, unde
Strehaia va participa cu un lot
complet de sportivi.
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FCU Craiova ºi-a reluat
pregãtirile în vederea noului sezon din
Liga a III-a, iar vineri, de la ora 18:00,
pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, va disputa primul
amical al verii. Adversara clubului
patronat de Adrian Mititelu va fi nou-
promovatã în eºalonul secund, CSM
Reºiþa, echipã la care joacã ºi
mijlocaºul mehedinþean, adus recent
de la ACS ªoimii Lipova, Cristian
Poianã. ªi echipa din Bãnie ºi-a
completat lotul, prin aducerea mai
multor jucãtori cu experienþã, precum
Costinel Gugu (CS Mioveni),Claudiu
Dragu (Turris Turnu Mãgurele) sau
Marian Stoenac (CS Filiaºi).
Modificãri au avut loc ºi la nivelul
bãncii tehnice, pe funcþia de antrenor

Atleta Aurelia ªtefania
Florescu a adus noi medalii pentru

Nou-promovatã, echipa cu cei
mai mulþi jucãtori severineni din Liga
a III-a, ACS Tractorul Cetate, va disputa
joi un amical cu CS Pandurii Târgu
Jiu. Testul va avea loc pe terenul
sintetic din cadrul Complexului
Sportiv Târgu Jiu, suprafaþã care a
gãzduit sezonul trecut partidele
echipei gorjene, din eºalonul secund.
   Având ca obiectiv evitarea
retrogradãrii, echipa doljeanã vrea sã
mizeze ºi sezonul viitor pe severineni,
astfel cã în aceastã perioadã va testa o
serie de fotbaliºti din Mehedinþi. “Ne-
am reluat pregãtirile, iar joi (n.r. -
astãzi) avem un amical cu Pandurii.
Avem legitimaþi peste 20 de jucãtori
din Severin, câþiva din Craiova ºi 2-3
localnici, din Cetate. Urmãrim sã
vedem dacã bãieþii pe care am mizat
în Liga a IV-a Dolj pot sã rãmânã în
continuare la echipã, fiindcã acum
trebuie sã facem mult mai multe

 M. O.

Primul amical, pe “Municipal”
principal fiind instalat Eugen Tricã.
   FCU Craiova are în plan ºi un amical
la Târgu Jiu, cu divizionara secundã
CS Pandurii, prilej cu care ar putea fi
inaugurat noul stadion de pe malul
Jiului. De altfel, patronul Adrian
Mititelu a inspectat arena de 12.500
de locuri ºi a discutat cu primarul
Marcel Romanescu despre
posibilitatea închirierii pentru noul
sezon a stadionului care a costat 25
de milioane de euro. În acelaºi timp,
Mititelu ºi-a prelungit contractul ºi cu
Primãria Severin, în vederea închirierii
arenei de la malul Dunãrii ºi viitorul
campionat. La Târgu Jiu, preþul
perceput de autoritãþile locale pentru
un meci este de 5.000 de euro, în timp
ce la Drobeta Turnu Severin cheltuielile

sunt de 10 ori mai mici. Mititelu a
luat în calcul varianta mutãrii echipei
la Târgu Jiu, nemulþumit de asistenþa
redusã de la meciurile pe care FCU
Craiova le-a disputat sezonul trecut
pe “Municipalul” severinean, unde
au asistat, în medie, doar 200 de
spectatori.  Liga a III-a începere pe 24
august. FRF încã nu a stabilit
componenþa celor 5 serii, dar, dupã
toate probabilitãþile, FCU Craiova va fi

repartizatã tot în seria a III-a, unde le va
avea ca principale contracandidate la
promovare pe CSM Alexandria ºi
CSM Slatina, dar ºi Flacãra Horezu
sau Energeticianul Târgu Jiu pot emite
pretenþii la primul loc. CS Filiaºi, CS
Universitatea II Craiova, Tractorul
Cetate, Gilortul Târgu Cãrbuneºti,
Viitorul Dãeºti sau Vediþa Coloneºti
vor face, mai mult ca sigur, ºi ele parte
din seria a III-a.

Cetate va miza tot pe severineni

Noi medalii pentru Florescu

antrenamente, faþã de câte fãceam la
judeþ. Urmãrim ºi juniori, în special
din Drobeta Turnu Severin, fiindcã la
Liga 3 se joacã cu 3 juniori din teren.
Sper sã ne ridicãm la nivelul Ligii a
III-a”, a spus antrenorul-jucãtor Dorian
Cristinel Vasilicã (foto). Între timp,
conducerea clubului doljean a început
amenajarea stadionului din Cetate, în
vederea omologãrii pentru Liga a III-
a. În cazul în care nu va fi gata pânã pe
31 august, ACS Tractorul ºi-ar putea
disputa, o perioadã, meciurile de pe
teren propriu la Severin sau Craiova.
   ACS Tractorul Cetate a promovat, în
premierã, luna trecutã, în Liga a III-a,
dupã ce a învins reprezentanta Ligii a
IV-a Teleorman, Unirea Brânceni, cu
scorul de 1-0. Echipa din Cetate
pierduse barajele din 2016 ºi 2017,
când a întâlnit ACS ªirineasa (Vâlcea),
respectiv Internaþional Bãleºti (Gorj).

 M. O.

CSS Drobeta Turnu Severin. La
sfârºitul sãptãmânii trecute, sportiva
pregãtitã de Marin Istrate a participat
la Campionatul Naþional de Atletism,
rezervat juniorilor III, de la Piteºti, de
unde s-a întors cu 2 medalii. Dacã în
proba de 800 metri s-a clasat pe
primul loc, cu timpul de 2 minute, 14
secunde ºi 67 de sutimi de secundã,
Florescu a obþinut argintul la 1.500 m
obstacole, cursã pe care a încheiat-o
în 5 minute, 13 secunde ºi 57 de
sutimi. Florescu mai luase în aceastã
varã medalii atât la Naþionalele de
Juniori II, cât ºi la cele de Juniori I,
unde a concurat cu adversare mult mai
mari de vârstã. De altfel, sportiva
originarã din Izvoru Bârzii este
consideratã una dintre speranþele
atletismului românesc. CSS Drobeta
Turnu Severin a mai avut-o în
competiþie pe Valentina Lorena Arsin,
clasatã pe locul 5 în proba de 1.500 m
ºi pe 4 la 3.000 de metri.
   Celãlalt club de profil al oraºului,
CSM Drobeta Turnu Severin, a fost
reprezentat la Campionatul Naþional
de Juniori III, desfãºurat pe Stadionul
“Nicolae Dobrin” din Piteºti, doar de
Alexandru Cristian Brãgãu. Elevul lui
Mirel Bârcu nu s-a apropiat însã de
podium, trecând linia de sosire al
ºaptelea în proba de 400 m ºi al
nouãlea la 800 m.
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Mã fraþilor, sã speriarã ai lu
Zbanghiu, cã cicã puteau sã ajungã
la mâna alãuia mic, sã aibe grijã
de ei. ªtiþi cã mai era puþin ºi
dãdeau legea aia de-i obliga pe
copii sã-ºi întreþinã pãrinþii ºi
bunicii. Pã ai lu Zbanghiu sã
tãvãleau pe jos, cã dacã ajung pe
mâna lu’ ãla micu, cicã mai bine sã
duc singuri la azil. Pã da, o iau pe
jos uºurel, cu plãsuþa cu douã-trei
haine ºi sã opresc la poarta
cãminului. Cã altfel nu sã ºtie dacã
mai apucã sã ajungã pe undeva, cu
întreþinerea lu’ Zbanghiu al mic.
Noroc cã, pãnã la urmã, lãsarã baltã
legea ºi scãparã ºi ai bãtrâni de
atâta grijã din partea copiilor.

Da, mã nepoate, sigur o ºtiþi pe
aia cu VREM O ÞARÃ CA AFARÃ....
Da, dar numa când ieste vorba de
drepturi, nu ºi de obligaþii. Iote,
sã pusãrã pubele ecologice prin

 nea Mãrin

Sucã, severinenii ºi pubela, spiritu civic ºi jalea di la Bac
mai locuri în muncipiul
Drobeta Turnu Severin, da
severineanu nostru tot
needucat rãmâne. Pãi, în loc
sã punã gunoiu selectiv,
adicã în pubela care trebe,
aruncã resturile alãturi, ca
acasã sub preº. Degeaba
încearcã edilii locali sã facã
ceva european pentru
Severin, cã tot ºjmecheria
rãmâne la putere. Asta da
atitudine prietenoasã faþã
de mediu din partea
concitadinilor  noºtri. Pãi nu?!

Bine, sã vãzu spiritu civic ºi la
ultima furtunã, aia de mãturã tot
oraºu ºi vreo douãzeci ºi mai bine
de acoperiºuri de bloc. Adicã
cetãþenii admirau peisaju di la
ferestre ºi angajaþii de pe la regiile
primãriei sã luptau cu furia naturii,
fãrã vreun alt ajutor. Bunã treabã,

doamne-fereºte ºi de mai rãu, cã
nici cã te poþi baza pe careva. Aia
e, mã fraþilor, lumea e din ce în ce
mai rea ºi greu sã sã mai schimbe
ceva în bine.

Da, apropo de schimbãri, e pi la
Stadion o familie mai amãrâtã,
cãreia i s-ar fi promis cã va fi
branºatã la utilitãþi, la curent, da
cicã nu s-ar fi întâmplat. Di la
precedentele promisiuni electorale.
Aºa cã, dacã aude cine trebe, poate
sã rezolvã ºi situaþia lor ºi nu mai
stau oamenii în condiþii inumane.
Cã e pãcat, nu de alta...

Mã nepoate, e jale la Bacul ãsta,
di la an la an parcã în loc sã fie mai
bine, e mai rãu, din ce în ce mai
rãu. Pã 3 din 5 picarã, adicã mai
mult de jumãtate dintre ãi de intrarã
la liceu. Noroc cu nerodu de Sucã,
cã ãsta fu altã generaþie ºi trecu pin
ºcoalã ca gâsca pin apã. Adicã nu
sã prinsã apa, pardon cartea, de el.
De aia e musai acuma sã umble cu
dicþionaru dupã el, ca sã traducã
ce-i spun intelectualii din oraº. Mai
ales ãi de vin de prin Spania, de
prin Italia, cu câte o limuzinã luatã
de pin Anglia, cu volan pe dreapta.

Da, ezact ca tânãru din Malovãþ

care, dupã ce lovi o femeie fugi,
gâdind cã nu va fi prins, cã are
volan pe dreapta. Numa cã dupã
neºte timp tot fu gãsât pi la Bobaiþa
ºi dus la dreapta judecatã.

Mã fraþilor, apãru iarã nea Buºoi
pe sticla televizoarelor, de crezui
iniþial cã e vreo emisiune în reluare.
Pã da, cã io îl ºtiam plecat la
Bruxelles, sã reprezinte þara cu
cinste ºi ‘mnealui tot cu vorbãria.
Da aºa sã face treaba, dai din gurã
ºi ajungi departe, mai ales când
eºti imun di la atâtea infiltraþii în
sãnãtate. Vorba unor cunoscuþi.
Oriºicum, una peste alta, lu
‘mnealui îi place sã se audã, chiar
dacã spune.... NIMIC.

Poate o avea nevoie de Sucã, sã-
i traducã din limba românã. Da las
cã pleacã în vacanþã ºi ‘mnealui, nu
cã n-ar mai fi fost ºi sã mai
elibereazã ecranu. Pãnã atunci le
zicem severinenilor sã nu sã spãrie
de elicopteru’ care le turlburã
liniºtea de searã cu survolu’ lui.
Surse informate, zic, sã pare cã ar
cãuta imigranþi. Mãi sã fie!

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


