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Compania Aerospaþialã Romaero ºi compania
americanã Raytheon au semnat astãzi, un Memorandum
de înþelegere pentru dezvoltarea cooperãrii industriale

Romaero ºi Raytheon au semnat un memorandum
de înþelegere pentru cooperare industrialã

pentru programul Patriot, care va permite companiei
româneºti sã ofere servicii de producþie ºi mentenanþã
tehnicã pentru sistemele Patriot deþinute de România.

Semnarea a avut loc la Palatul Victoria, în prezenþa
doamnei Viorica Dãncilã, Prim Ministrul României,
a domnului Niculae Bãdãlãu, Ministrul Economiei,
a domnului  Gabriel  Beniamin Leº,  Ministrul
Apãrãrii Naþionale ºi a reprezentanþilor Ambasadei
SUA în România. 

Memorandumul de Înþelegere dintre cele douã
companii, deschide perspective pentru Romaero de
a exporta produse ºi servicii la nivel global, având
posibilitatea sã devinã unul dintre furnizorii globali
ai companiei americane Raytheon. Zonele în care ar
putea colabora Romaero ºi Raytheon includ atât
fabricarea de pãrþi componente ºi subansamble
mecanice, cât ºi asistenþa tehnicã pentru sistemele
Patriot deþinute de România.

Viorica Dãncilã, Prim Ministrul României  a
declarat: “Industria de apãrare este unul dintre sectoarele
cu un mare potenþial de dezvoltare. În acest an, Guvernul
a acordat sume importante operatorilor cu capital de
stat pentru dezvoltarea ºi modernizarea capacitãþilor
de producþie.  CONTINUARE ÎN PAGINA 2

Simona Halep  (27 de ani) a câºtigat, în premierã, turneul
de la Wimbledon, dupã o finalã de vis cu Serena Williams,
scor 6-2, 6-2. Marea noastrã campioanã a avut o prestaþie
excepþionalã ºi nu i-a dat nicio ºansã sportivei din SUA.
   Grijile Simonei Halep nu s-au terminat dupã ce a reuºit
sã câºtige marele trofeu. Halep va participa, dupã finala
masculinã, la tradiþionalul dineu al campionilor. Simona
a recunoscut cã, în momentul în care a venit la
Wimbledon, nu ºi-a pus în bagaj o rochie elegantã.

 CONTINUARE ÎN PAGINA 7
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Joi, 18 iulie 2019, la
Palatul Culturii Teodor

Costescu se desfãºoarã
Conferinþa Judeþeanã

Ordinarã a Organizaþiei
PSD Mehedinþi.

Cu aceastã ocazie, la
Drobeta Turnu Severin este

prezentã premierul
României ºi totodatã,

preºedintele Partidului
Social Democrat, Viorica
Dãncilã. Domnia sa va fi
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PSD a trecut prin momente
dificile în ultimele luni. Dar ce zic
ultimele luni, în ultimii ani, mai
bine zis. A rezistat cu brio la
guvernare, dar a ieºit foarte ºifonat
din poveºtile cu legile justiþiei,

Momente critice
intervenþia jandarmilor, arestarea
lui Dragnea.

Rezultatul pe care PSD l-a avut
la alegerile europarlamentare au
consemnat de fapt  un traseu politic
totalmente neinspirat, cu o tutelã,
Dragnea - Dãncilã, lipsitã de
carismã ºi campioanã la gafe.
Rareori am vãzut personaje politice
mai nepopulare precum Dragnea-
Dãncilã. Poate doar Boc-Bãsescu
le mai fac concurenþã într-un
posibil clasament al figurilor
politice nepopulare.

Acum PSD trece printr-o
perioadã de refacere ºi uºoarã
acalmie, dupã cãderea lui Dragnea.
Nu au ales cea mai bunã formulã,

dar nici nu prea au avut de ales.
Dãncilã are avantajul de a fi prim
ministru ºi PSD nu ºi-a permis o
crizã, o demisie a premierului, ºi
atunci au preferat sã o voteze pe
Dãncilã ºi preºedinte de partid. E o
soluþie de avarie, bunã, în fond.
Dar nu e una care sã asigure PSD
vreo performanþã la alegerile ce
vin în toamnã.

PSD a pierdut startul. Degeaba
mai vine acum, în mijlocul verii, cu
vreun candidat propriu. Nu prea vãd
cum ar avea timp, acest candidat,
sã intre într-o campanie eficientã
împotriva unui preºedinte aflat în
exerciþiu de campanie electoralã de
mai bine de un an. Una peste alta,

e bine pentru PSD cã a scãpat de
Dragnea. Acum, dupã previzibilul
eºec la alegerile din toamnã, le mai
rãmâne social-democraþilor sã
scape ºi de Dãncilã, ºi sã gãseascã
un lider mai puternic. Nu de alta
dar la anul vin sezoane mari de
alegeri: locale, parlamentare.
Alegeri unde miza e imensã iar
interesul PSD e pe mãsurã.

Deºi slãbit, uºor abulic, PSD nu-
ºi face mari griji pentru 2020, în
condiþiile în care rãmâne la
guvernare ºi atâta vreme cât
opoziþia e fragmentatã ºi distroficã.
Chiar dacã vor pierde bãtãlia
pentru Cotroceni, vor câºtiga anul
politic 2020 la pas.

Romaero ºi Raytheon au semnat...

Totodatã, din perspectiva
îndatoririlor operaþionale pe care
le are ca membru al  NATO,
România s-a angajat într-un efort
continuu de modernizare a armatei
ºi a alocat, pentru al treilea an
consecutiv, 2% din PIB pentru
apãrare. Aceastã decizie dovedeºte
cã înþelegem pe deplin rolul
strategic pe care þara noastrã îl are
în zona Mãrii Negre, în particular,
ºi pe flancul de sud-est al NATO,
în general.  Însã,  obiect ivul
Guvernului este ca fondurile
alocate înzestrãrii armatei sã se
întoarcã, într-o mãsurã cât mai
mare, în economia româneascã, sã
contribuie la revigorarea industriei
naþionale de apãrare, prin
cooperare industrialã ºi transfer
tehnologic. [...] Iar semnarea
acestui Memorandum de

Înþelegere ºi colaborarea noastrã
confirmã potenþialul pe care îl are
industria româneascã în întãrirea
capacitãþilor de apãrare în cât mai
mult zone de operaþii”.

Ministrul Economiei, Niculae
Bãdãlãu , a salutat încheierea
acordului  înt re  ce le douã
companii ºi a specificat faptul cã:
”Este important pentru economia
româneascã ºi pentru companiile
din industria de apãrare sã poatã
sã întoarcã în economia realã cât
mai multã valoare adãugatã din
programele de înzestrare, iar
centrele de mentenanþã sunt o
astfel de modalitate. Industria
naþionalã de apãrare a început sã
funcþioneze, dovezi în acest sens
sunt parteneriatul de astãzi, dintre
Romaero ºi Raytheon, dar ºi
parteneriatul dintre Beretta ºi
Uzina Mecanicã Plopeni, semnat

luna trecutã. Acesta este cel mai
important lucru,  iar aceastã
dezvoltare trebuie sã continue”.

“Acordul semnat astãzi între
reprezentanþ i i  companiei
Romaero ºi cei ai Raytheon
reprezintã pentru Ministerul
Apãrãrii Naþionale un moment
foarte important, deoarece avem
certitudinea ca sistemele Patriot
care vor intra în dotarea Forþelor
Aeriene ºi Terestre Române vor
beneficia de asistenþã tehnicã de
înaltã performanþã, în modul cel
mai rapid ºi oportun posibil”, a
declarat, la rândul sãu, Gabriel
Ben i ami n  Leº ,  M i n i s t r u l
Apãrãrii Naþionale.

Patriot este un sistem defensiv
antiaerian ºi anti-rachetã care
reprezintã elementul de bazã al
apãrãrii NATO împotriva rachetelor
balist ice ºi de croazierã,
aeronavelor avansate ºi dronelor.

”Compania Raytheon continuã
sã construiascã parteneriate
sustenabi le cu industr ia
româneascã de apãrare”, a spus
Tom Laliberty, vicepreºedinte

pentru sis teme de apãrare
antiaerianã ºi anti-rachetã din
cadrul  div iz iei  de sisteme
integrate de apãrare a Raytheon.
”Acest  memorandum este o
oportunitate pentru Romaero sã
poatã oferi servicii de producþie
ºi mentenanþã tehnicã pentru
sistemele Patriot deþinute de
România”.

Despre Raytheon
Cu vânzãri de 27 miliarde de

dolari în 2018 ºi 67.000 de
angajaþi, compania Raytheon este
un lider în domeniul tehnologiei
ºi al inovaþiei, specializat în soluþii
de apãrare, guvernare civilã ºi
securitate informaticã. Cu o istorie
de 97 de ani de inovaþie, Raytheon
furnizeazã echipamente
electronice de ultimã generaþie,
soluþii de integrare a sistemelor,
produse ºi servicii C5ITM, precum
ºi servici i de detectare,
maximizare a efectelor ºi asistenþã
în misiune pentru clienþi din peste
80 de þãri. Raytheon are sediul în
Waltham, Massachusetts.

MINISTERUL ECONOMIEI
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În cadrul ºedinþei de îndatã
a Consiliului Judeþean Mehedinþi,

   Încã un proiect important pentru
Mehedinþi, locuitorii din zona de sud
a judeþului, dar ºi cei care tranziteazã
graniþa cu judeþul Dolj prin localitatea
Gemeni (com. Dîrvari), prinde contur.
   La începutul sãptãmânii a fost
predat amplasamentul ºi au început
lucrãrile de modernizare a DJ 562,
cuprins între porþiunea asfaltatã din
localitatea Gemeni (comuna Dîrvari)
ºi limita cu judeþul Dolj.
   Tronsonul are o lungime de
3,288 kilometri ºi va fi asfaltat în
urmãtoarele ºase luni.

Noi indicatori tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a Secþiei Psihiatrie

convocatã la sfârºitul sãptãmânii
trecute de preºedintele Aladin

Georgescu, s-au supus la
vot noii indicatori tehnico-
economici actualizaþi - faza
DALI pentru obiectivul de
investiþii „Reabilitare/
modernizare pentru
creºterea eficienþei
energetice a Pavilionului
Psihiatrie I ºi II”, proiect
finanþat cu fonduri
europene prin Programul
Operaþional Regional.
   “Necesitatea unei astfel
de hotãrâri a venit dupã ce,
în cursul anului 2018,

dupã semnarea contractului de
finanþare, lucrarea a fost scoasã la
licitaþie pentru proiectare ºi
execuþie, dar nu s-a depus nicio
ofertã, deºi procedura s-a repetat
de douã ori. Echipa de proiect a
analizat cauzele care au generat
aceastã situaþie ºi a constatat cã la
nivelul anului 2019, valoarea
maximã estimatã a contractului ce

urma a fi atribuit, de 2,053,428.92
lei fãrã TVA, necesitã actualizare.
   În acest sens, i s-a solicitat
proiectantului actualizarea
devizului general, cu precizarea de
a avea în vedere preþurile actuale
de piaþã ale materialelor ºi aplicarea
prevederilor art. 71 din OUG 114/
2018, cât ºi prevederile art. 15 din
OUG 43/2019. Diferenþa dintre
valoarea iniþialã ºi cea nou
calculatã/actualizatã, în cuantum de
775 mii lei este neeligibilã ºi
reprezintã contibuþie a Consiliului
Judeþean Mehedinþi”, a explicat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
    Astfel, în urma votului
consilierilor judeþeni, valoarea
totalã a investiþiei pentru
modernizarea Pavilionului
Psihiatrie este de 3,2 milioane lei,
iar în perioada imediat urmãtoare
se va relansa procedura de
achiziþie.

Se lucreazã pentru modernizarea DJ 562
Tronsonul Gemeni - limita Dolj

 Biroul de presã

 Biroul de presã

   “Valoarea investiþiei este de
aproximativ 3 milioane lei, sumã ce
provine din fonduri europene, pe
Programul Operaþional Regional, în
cadrul proiectului <<Îmbunãtãþirea
conectivitãþii în zona de sud a
judeþului Mehedinþi>>. Mã bucur cã
putem sã le dãm locuitorilor din zonã
aceastã veste, mai  ales cã porþiunea
face în prezent, legãtura între douã
tronsoane asfaltate!”, a spus
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

„România a urcat douã locuri
într-un an în clasamentul privind
implementarea Obiectivelor pentru
Dezvoltare Durabilã realizat de
echipa renumitului economist
Jeffrey Sachs. Suntem pe locul 42
din 162. Mai avem, însã, multe
lucruri de îmbunãtãþit pentru a
reuºi sã implementãm cu succes
Agenda 2030. De aceea,
evenimentele de tipul celui pe care
l-am organizat astãzi sunt foarte
importante. Trebuie sã fim suficient
de înþelepþi încât sã învãþãm unii de
la alþii, întrucât tranziþia cãtre o
societate durabilã ne aduce
provocãri comune pe care le putem

László Borbély: „România a urcat douã locuri în
clasamentul privind implementarea

Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilã”
În cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilã

care se desfãºoarã zilele acestea la New York sub egida Consiliului
Economic ºi Social al ONU (ECOSOC), România a fost coorganizator al
evenimentului conex „Governance of the SDGs: Learning from country

experiences and defining an agenda for the future”. Conferinþa a fost
iniþiatã de Guvernul României prin Departamentul pentru Dezvoltare

Durabilã în parteneriat cu Guvernul Islandei ºi OCDE.

depãºi doar împreunã”, a declarat
László Borbély.
   Obiectivul evenimentului a fost
acela de a facilita schimburile de
bune practici, cât ºi discuþiile
despre provocãrile ºi oportunitãþile
implementãrii Obiectivelor pentru
Dezvoltare Durabilã. Plecând de la
aceastã conferinþã, OCDE îºi
propune sã lanseze în septembrie
un hub global care, pornind de la
experienþele statelor, sã realizeze
propuneri de politici publice pentru
implementarea Agendei 2030.
Împreunã cu prim-ministrul
Islandei, Katrín Jakobsdóttir,

 Continuare în pag. 6
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În primul rând, aº sublinia importanþa
provocãrii de a fi student la Universitatea de ªtiinþe
Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timiºoara, de a
aloca studiului cei mai frumoºi ºi mai plini de
potenþial ani din viaþã din punctul de vedere al
energiei, al resurselor interioare.
   În Universitatea noastrã, în funcþie de specializarea
aleasã, studenþii parcurg trei ani în zona biologiei,
patru ani în spectrul specializãrilor de inginerie, ºase
ani de medicinã veterinarã. Pentru biologie, inginerie
agricolã, silvicã ºi horticolã, cadastralã, geneticã,
zootehnicã, a produselor alimentare, a resurselor
animaliere ºi a mediului,precum ºi pentru
managementul în agro-turism existã perspective
reale de angajabilitate pe piaþa muncii din România.
   Referindu-ne la condiþiile pe care le oferim
studenþilor noºtri, trebuie sã ne lãudãm: avem unul
dintre cele mai frumoase Campusuri Universitare
din þarã, care oferã studenþilor o soluþie integratã de
învãþare, practicã, locuire ºi recreere, obþinând în
2014 Certificatul de Excelenþã pentru “Best
Campus” oferit de Oxford University UK. În
vecinãtatea ei, am dezvoltat o zonã destinatã
promovãrii ºi comercializãrii produselor
agroalimentare locale tradiþionale, de unde studenþii
ºi locuitorii din zonã se pot aproviziona.
   Staþiunea Didacticã a Universitãþii, aflatã în
imediata vecinãtate a Campusului, s-a bucurat anul
trecut de investiþii de peste 3 milioane euro în
modernizarea utilajelor agricole din dotare. Staþiunea
este în curs de extindere cu o bazã de lucrãri practice
ºi cercetare în pomiculturã, viticulturã, plante
medicinale ºi fito-tehnie. Universitatea noastrã are,
deja, cca 3.000 ha pe care studenþii au posibilitatea
sã-ºi desfãºoare activitãþile practice, esenþiale în
formarea lor ca specialiºti în ºtiinþele vieþii.
   Universitatea gestioneazã cca 900 ha împãdurite,
unde studenþii de la Ingineria Mediului, Biologie
ºi Siviculturã pot studia biodiversitatea „pe viu”,
desfãºurând activitãþile practice din sfera cinegeticii.
Conex bazei de cercetare a Universitãþii,
funcþioneazã ºi Staþiunea Tinerilor Naturaliºti,
unde studenþii pot studia elemente de
pisciculturã, având la dispoziþie ºi un parc
dendrologic, ce include specii arboricole extrem
de rare alãturi de sere ºi solarii, de unde pleacã
spre unitãþile comerciale produse agroalimentare
obþinute ºi cu contribuþia studenþilor.
   Procesul educaþional corespunde cerinþelor
moderne de calitate ºi finanþare globalã ºi
compatibil cu sistemul de învãþãmânt European,
bazat pe credite transferabile.
   Din punctul de vedere al dotãrii materiale a
spaþiilor deopotrivã destinate studiului ºi cercetãrii
aplicate, consider cã ne situãm în prim planul

Vã invitãm într-o Universitate care va aduce
plusvaloare viitorului vostru ºi României!

 Biroul de presã

universitãþilor din sfera ºtiinþelor vieþii. Trebuie
remarcate ºi investiþiile în relaþia cu firmele
interesate de parteneriate în asigurarea condiþiilor
optime de desfãºurare a practicii studenþilor - ºi
mã gândesc la companiile din zona prelucrãrii
produselor agroalimentare (panificaþie, mezeluri,
conserve) ori din agro-turism, la instituþiile din
domeniul cadastral, al protecþiei mediului ºi
silviculturii, al sãnãtãþii publice.
   Dezvoltarea economicã a Zonei de Vest a þãrii
constituie încã un avantaj pentru absolvenþi, datã
fiind „chimia” specialã ce opereazã între
Universitatea noastrã ºi mediul socio-economic
regional, care oferã o vastã diversitate de
posibilitãþi de angajare pentru tinerii specialiºti
din domeniile noastre de expertizã.
   De subliniat este înfiinþarea învãþãmântului în limba
englezã, în condiþiile în care, evident, majoritar este
cel cu predare în limba românã. În plus - acesta este
al doilea an -, avem ºi specializãri acreditate în limba
francezã: la ingineria mediului ºi medicinã veterinarã
la licenþã, iar la master la industria alimentarã ºi
vinificaþie. Universitatea noastrã a investit ºi
investeºte constant în internaþionalizare.
   Un avantaj de reliefat este cel legat de mobilitarea
studenþilor. În fiecare an, vin studenþi din peste 20
de þãri - ºi nu doar din Europa. Acest program pe
fonduri europene, câºtigate prin Erasmus+, oferã
studenþilor noºtri posibilitatea sã meargã la
universitãþi din strãinãtate pentru o perioadã de
minimum 6 luni, pentru practicã sau pentru studiu.
Este o oportunitate foarte bunã de a cãlãtorii, sã
cunoascã alte þãri, alþi studenþi, alt mediu academic
- un avantaj ºi o lecþie a maturitãþii. Este o adevãratã
plusvaloare, atât pentru ei, cât ºi pentru Universitate.
Am acordat o mare importanþã consolidãrii bunelor
relaþii cu mediul de afaceri ºi cu instituþiile din sfera
noastrã de activitate, pentru a spori absorbþia
absolvenþilor pe piaþa muncii. Astfel, nu avem nici o
specializare unde absorbþia sã fie sub 50%. Un
important avantaj pe care-l au unii dintre studenþi
noºtri este acela cã sunt preluaþi de cãtre companiile
interesate încã de pe bãncile Universitãþii. Din
statistici, rezultã cã sunt specializãri la care absorbþia

este foarte aproape de 100%, ceea ce confirmã
necesitatea unor astfel de specializãri pentru
economia româneascã. Faptul cã statul investeºte
în educaþie este cât se poate de important. Mesajul
meu cãtre viitorii noºtri studenþi este: „Vã invitãm
într-o Universitate care va aduce plusvaloare
viitorului vostru ºi României!”
O altã preocupare a conduceri USAMVBT este
iniþierea de relaþii de colaborare cu cât mai multe
universitãþi din Europa, SUA, Asia, Africa. Suntem
încurajaþi sã dezvoltãm astfel de relaþii atât de
Ministerul Învãþãmântului, cât ºi de Consiliul
Naþional al Rectorilor. Prin specializãrile pe care le
avem ºi prin deschiderea dascãlilor ºi a studenþilor,
putem dezvolta internaþionalizarea. Aº vrea sã remarc
faptul cã, în mai, organizãm Conferinþa Internaþionalã
de ªtiinþele Vieþii, la care vor participa universitãþi
din 30 de þãri. De asemenea, suntem implicaþi în
contracte de cercetare pe programul Orizont 2020.
Un important beneficiu al internaþionalizãrii este
atragerea de parteneri de peste hotare ºi creºterea
gradului de vizibilitate mondialã. În prezent, derulãm
colaborãri cu Texas University ºi Purdue University
din SUA, cu Chonbuk National University din Coreea
de Sud, iar în Africa avem parteneriate cu universitãþi
din Maroc, Egipt, Tunisia ºi Algeria. De asemenea,
avem relaþii de colaborare cu universitãþi din Europa
de Est ºi din Eurasia - Georgia, Mongolia. Participãm
constant la târguri internaþionale din Europa, Africa
ºi Asia, unde promovãm imaginea României.
   Aº vrea sã închei cu câteva vorbe de apreciere
pentru colegii implicaþi în sectorul cercetãrii, care
înregistreazã, an de an, rezultate deosebite.
Vorbim despre cercetarea aplicatã, confirmatã de
numeroase brevete de invenþii, care se va
materializa, în cel mai scurt timp, în dezvoltarea
producþiei, aducând plusvaloare în economia þãrii
noastre. Trebuie sã precizãm cã în aceastã zonã
de cercetare pot fi cooptaþi ºi masteranzii ºi
doctoranzii Universitãþii noastre.
   În acest moment, în USAMVBT studiazã peste
5.200 de studenþi. Ne bucurãm cã suntem pe un
trend ascendent, creºterea fiind de 100-200 de
studenþi pe an.
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Palatul Culturii “Teodor
Costescu” a gãzduit marþi
conferinþa de lansare a patru
proiecte cu finanþare europeanã
câºtigate de Primãria Drobeta
Turnu Severin, “Start în
implementarea proiectelor cu
finanþare europeanã prin Programul
Interreg-IPA de Cooperare
Transfrontalierã România-Serbia la
Drobeta Turnu-Severin”. Trei din
aceste proiecte se vor implementa
în parteneriat cu Primãria Kladovo,
iar unul din acestea în parteneriat
cu 2 asociaþii din Drobeta Turnu
Severin ºi Kladovo. La eveniment
au fost prezenþi Vladan Tadic -

Consulul General al Republicii
Serbia la Timiºoara, Marius Oliver
Dilof - Consulul General al
României la Zajecar, Anca Lolescu
– directorul executiv al BRCT
Timiºoara, Sasa Nikolic – primarul
municipiului Kladovo, Nicolae
Drãghiea – prefectul judeþului
Mehedinþi, Aladin Georgescu –
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, reprezentanþii
instituþiilor de stat din judeþul
Mehedinþi. “Am participat astãzi
(n.r. 16 iulie) la conferinþa de
lansare a celor patru proiecte
câºtigate de Primãria Drobeta
Turnu Severin în cadrul
Programului România-Serbia, care
vor fi implementate în parteneriat
cu Primãria Kladovo. Din 172 de
proiecte depuse, doar 33 au fost
aprobate, din care 4 sunt ale
Primãriei Drobeta Turnu Severin. În
ultimii ani, am dezvoltat împreunã
cu Primãria Kladovo o serie de
proiecte comune privind

Proiecte pe fonduri europene lansate de Primãria Drobeta Turnu Severin
cooperarea transfrontalierã ºi
parteneriate strategice benefice
pentru cele douã comunitãþi.
Mulþumesc echipei Primãriei
pentru munca depusã ºi sunt
convins cã aceste proiecte
importante pentru comunitate vor
fi duse la bun sfârºit. Valoarea
totalã a proiectelor este de 2,5
milioane de euro, din care o parte
revin Primãriei Drobeta Turnu
Severin, bani ce vor fi cheltuiþi în
dezvoltarea turismului, prin
punerea în valoare a Cetãþii
Medievale, a altor obiective
culturale ºi dotãri cu vehicule ºi
echipamente de intervenþie în

situaþii de urgenþã”, a declarat
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.

Proiectele ce urmeazã a se
implementa sunt atât în domeniul
cultural, turistic, mediu cât ºi în
domeniul situaþiilor de urgenþã,
dupã cum urmeazã: „Dezvoltare
sustenabilã pentru comunitãþi
locale ‹mai verzi› în zona Dunãrii”,
„Dezvoltarea infrastructurii ºi
serviciilor comune de urgenþã în
Drobeta Turnu Severin ºi Kladovo”,
“Secretele cetãþilor medievale de la
Porþile de Fier” ºi “Lights-on”.

Unul dintre proiectele al cãrui
contract de finanþare s-a semnat se
intituleazã “Dezvoltare sustenabilã
pentru comunitãþi locale ‹mai
verzi› în zona Dunãrii”, proiect în
cadrul cãruia Primãria Drobeta
Turnu Severin este partener,
alãturi de Primãria Kladovo. Acest
proiect constã în montarea de
panouri fotovoltaice pe 6 clãdiri
publice care aparþin Primãriei,

organizarea unor
campanii de
conºtientizare a
populaþiei despre
protecþia mediului ºi
utilizarea energiei din
surse regenerabile.
Valoarea acestui proiect
este de 504.501,00 euro,
din care Primãriei îi revin
96.957,00 euro.

Al doilea proiect se
numeºte “Dezvoltarea
infrastructurii ºi
serviciilor  comune de
urgenþã în Drobeta Turnu
Severin ºi Kladovo”, care se va

derula de asemenea în
parteneriat cu Primãria
Kladovo, de data aceasta
Primãria Turnu Severin
fiind lider.

Proiectul îºi propune sã
rezolve problema ambelor
instituþii în ceea ce priveºte
lipsa de dotare adecvatã cu
vehicule ºi echipamente de
intervenþie în cazul
prevenirii ºi intervenþiei în
caz de situaþii de urgenþã în
zona de graniþã România-
Serbia.

Astfel ambii parteneri vor realiza
atât în Drobeta Turnu Severin cât ºi
Kladovo câte douã seminarii de
creºtere a conºtientizãrii populaþiei  cu
privire la schimbãrile climatice ºi
riscurile asociate din zona de graniþã,
fiind foarte important sã avem o
abordare regionalã pentru riscuri
similare, în special în ceea ce priveºte
pregãtirea ºi rãspunsul la riscurile
dezastrelor. Astfel se vor achiziþiona
mai multe echipamente necesare în
cazul intervenþiilor de urgenþã: 1
autogreder, 1 microbuz, 1
motostivuitor,1 miniexcavator, 1
maºinã tãiat asfaltul, 1 compactor
cilindric, 2 motopompe pentru ape
murdare, 1 nacela cu ridicare tip
foarfeca, 1 generator curent, 2 diguri
anti-inundaþii, 2 ciocane pneumatice.
Valoarea proiectului se ridicã la 714.
288,96 euro, din care  Primãriei îi
revin 449.988,00  euro.

“Secretele cetãþilor medievale” este
un al treilea proiect al cãrui contract
de finanþare s-a semnat, care va fi

implementat în parteneriat de cãtre
Primãria Kladovo – lider ºi Primãria
Municipiului Drobeta Turnu Severin.

Proiectul presupune  revitalizarea
“Oraºului mic“ din Kladovo, iar
activitãþile din Drobeta constau în:
evenimente medievale, dotãri cu
costume ºi instrumente medievale,
crearea unui brand turistic, panouri
informative, echipamente electronice
în scopul ghidãrii turiºtilor pentru
Cetatea Severinului, indicatoare
stradale pentru traseele turistice cât
ºi o lansare de carte Istoria Cetãþii
Severinului ºi distribuirea acesteia
în cadrul Punctului de informare
turisticã din cetate. Valoarea
proiectului este de 828.732,06
euro, din care Primãriei îi revin
190.953,00 euro.

“Lights-on” este cel de-al patrulea
proiect al cãrui contract de finanþare
s-a semnat, proiect în care Primãria
Drobeta Turnu Severin este partener
alãturi de Organizaþia de turism a
Primãriei Kladovo ºi de Asociaþia
Mod of Life.

Proiectul presupune realizarea
unei  proiecþ ii  a Cetãþ ii
Severinului pe Dunãre, realizarea
unui ghid de cãlãtorie audio,
amplasarea a patru camere video
live în Drobeta ºi 3 în Kladovo,
ce vor furniza imagini din oraº în
scopul de a promova cele douã
comunitãþi, amplasarea a 100
indicatoare în cele mai
importante puncte din cele douã
oraºe.  Valoarea proiectului este
de  425.000 euro, din care
Primãriei îi revin 132.000 euro.

 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Anunþarea candidaturilor la
preºedinþia României s-a transformat
deja într-un carnaval estival. Cu toate
ingredientele sale. Ce o fi cu bãtãlia
asta pe himera de a ocupa un scaun,
fie el ºi cel prezidenþial? O fi vãzut
lumea, orientându-se dupã exemplul
actualului cotrocean, ca acolo, în
Deal, se cam freacã menta pe bani
foarte mulþi ºi ºi-o fi zis cã meritã
efortul. În fine! Ce observãm noi pânã
în momentul de faþã? Noi, pânã în
momentul de faþã, observãm ceea ce
observã cam toatã lumea. ªi anume
cã, dinspre anumite cercuri se depun
eforturi, probabil gras plãtite, spre a
ni se inocula ideea cã Iohannis Klaus
ºi Werner este ca ºi câºtigãtor al
cursei pentru Cotroceni, el având,
practic, în buzunar cel de-al doilea
mandat. Ar fi de întrebat ce denotã o
asemenea grabã. O oarecare
nesiguranþã? Ar mai fi de întrebat
dacã bãtãlia pentru Cotroceaua Mov
este deja tranºatã, de ce mai continuã
zbaterile celorlalþi? Pentru succesul
scenariului ºi regiei? Hm! Dincolo de
orice speculaþii, eu refuz sã cred cã,
la toamnã, compatrioþii noºtri se vor
duce buluc la urne sã-l voteze pe acest
ins absolut nepopular, leneº,
rebarbativ, rãzbunãtor, fãrã vreun
rezultat notabil pentru aceastã þarã, în

cei cinci ani de mandat consumaþi.
Nu cred eu ºi pace. Dar, cum spuneau
niºte voci probabil avizate,
calculatorul poate face, la fel ca în
2014, minuni. Dacã aceastã minune
a tehnicii, cum sunã titlul unui film
din epoca de tristã amintire, ar mai ºi
mãrturisi... Sau, ca în romanþe, „de
þi-ar spune poarta ta...”.
   * Dar de departe problemele,
aspectele cele mai interesante le oferã
situaþia din Partidul Social Democrat,
rãmas, practic, dupã  trimiterea la
închisoare a lui Liviu Dragnea, fãrã
pãstor. Fiindcã noul sãu preºedinte,
madame V.V. Dãncilã, pare cã nu ºtie
pe ce lume se aflã, zbãtându-se între
a domoli tensiunile din partid ºi a
satisface cât mai discret posibil (sã
nu se prindã fraierii!) ordinele lui
Iohannis, spre a avea parte mãcar de
o liniºte relativã dinspre zona asta.
Dar madame Dãncilã mai are ºi o
extrem de importantã problemã de
rezolvat: cea a stabilirii candidaturii
pentru prezidenþiale din partea PSD.
Foarte complicatã problemã, fiindcã,
la criza de personalitãþi cu greutate
cu care se confruntã (nu numai) PSD,
s-a adãugat ºi lupta internã pentru
putere. Ca sã-i punã acestei lupte
capãt cât mai repede, coana Viorica
ºi-a anunþat ºi dumneaei

disponibilitatea de a candida la
prezidenþiale. Deºi, iniþial, nu se
arãtase interesatã de acest lucru.
Înscriindu-se în aceastã cursã ea
rezolvã ºi angajamentul ocult faþã
de Iohannis, acela de a-i netezi
calea dinspre partea PSD în marºul
sãu victorios cãtre obþinerea celui
de-al doilea mandat prezidenþial.
Bravos, naþiune!
   * În vremea asta, reþelele de
socializare, Internetul sunt pline de
mesaje de apreciere ºi de susþinere
pentru tânãrul Liviu Pleºoianu, de
care cercurile de putere din PSD,
curtea creatã în jurul Vioricãi Dãncilã
în primul rând, nici nu vor sã audã.
Pe tânãrul Pleºoianu vãd cã au
rezerve sã-l promoveze ºi
principalele canale de televiziune, în
vreme ce toþi ceilalþi nãpârstoci care
s-au trezit peste noapte candidaþi se
bucurã de o mediatizare în exces.
Care sã fie misterul acestei situaþii
paradoxale? Misterul pare sã fe
urmãtorul: Liviu Pleºoianu, care a
declarat cã va candida oricum, cu
sau fãrã susþinerea partidului din
care face parte, este un tânar deputat
lipsit de complexe, care nu ezitã sã-
ºi facã publice opiniile în
problemele de mare actualitate ale
þãrii. Aceste opinii evidenþiazã ºi un
curat patriotism, necontaminat nici
de sofisticatul europeism, nici de
talibanismul „criptocomunist”. Viaþa
ne-a demonstrat cã astfel de oameni
corecþi cu ei înºiºi, cu credinþã în
propriile idei, animaþi de un onest
ºi profund patriotism nu trebuie
lãsaþi sã iasã prea mult în faþã. Pentru
cã, deh, „corup” masele ºi mai
trezesc pe „stupid people” din

adormire. Cei care ajung, totuºi,
mult prea în faþã sunt reduºi la
tãcere prin metode bine verificate în
timp de marii pãpuºari. Rãmâne,
totuºi, de mare interes evoluþia
acestui tânãr, Liviu Pleºoianu, a
cãrui notorietate e într-o
spectaculoasã creºtere. Altminteri,
PSD nu are nicio ºansã de a mai
reveni în prim-planul politicii de vârf
româneºti.
   * Pe la înaltele foruri europene,
noii parlamentari români aleºi au
prestaþii contradictorii, fie timide,
lipsite de snagã, fie de toatã jena/
voma, în „buna” tradiþie a Madonei
din Ciocãlãi, Monica Macovei, dacã
nu s-a înþeles prea bine. Cazul
unuia, Tudorache de la PLUS este
edificator. Nu am sã vã mai
povestesc ce a fãcut creatura asta
infectã pe la Bruxelles, când s-a
analizat modul în care Guvernul

României ºi-a fãcut datoria în
perioada exercitãrii preºedinþiei
rotative, fiindcã bãnuiesc cã aþi aflat.
Dar nu avem ce face, asta-i croiala
potrivitã pentru politicianul român
plecat la preumblare oficialã prin
Europa.

„De þi-ar spune poarta ta!”

 Biroul de presã

 Urmare din pag. 3

László Borbély: „România a urcat douã locuri în...
prezent la eveniment, Departamentul ºi-a

asumat un rol de lider în coordonarea acestui hub. De asemenea, a fost lansatã
ºi cartea Governance as an SDG Accelerator: Country experiences and tools.
   În cadrul evenimentului au luat cuvântul fostul prim-ministru din Noua
Zeelandã, Helen Clark, ºi ministrul dezvoltãrii regionale din Republica Cehã,
Klára Dostálová. De asemenea, au avut intervenþii ºi coordonatori naþionali ai
implementãrii Agendei 2030, precum înaltul comisar Cristina Gallach din
Spania, ºi Annika Lindblom din Finlanda.



actualitateOBIECTIV mehedinþean 18 - 24.07.2019 pag. 7

În cadrul competiþiei
regionale s-au întrecut 14 echipaje
reprezentative - ºapte ale serviciilor
voluntare pentru situaþii de urgenþã
ºi ºapte ale serviciilor private pentru
situaþii de urgenþã, din judeþele:
Caraº-Severin, Dolj, Gorj,
Hunedoara, Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea.
   Dupã parcurgerea celor trei probe
practice: „Pista cu obstacole pe 100
de metri”, „ªtafeta 4x100 de metri”
ºi „Dispozitivul de intervenþie la
motopompã”, echipajul S.V.S.U.
Bâcleº a demonstrat cã deþine
abilitãþile ºi deprinderile necesare

SVSU Bâcleº s-a calificat la etapa naþionalã a concursurilor profesionale
Echipajul Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al
comunei Bâcleº a obþinut locul I la etapa interjudeþeanã a

concursurilor profesionale destinate serviciilor voluntare ºi
private pentru situaþii de urgenþã, care s-a desfãºurat în perioada

11-12 iulie 2019, în municipiul Caransebeº.
îndeplinirii acþiunilor de
intervenþie în situaþii de urgenþã,
reuºind sã urce pe prima treaptã
a podiumului, calificându-se
astfel la etapa naþionalã.
  Pompierii militari
mehedinþeni apreciazã
implicarea ºi pregãtirea de
care dau dovadã pompierii
voluntari, nu numai în cadrul
întrecerilor, dar mai ales în
desfãºurarea misiunilor în sprijinul
semenilor, ei fiind primi care merg
la locul evenimentelor, atunci când
situaþiile de urgenþã afecteazã viaþa

Organizat de Primãria
Municipiului Drobeta

Turnu Severin,
”Citadella” este un nou

tip de eveniment
muzical de 24 de ore cu

intrare liberã, ce este
gândit cu scopul de a
scoate din anonimat

oraºul Drobeta - Turnu
Severin din punct de

vedere al muzicii
electronice ºi a-l face

cunoscut la nivel
naþional. “Citadella” nu

este un nume ales la
întâmplare, este inspirat

de locaþia superbã
unde, ºi în jurul cãreia,

se va desfãºura totul,
Cetatea Medievalã a

Severinului. Muzica va
rãsuna între zidurile

Cetãþii de sâmbãtã, 21
iulie de la ora 12.00

pânã duminica, 22 iulie
la orele 12.00.

O poveste ELECTRONICÃ pe care începem
sã o scriem, ÎMPREUNÃ, de anul acesta

 urmare din pag. 1

Totuºi, campioana de la Wimbledon a promis vã avea o apariþie de galã.
“Mã ocup duminicã (n.r. - 14 iulie), variante sunt destule ºi sper sã aleg
o rochie frumoasã”, a spus Simona Halep în conferinþa de presã.
   Ce urmeazã pentru Simona Halep dupã Wimbledon?
Simona Halep a urcat pe poziþia a patra în clasamentul WTA, dupã trofeul
câºtigat la All England Club. Ea se aflã la 672 de puncte de prima poziþie
ocupatã de Ashleigh Barty, dar, cel puþin în urmãtoarea perioadã, românca
nu va putea ataca fotoliul de lider.
   Pentru ea, urmeazã douã turnee în care are multe puncte de apãrat. Ea
s-a impus anul trecut la Rogers Cup ºi a fost finalistã la Cincinnati. ªansele
ei vor creºte spre finalul sezonului.

Simona Halep a câºtigat

sau bunurile cetãþenilor din zona lor
de competenþã ºi intervin pentru
protejarea vieþii ºi bunurilor
acestora, pânã la sosirea
pompierilor profesioniºti.
   Cadrele ISU Mehedinþi îºi felicitã
colaboratorii din cadrul S.V.S.U.

Bâcleº ºi le doresc succes la etapa
naþionalã a concursurilor
profesionale, ce se va desfãºura în
luna august, în judeþul Prahova.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII

PUBLICE
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Vi se pare o afirmaþie
hazardatã? Ei, bine, nu este.
Realitatea o dovedeºte. De aproape
treizeci de ani trãim ca figuranþi într-
un derutant spectacol de teatru
absurd, într-un import forþat de
„democraþie” corporatistã[1] impus
de diabolica versiune actualizatã a
infamului Pact Ribbentriop-Molotov
din 1939 (în august se vor împlini
80 de ani de la semnare). Trãim zi de
zi ºi consecinþele pactului încheiat
la capãtul Primului Rãzboiului Rece,
în decembrie 1989, între Vest ºi Est
cu efect de tip „Terminator” asupra
României (în decembrie 2019 se vor
împlini 30 de ani de la începutul
masacrului). Între timp, neoficial, pe
tãcute, Al Doilea Rãzboi Rece este în
plinã desfãºurare „hibridã”, iar
pierderile României sunt catastrofale.
Cea de ordin uman este cât 20 de
„Stalingraduri”, iar cea economicã,
ceva între catastrofã, nenorocire ºi
dispariþie ca Þarã ºi Neam. Pânã azi,
România nu a gãsit avocaþi patrioþi ai
apãrãrii Patriei pentru contracararea
argumentelor acuzãrii acestei
versiuni reîncarnate în „Tribunalul
Poporului de la Malta” - 1989. Ca ºi
în 1946, în instanþele de asemenea
facturã dictatorialã troneazã nu Forþa
Legii, ci legea Forþei.
„New World Order” este „ordinea”
lor, nu a noastrã
   La aproape treizeci de ani de la
mascarada finalului de an 1989 ºi
de secol, constat cã eu, cetãþean
român am fost prins fãrã scãpare în
capcana-menghinã a dictaturii
agresive a globalismului

În 1989, „Tribunalul Poporului de la Malta” a
condamnat România la moarte

„democraþiei” forþate, în fapt, un
capitalism de junglã, feroce ºi lipsit
de scrupule, instalat confortabil cu
sprijinul nemijlocit al nemernicilor
politruci autohtoni în þara mea. De
aproape treizeci de ani românii
trãiesc într-un rãzboi al U.D.M.R.-ului
împotriva românilor ºi al românilor
împotriva românilor. Manipularea,
disperarea ºi lupta pentru
supravieþuire au declanºat paranoia
galopantã în Piaþa Victoriei, pe strãzi,
pe internet, în ziare ºi în studiourile
de televiziune, unde protagoniºtii
cântã, þipã sau jelesc dupã
improvizaþii inspirate din „clasici în
viaþã” sau dupã propriile partituri.
Atunci, în ’89, noi nu am ºtiut, apoi
am uitat cã „Tribunalul Poporului de
la Malta” din 1989 ne-a legat lanþul
de gât ºi ne-a pus în jug. Când am
început sã ne dezmeticim, nu am mai
avut puterea sã aruncãm lanþul, nu
am mai avut puterea sã ne revoltãm
împotriva dictaturii F.M.I., care „taie
ºi spânzurã în România”, nu am mai
avut puterea sã ne revoltãm împotriva
„iluminaþilor” care doresc instaurarea
cu forþa a Noii Ordini Mondiale
(conform cu originalul, New World
Order), pe întreaga planetã ºi
instituirea unui stat poliþienesc total
cu control absolut asupra
individului.[2] Este „ordinea” lor, nu
a noastrã, dar aici, în România, au
instalat-o cu sprijinul slugarnic al
trãdãtorilor de þarã al celor trei „escu”
peste care rânjeºte tâmp „annis”-ul,
inamic al Neamului Românilor.
Oricine se opune, ori moare
„accidental”, ori ajunge chiriaº al
statului, la Rahova, Jilava sau alte
beciuri din România capitalistã, mai
sãlbaticã decât „dictatura
ceauºistã”.
Pe tronul P.S.D. - „blonda”
umblãtoare cu cioara vopsitã

Recent am asistat neputincioºi la
încarcerarea unui „obstacol”, la
reînscãunarea ambasadorului
permanent (sluga fidelã a
„bilderbergilor” - matusalemicul

guvernator de la B.R.D.) ºi la
cocoþarea pe tronul P.S.D. a unei
„blonde” umblãtoare cu cioara
vopsitã, care nu are nimic în comun
nici cu interesele României, nici cu
cele ale firmei sub care se aflã ºi nici
mãcar cu ale ei însãºi.
„Blonda” în cauzã s-a dovedit
a fi nedotatã cu „sinapse
inteligente”, dovadã de
necontestat fiind ºi „pactul cu
diavolul” parafat recent. La aºa
spectacol, bolnav ºi plin de
pãcate, primului bulibaºã al
F.S.N.-P.D.S.R.-P.S.D. priveºte
disperat, nevenindu-i sã creadã
în ce hazna a ajuns formaþiunea
plãmãditã printre gloanþele,
intoxicãrile, concursul
trãdãtorilor de þarã, eforturile ºi
agresiunii inter-multi-naþionale
anti-România ºi doar de ochii
lumii, anti-Ceauºescu, din
decembrie 1989.
#rezist nu are nimic comun
cu limba oficialã a þãrii ºi cu
integritatea teritorialã a României
   În ultimele zile aþi mai auzit de vreun
protest antiguvernamental al #rezist?
Dupã protestele repetate vreme de
vreo doi ani - cele mai multe
neautorizate, deci nelegale - cei auto-
declaraþi #rezist s-au dovedit a fi
mercenari ai corporaþiilor
multinaþionale. Asmuþiþi permanent
de anti-românul în bluzã roºie,
instalat cu contract de închiriere pe
termen limitat la Cotroceni ºi doritor
interesat al prelungirii acestuia,
#rezist au boicotat Referendumul
pentru Familia Tradiþionalã, dar n-au
crâcnit împotriva nemerniciilor
udemeriste din ultima perioadã, n-au
participat la protestul românilor pentru
limba oficialã a þãrii… Ce treabã are
#rezist cu asta ºi cu integritatea
teritorialã a României? Ei ascultã doar
comenzi în altã limbã oficialã decât
cea românã. Oare - nu ca cetãþeni, ci
ca simþire - sunt români? Dacã la
finalul lui 2019 anti-românul în bluzã
roºie va ieºi iar „Chef des Stammes”
în þara fãrã români, Þuþea cu cei „13
ani ºi poporul de idioþi” nu va mai
putea fi contrazis.
Oricum, tot „Turcu’ plãteºte!”
   Întors cu instrucþiuni proaspete de

la recenta întâlnire a „Grupului
Bilderberg”, matusalemicul
guvernator (numit se pare, pe viaþã,
poate chiar ºi în cea de apoi), a dorit
sã-i abureascã din nou pe proºtii
de români: „Au fost nelalocul lor toate

sugestiile cu care societatea
româneascã a fost intoxicatã […].
Este absolut normalã decizia pe care
am luat-o acum 10-12 ani, sã lãsãm
aurul acolo (acolo, unde, domnule
Guvernator? - n.a.), ca activ de ultimã
instanþã […] (nu spune explicit
pentru ce - n.a.) […] ne va costa 15-
20 de milioane ºi îl aducem aici, sã
se lãmureascã lumea cã existã, sã se
liniºteascã opinia publicã”, dupã care
sã fie dus tot „acolo”, cã în România
nu-i prieºte. În grabã, a omis sã ne
spunã ºi costurile pentru expatrierea
aurului românesc… acum 10-12
ani… „acolo”[3] . Oricum, tot
„Turcu’ plãteºte!”
Stalin vroia lichidarea propriilor
adversari - Imperiul Uniunii
Europene vrea sucombarea naþiunilor

Realitatea demonstreazã cã Imperiul
Uniunii Europene este mult mai
criminal decât cel al lui Stalin. Stalin
vroia doar lichidarea propriilor
adversari, pe când Imperiul Uniunii
Europene vrea sucombarea naþiunilor.
România s-a dorit a fi prima schimbare
cu sânge vãrsat, prima þarã în care un
nemernic a introdus experimental -
pentru prima datã în lume - otrãvitorul
„Codex alimentarius”.

[1] Teo Palade, Exportul forþat de „democraþie”, arma devastatoare a cotropitorului modern - https://www.art-emis.ro/analize/
exportul-fortat-de-democratie-arma-devastatoare-a-cotropitorului-modern[2] David Rockefeller, patriarhul celei mai bogate dinastii
din S.U.A. într-un discurs din 23 septembrie 1994 la un dineu al ambasadorilor O.N.U.: „Tot ce avem nevoie este o crizã majorã, iar
naþiunile vor accepta Noua Ordine Mondialã”.
[3] https://www.dcbusiness.ro/isarescu-anun-surpriza-suma-fabuloasa-pentru-aducerea-aurului-in-ara_604895.html[4] Filmarea
discursului poate fi vizionatã accesând linkurile de mai jos :
https://drive.google.com/file/d/1JbeJ61fXDZnzAQ9WZDSKTER2w1yjN5zJ/view - 8 iulie 2018https://www.facebook.com/
catalincherechespaginaoficiala/videos/2305687593015097/  continuare în pagina 11
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Românii tot continuã sã plece din
þarã ºi nimeni nu ºtie când se va
opri exodul. Este cea mai mare
pãrãsire a þãrii de când existã ºi
chiar din istorie, de când cu neamul
acesta pe locurile vechii Dacii. Nu
a mai existat aºa ceva de când
existã oficial neamul românesc.
Deja ºtie toatã lumea cã þara noastrã
este pe locul 2 la nivel mondial în
topul migraþiei, dupã Siria. Alþii nu
mai ºtiu cum sã facã sã îºi þinã
poporul în þarã, iar România nu ºtie
cum sã îi lase sã plece. Orice
încercare de a-i determina pe
români sã nu plece este sortitã
eºecului. Orice constrângere îi va
înfuria ºi mai mult pe români sã nu
se mai întoarcã vreodatã.

A existat recent o tentativã a
acestei puteri de a lovi puternic în
români. Obligativitatea de le achita
pensii pãrinþilor, acolo unde aceºtia

 ªtefan Bãeºiu

Rãmas bun Þara Bugetarilor
nu se pot întreþine. Era o loviturã
datã diasporenilor. Proiectul
aberant de lege a fost retras ºi
prostia a fost  acoperitã.  Nu
acestea sunt mãsurile sã îi aduci
pe români acasã sau sã îi
determini sã nu plece.

În primul rând care ar fi motivele
pentru care pleacã. Asupra acestui
lucru ar trebui sã se aplece clasa
politicã ºi puterea atunci când se
preocupã de migraþia masivã a
românilor. Sunt sate întregi pustii în
care nu se va întoarce nimeni. Sunt
zone întregi în care au ajuns sã mai
trãiascã doar pensionari. Doar
jumãtate din tinerii de altã datã mai
existã. Jumãtatea cealaltã a pãrãsit
þara, definitiv sau doar pentru
contracte de muncã temporare. Cine
a plecat ºi a muncit afarã cu siguranþã
cã va mai merge ºi a doua ºi a treia
oarã. Nu mai vorbim de dramele

familiilor care sunt rupte în douã,
în trei, în patru. Nu mai existã familie
în þara noastrã care sã nu fie ruptã
în mai multe bucãþi. Iar pãrþile sunt
rãspândite în toatã lumea aceasta.
Românii nu mai trãiesc alãturi unii
de alþii, ci sunt despãrþiþi pentru
totdeauna. Pãrinþii au rãmas fãrã
copii, iar copiii fãrã pãrinþi. Anii de
copilãrie alãturi de pãrinþi nu se mai
întorc niciodatã, iar anii de bãtrâneþe
alãturi de copii nu vor mai reveni.

Este o singurã încercare în
aceastã existenþã ºi timpul care a
trecut nu se mai întoarce. Rãmân
doar amintirile. Ce faci atunci când
nici amintiri nu mai sunt? Poporul
acesta trãieºte fãrã sã ºtie poate una
din marile sale drame. Poate îºi
trãieºte ultimele momente istorice
din existenþa ca neam. Poate cã în
aceºti ani sau în anii care au trecut
s-a dat lupta pentru existenþa þãrii

ca naþiune. Poate cã lupta
nu este pierdutã sau încã
nu a fost pierdutã. Încet
încet România s-a rupt ºi
chiar dacã teritorial este
încã unitã, un sfert sau o
tremie dintre români nu
mai sunt acasã ºi sunt
pierduþi pentru totdeauna.

Trebuia de ieri sã fie
luate mãsuri pentru ca
românii sã rãmânã sau sã
se întoarcã acasã. De
„vinã” este ºi libertate de

circulaþie a persoanelor. Românii
au dorit sã plece în lume ºi au putut
sã plece. Mai bine de jumãtate din
elita româneascã aparþine altor
state.  Copii i  ace lor români
plecaþi nu vor mai fi români. Ei
se vor integra în alte neamuri ºi
vor dispãrea ca apartenenþi ai
unui neam.

Sunt ºanse foarte mici ca
românii sã revinã acasã, pentru cã
au aºteptat 30 de ani sã vadã o altã
þarã, o altã mentalitate, un alt suflu,
o altã speranþã. Au aºteptat ca
lucrurile sã devinã normale ºi viaþa
sã fie alta. Dar nu este aºa: cine are
pile, dã ºpagã, lucreazã în aparatul
de stat ºi mai are ºi afaceri rezistã
ºi va rezista, cine nu, va muri în
sãrãcie ºi va dispãrea. Oare clasa
politicã are idee cum este sã trãieºti
cu 1.200 de lei pe lunã doi adulþi
ºi doi copii? Cine poate sã îºi ducã
zilele în România cu banii aceºtia,
decât într-o viaþã de mizerie ºi
sãrãcie cruntã? Este clar cã mult
timp nu vor mai putea rezista, ºi
restul românilor rãmaºi acasã ºi vor
fi nevoiþi sã plece în noile lor patrii.
Sã întregeascã familiile de afarã ºi
nu cei de afarã sã revinã în þarã.
Probabil cã vom fi singura þarã de
pe planetã locuitã de câþiva bugetari
ºi vom mai avea un pic de turism,
sã îºi consume bugetarii
voucherele de vacanþã.

 Împreunã vom dansa Salsa, Bachata,
Merengue, Reggaeton, Kizomba,

Samba ºi multe altele. Vino ºi
danseazã alãturi de dansatori minunaþi

ºi persoane de toate vârstele!

Vã invitãm sã dansaþi cu noi vineri searã (19 iulie),
de la ora 19:00, în Parcul Central

de lângã Fântâna Cineticã.
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Aº vrea sã-þi înalþ cel mai
frumos omagiu care þi-a fost adresat
vreodatã, dar mi-e sufletul sfâºiat de
îndoieli, de teamã, de grijã. Mã întreb
cu teamã unde eºti cu adevãrat: pe
pãmânt, în ceruri, în viaþã, în moarte?
Oricine ar zice cã atâta vreme cât
statistica, evidenþele statului, spun cã
mai bine de jumãtate din populaþia þãrii
locuieºte la þarã, þãranii sunt peste tot.
Aºa sã fie, oare? Mi-e teamã cã cifrele
seci nu spun adevãrul. Mi-e teamã cã
þãrani adevãraþi sunt prea puþini, sunt
pe cale de dispariþie, dacã n-or fi
dispãrut cu toþii. Nu e o garanþie faptul
cã cineva locuieºte într-un sat, ca sã
fie ºi þãran. Oricine crede cã nimic nu
e mai simplu pe lume decât sã fii…
þãran!  Mai mare gogomãnie decât asta
nu cred cã este. Numai unul care nu
ºtie ce a însemnat adevãrata viaþã la
þarã, adevãratul þãran, poate sã
vorbeascã aºa. Numai cel care
confundã noþiunea de “þãran” cu cea
de “prost”, de “înapoiat”, poate sã
gândeascã astfel. Cel care a cunoscut
direct, pe teren, de-a lungul multor
ani, ori chiar din cãrþi ceea ce a
însemnat þãranul român, te va judeca
altfel, te va aprecia ca atare ºi se va
pleca în faþa Mãriei-Tale sau a
memoriei tale pânã la pãmânt.

În cele de mai jos, voi încerca sã
schiþez câteva aspecte ale vieþii de la
þarã, câteva argumente, care sã
convingã pe cât mai mulþi, cã Mãria-
Ta, Þãran Român, ai înmagazinat în
mintea ºi în sufletul tãu nenumãrate
discipline, cât sã alcãtuieºti o adevãratã
universitate cu ele, ai cunoscut tot pe
atâtea meºteºuguri, cât sã înfiinþezi un
combinat cu multe-multe fabrici, secþii
ºi ateliere. Ai creat bijuterii de
neînlocuit în domeniul multor arte,
precum literatura, muzica, dansul,
arhitectura, pictura, sculptura,
broderiile, teatrul ºi multe altele. Þãran
român, chiar neºcolit, ai ºtiut sã
vorbeºti cu pãmântul, cu cerul, cu
soarele, cu luna ºi stelele, cu norii ºi
vântul, cu ploile ºi cu ninsorile, ai ºtiut
sã transformi buruienile în leacuri
pentru multe boli, ai ºtiut sã
concentrezi în colinde, în proverbe, în
legende, în datini ºi obiceiuri de tot
felul o întreagã teologie. Þãran român,
ai ºtiut ºi ai putut sã vorbeºti cu

Scrisori Þãranului Român

Mãria Ta, Þãran Român! (I)

 va urma

Dumnezeu ºi L-ai chemat întotdeauna
alãturi, ca pe un fârtat de nãdejde, la
bine ºi la rãu. Þãran român, ai ºtiut sã
râzi de dracul ºi sã-l faci sã se ducã
ruºinat pe pustii. Þãran român, ai ºtiut
sã iubeºti cu adevãrat, sã trãieºti ºi sã
mori frumos. Ai ºtiut sã munceºti din
greu, dar munca n-ai socotit-o trudã,
ci doar mijlocul prin care poþi sã pui o
pâine pe masa  copiilor. Ai ºtiut ce
înseamnã sãrbãtorile, ai socotit copii
ca dar al lui Dumnezeu, natura ca
leagãn, pãmântul ca mamã ºi
Dumnezeu ca Tatã. Ai ºtiut sã lupþi
când Þara þi-a cerut-o, cu securea, cu
coasa, cu sabia, cu suliþa, cu arcul, cu
puºca, cu tunul, cu avionul, cu
mitraliera, cu ce ai avut la îndemânã
ca sã-þi aperi hotarele, petecul de
pãmânt, casa, copiii, muierea, biserica,
cimitirul, vãzduhul ºi cerul. Dac-a fost
nevoie þi-ai dat sângele ºi viaþa, ori þi-
ai lãsat drept tribut pe câmpul de luptã
picioarele, mâinile, ochii, maþele,
uneori ºi creierii, dar le-ai transmis
vrãjmaºilor cã “pe aici nu se trece”.
Þãran român, ai fost mândru cã eºti
român. Ai spus asta cu tãrie oriunde
ºi oricând, cât þi-a fost viaþa de grea
sau þara de micã. Þãran român, ai
ºtiut ce-i demnitatea. Ai respectat-o
pe-a altora, dar ai pretins celorlalþi sã
þi-o respecte pe-a ta.Când te-au cãlcat
cu cizmele pe bãtãturi, i-ai pocnit cum
ai ºtiut tu mai bine, de s-au dus
învârtindu-se. Þãran român, ai scris
pagini nemuritoare în letopiseþele lumii,
cu capitole mari, pline de glorie, cu
titluri de-o ºchioapã, precum Posada,
Rovine, Podul Înalt, Rãzboieni,
Cãlugãreni, ªelimbãr, Plevna, Turtucaia,
Mãrãºeºti, Mãrãºti, Oituz ºi multe altele.
Þãran român, ai creat o culturã ºi o
civilizaþie cum puþine popoare au
realizat… Ai zidit aici, pe temelia
Carpaþilor, o Þarã bogatã, râvnitã de
mulþi, jefuitã adesea de hoardele de
tâlhari, respectatã dupã cuviinþã între
þãrile lumii…

Enumerând toate acestea, cu
conºtiinþa cã mai sunt încã multe altele
care trebuie amintite pentru a-þi
contura chipul adevãrat, mã întreb
cu teamã, Mãria Ta, Þãran Român,
mai exiºti cu adevãrat?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

UNDE? Pavilionul Multifuncþional
              Str. Independenþei nr. 2
CÂND? 22 – 27 iulie
              29 iulie-2 august
              05 – 09 august
              Orele: 9.30-12.30
COSTÃ? 50 lei/sãptãmânã/ persoanã
CUM PROCEDEZI?

Suni la tel. 0252/312177
sau

direct la sediul Pavilionului Multifuncþional
în perioada 03 iulie – 21 iulie 2019

P R O G R A M
Modul: Povestea Lebedei ºi Povestea
Prinþesei Tulipa
Modul: „Cãlãtorie la începuturi”
Modul: Sã þesem ºi sã coasem frumos!
Modul: Picturã decorativã ºi artã religioasã
Modul: În cãutarea formelor pierdute
Modul: Jocurile copilãriei
Modul: Jurnalul ªcolii de varã la muzeu

P R O G R A M

Modul: Povestea lebedei ºi
          Povestea prinþesei Tulipa
Modul: Picturã decorativã ºi
           artã religioasã
Modul: Viaþa romanã la Dierna
Modul Jocurile copilãriei
Modul: Jurnalul ªcolii de varã la muzeu

UNDE? M.R.P.F. Filiala Orºova
              Str. Decebal nr. 24
CÂND? 19 - 23 august
              Orele: 9.30-12.30
COSTÃ? 50 lei/sãptãmânã/ persoanã
CUM PROCEDEZI?

Suni la tel. 0252/325922
sau

direct la sediul muzeului din Orºova
în perioada 01-18 august 2019
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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:

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 platã a taxei de înscriere ºi
îndeplinesc condiþiile impuse de Senatul Universitãþii;
- dosar tip mapã.

Este þara cu cel mai mare deficit
demografic pe timp de pace din istoria
planetei, situaþie la care ºi-au adus
contribuþia cei trei „escu” ºi jalnicul
„annis”, trãdãtori de þarã nepedepsiþi.
Poporul român vrea, „România
first!”, dar nu în dauna altora, ci
pentru propria-i supravieþuire.
Preºedintele ºi Guvernul României
încurajeazã ofensiva neo-horthystã a
U.D.M.R.- „[…] bocancul altor
state este pus pe gâtul românilor!”

În anul 2018, fãrã niciun sprijin din
partea oficialilor din grãdinile
Parlamentului, Preºedinþiei ºi
Guvernului României, Naþia a vrut ºi
a fãcut ce-a putut ºi i s-a permis
pentru a aniversa/omagia Anul
Centenarului României Mari. Mult,
puþin, atât a putut. În anul 2020, „þara
vecinã ºi prietenã” de dincolo de
graniþa de Vest a þãrii va comemora
trecerea a 80 de ani de la semnarea
Tratatului de la Trianon. ªi nu oricum.
În tainiþele clãdirii pe care în 1919 „a
fluturat” opinca româneascã se
cloceºte de ani buni tentativa de
anulare a acestui act de dreptate.
Coloana a V-a a cancelariei
budapestane, U.D.M.R., atacapas cu
pas, în forþã, tot ceea ce este
românesc: limba românã, simbolurile
naþionale, teritorile localitãþilor ºi ale
judeþelor României, cimitirele de pe
teritoriul României, acþiuni
antiromâneºti anticonstituþionale
împotriva cãrora Parlamentul,
Preºedintele ºi Guvernul României nu
doar tac, ci încurajeazã ofensiva neo-
horthystã a U.D.M.R. Pentru
comparaþie, statul român nu a
reclamat niciodatã pierderea
teritoriilor româneºti pentru
recuperarea cãrora ºi-au dat viaþa sub
Tricolor sute de mii de români ºi nici
a Pactului Ribbentrop-Molotov (încã
oficial valabil, dar nul, ab initio). ªi
totuºi, n-au murit toþi românii. Este
cazul rarisim al Primarului
Municipiului Baia Mare care, la 8 iulie
2019, de Ziua Jandarmeriei ardelene
a spus lucrurilor pe nume: „[…]
bocancul altor state este pus pe gâtul
românilor!”[4].

Sã piarã ei, nu Þara!
Instanþa specialã a cãrei înfiinþare

neoficialã dar acceptatã contravine

În 1989, „Tribunalul...

prevederilor Constituþiei României ºi
legilor internaþionale vrea sã aplice
„pedeapsa” cu moartea pentru
România ºi sã continue jefuirea totalã
a bogãþiilor ei. Sentinþa se vrea
definitivã ºi actualele autoritãþi
iohanno-dãncilene nu au de gând sã
se împotriveascã îndeplinirii ei.
Pentru cã efortul de gândire este fãrã
finalizare, actualul Parlament,
Preºedintele ºi Guvernul României
copiazã la indigo intervenþiile lui
Lucreþiu Pãtrãºcanu - ministrul
Justiþiei al României din 1946 -, care
a pus la punct procedurile necesare
pentru asasinarea Marelui patriot
român, Mareºalul Ion Antonescu ºi
a trei dintre colaboratorii sãi. Cu toþii
ºtim cã Dumnezeu nu bate cu parul,
iar pentru cã îºi meritã soarta - ierte-
mã Domnul -, acestor Trãdãtori de
Þarã le doresc acelaºi sfârºit pe care
l-a avut Lucreþiu Pãtrãºcanu. Sã
piarã ei, nu Þara!

 urmare din pag. 8

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Privind controlul la faþa locului
aferent Campaniei 2019

Agenþia de Plãþi  ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
reaminteºte fermierilor cã se aflã în plinã campanie de efectuare a
controlului la faþa locului pentru cererile unice de platã eºantionate în
acest scop, în conformitate cu prevederile legislaþiei comunitare ºi
naþionale în vigoare.

Controalele pe teren sunt realizate atât de cãtre APIA, cât ºi de cãtre
alte instituþii, conform competenþelor ce le revin potrivit legislaþiei în
vigoare ºi în conformitate cu acordurile de delegare încheiate cu APIA.

Astfel, Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor efectueazã controlul ºi supracontrolul cerinþelor legale în materie
de gestionare (SMR) privind: siguranþa alimentarã (SMR 4, SMR 5),
identificarea ºi înregistrarea animalelor (SMR 6 - 8), bolile animalelor (SMR
9), dar ºi bunãstarea animalelor (SMR 11-13).

Autoritatea Naþionalã Fitosanitarã efectueazã controlul ºi supracontrolul
cerinþei legale în materie de gestionare SMR 10 „Introducerea pe piaþã a
produselor de protecþie a plantelor”.

Agenþia Naþionalã pentru Zootehnie verificã respectarea condiþiilor de eligibilitate
specifice privind acordarea ajutoarelor naþionale tranzitorii ºi a sprijinului cuplat
în sectorul zootehnic pentru solicitanþii ajutoarelor naþionale tranzitorii pentru speciile
ovine ºi caprine ºi a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor ºi
mãsurilor de sprijin pentru fermieri, derulate prin APIA.

Conform Ordinului Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale nr. 69/
2019, controlul pe teren se efectuezã în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2019.
Fermierii sunt rugaþi sã sprijine, ca în fiecare an, inspectorii pe teren pentru ca
aceastã activitate sã se desfãºoare în cele mai bune condiþii ºi în termenul
propus.

Reamintim cã efectuarea controlului pe teren reprezintã o cerinþã obligatorie
impusã de legislaþia comunitarã ºi o etapã premergãtoare efectuãrii plãþii.
RESPONSABIL  COMUNICARE
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Acest Congres de culturã ºi civilizaþie daco-
românã s-a desfãºurat în perioada 11-14 iulie 2019
în Municipiul Buzãu, la Sala “Nicu Constantinescu”
din Primãria Buzãu, având ca temã:Parcursul istoric
al Transilvaniei de la începuturi pânã astãzi, fiind
la a IV a ediþie. Salutul de deschidere, alãturi de
preºedintele Fundaþiei domnul ªtefan
Davidescu, l-a avut ºi Primarul Constantin
Toma. Meritul total al organizãrii acestui
eveniment de culturã, istorie ºi spiritualitate
aparþine în exclusivitate Fundaþiei “Origini
Carpatice” din Buzãu, având sponsori principali:
Primãria Buzãu, Consiliul Judeþean Buzãu.

S-au prezentat expuneri atât cu privire la
originile istorice ale Ardealului din perioada
geto-dacã cât ºi cele moderne  legate de istoria
secolului trecut a Ardealului.

Congresul de culturã ºi civilizaþie daco-romanã
De asemenea au avut loc

alocuþiuni despre Mihai
Viteazu ºi rolul determinant al
voievodului în realizarea Unirii
sub acelaºi sceptru, al tuturor
românilor din cele trei þãri (Þara
Româneascã Moldova ºi
Ardealul).

 Participanþi au fost: istorici,
profesori, ingineri, (Ioan Mocioi
fost senator PSD), arhitecþi
(Domniþa Raþiu) ºi alþi oameni de
culturã cu diferite teme legate de

istoria veche ºi modernã pe teritoriul þãrii. Din
Mehedinþi au participat Ec. Dan Alexandru
Cãprioru ºi Ing. Stancu ªtefan Rãchitan (cu
lucrarea:Piramida liturgicã cu platoul sacerdotal
de la PORÞILE de FIER - Gura-Vãii - Mehedinþi.

În încheierea Congresului s-au acordat Diplome
de Participare ºi Diplome de Excelenþã pentru
contribuþia ºtiinþificã la lucrãrile  Congresului de
Culturã ºi Civilizaþie Daco-Românã.

S-a propus realizarea pe viitor a Congresului
Daco-Român, în diferite locaþii din þarã cu
acordul ºi sprijinul instituþiilor zonale. Ar fi
posibil ºi la Drobeta Turnu-Severin o asemenea
manifestaþie, ca publicul larg iubitor de istorie
ºi nu numai sã se bucure pe viu de asemenea
evenimente în anii viitori?! Probabil cã da.

Rãchitan Stancu-ªtefan

   Competiþia a reunit peste 50 de sportivi, cei
mai buni înotãtori din toate structurile
ministerului, care s-au luptat pentru a obþine
un loc pe podium.
   Aºa cum ne-a obiºnuit, colega noastrã
Lavinia s-a clasat pe primul loc la proba 100
m bras, urcând pe prima treaptã a podiumului,
obþinând, astfel, cel de-al nouãlea titlu de

Doi pompieri mehedinþeni premiaþi la
Campionatul de Înot al MAI

Maiorii Lavinia Brebu ºi Adrian Bratu au reprezentat cu succes ISU Mehedinþi la etapa finalã a
Campionatului de Înot al Ministerului Afacerilor Interne,  desfãºurat în perioada 02-05 iulie a.c., în

municipiul Baia Mare.

campioanã pe M.A.I. la înot.
   Noul nostru coleg, mr. Bratu
Adrian, care a reprezentat pânã
acum ISU Galaþi, de anul acesta,
face cinste pompierilor
mehedinþeni. Acesta s-a clasat pe
locul III, atât la proba 100 m liber,
cât ºi la ºtafetã 4*50 m - categoria
35-45 ani. Rezultatele sunt unele
foarte bune, luând în considerare
faptul cã pompierul a participat
pentru prima datã la aceastã
competiþie, “specialitatea” acestuia

fiind atletismul, unde deþine titlul de campion.
   Apreciem performanþele colegilor noºtri, îi
felicitãm ºi le dorim succes la viitoarea
competiþie „Jocurile Mondiale ale Poliþiºtilor ºi
Pompierilor” care se va desfãºura, în perioada
06 - 19 august a.c., la CHENGDU, în China.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Este multã forfotã în plan profesional la
începutul sãptãmânii. Întâlniri oficiale, discuþii
importante cu ºef i, autoritãþi , persoane
importane din cadrul familiei din care provii. Eºti
în prim-planul vieþii cotidiene ºi multã lume îþi
va urmãri apariþiile ºi discursurile publice. Final
clar în plan socio-profesional ºi în relaþiile cu
ºefii ºi autoritãþile. Prudenþã ºi rãbdare! Prietenii
îþi sunt alãturi, dar pe 19 Iulie dialogurile sunt
disonante. Fereºte-te de a povesti prea multe
despre tine ºi despre planurile tale de viitor. Unii
îþi pot pune beþe în roate. În a doua parte a
sãptãmânii ai nevoie de odihnã. Informaþii
preþioase obþinute pe cãi neobiºnuite, discutând
în tainã cu cineva drag ºi de încredere.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

O sãptãmãnã în care ai o mare deschidere
spre rafinare sufleteascã, spre cãlãtorii iniþiatice
ºi pentru abordarea unor noi filozofii de viaþã.
Sunt posible cãlãtorii pe distanþe lungi, cãlãtorii
în strãinãtate, dialoguri cu persoane erudite ºi
planuri de dezvoltare personalã. Eºti vehement
în comunicare, existând riscul sã provoci
conflicte gratuite. Controleazã-þi reacþiile ºi
gesturile! Foarte active ºi provocatoare sunt
relaþiile cu prietenii ºi cu persoanele care te
susþin în segmentul profesional. Sunt ºanse sã
obþi i colaborãri noi ºi  idei bune pentru
ascensiunea ta socio-profesionalã. Rezervã
momente de liniºte ºi pentru plimbãri în aer liber.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Segmentul financiar este evidenþiat prin
cheltuielile comune cu alþii. Este rost de achitat
datorii vechi pe facturi, taxe ºi servicii. Pe de altã
parte, intrã în discuþie moºtenirile ºi partajele.
Sunt ºanse de a primi oferte de colaborare din
care sã obþii venituri suplimentare. În zilele de
18 ºi 19 iulie se întrezãresc cãlãtorii pe distanþe
lungi, dialoguri cu persoanele aflate în strãinãtate,
planuri de participare la cursuri ºi întâlniri pe teme
spirituale. Selecteazã prioritãþile ºi nu te pierde
în activitãþi care nu te privesc. Pe 19 iulie, gândirea ºi
comunicarea sunt deficitare, deci fii prudent în vorbe
ºi fapte. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã
multã lume ºi reuniuni oficiale.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile parteneriale sunt foarte dinamice în
prima parte a sãptãmânii. Se contureazã finalul unor
parteneriate, atât în plan personal, cât ºi în plan
profesional. Existã detalii ascunse pe care le vei
descoperi peste câteva luni, de aceea fii prudent,
discret ºi evitã concluziile deocamdatã. Existã
distorsiuni în gândire ºi comunicare, astfel cã
discuþiile au loc pe tonuri înalte. Pe de altã parte, o
colaborare veche îºi poate modifica termenii ºi
condiþiile de desfãºurare. Financiar apar cheltuieli
comune cu alþii, dar ºi discuþii privitoare la investiþii,
partaje, moºteniri. Evitã cheltuielile majore pe 19
iulie, întrucât sunt posibile erori în documente ºi
pierderi substanþiale. În a doua parte a sãptãmânii se
întrezãresc dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate
ºi cãlãtorii îndelungate.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Foarte multã forfotã este la serviciu. Sarcini
de lucru urgente, discuþii colegiale, dar ºi
posibilitãþi de extindere a activitãþii profesionale.
Se recomandã prudenþã, întrucât sunt posibile
tensiuni serioase care pot declanºa conflicte de
muncã pe termen lung. Final de etapã profesionalã,
fie prin finalizarea unor sarcini de lucru, fie prin
schimbãri colegiale sau de condiþii de muncã ºi
salarizare. Pe de altã parte, sãnãtatea este foarte
vulnerabilã. Îngrijeºte-te corespunzãtor ºi apeleazã
la sfaturile unor specialiºti. Relaþiile parteneriale
se remarcã joi prin discuþii ample, însã prudenþã pe
19, deoarece una se gândeºte, una se spune ºi cu
totul altceva se înþelege. Cheltuieli majore pe taxe ºi
facturi, dar ºi ºanse de câºtig de la ºi prin alþii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna începe în forþã în planul amoros.
Discuþii importante cu persoana iubitã, cu copiii, dar
ºi desfãºurarea unor activitãþi recreative alãturi de cei
dragi. De evitat contradicþiile ºi excesele, pentru cã
riºti sã strici situaþii bune. Se închide o etapã în plan
sentimental, fie cã îþi modifici tu mentalitatea vizavi de
iubire ºi implicaþiile ei, fie cã o relaþie afectivã îºi
modificã termenii ºi condiþiile de desfãºurare. La
serviciu se contureazã multe activitãþi, dar vei fi sprijinit
de cãtre colegi. Ziua de 19 Iulie este tensionatã, astfel
cã foarte uºor se poate ajunge la discuþii aprinse ºi
insuccese profesionale. Sãnãtatea este vulnerabilã,
bine fiind sã fii prudent ºi sã te îngrijeºti corespunzãtor.
Pe cât posibil evitã consultaþiile, analizele ºi
intervenþiile chirurgicale în perioada 17 – 19 iulie.
Relaþii parteneriale disonante.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este nevoie sã te ocupi ceva mai mult de familie
ºi de casã. Discuþii importante cu membrii familiei,
întâlniri deosebite cu neamurile, activitãþi domestice
de anvergurã. Legãtura cu locurile natale ºi cu
familia ta de provenienþã este foarte puternicã
acum. Vizitele la rude, rãsfoitul albumelor de
fotografii îþi creeazã stãri plãcute, contactându-te
totodatã la energia beneficã a strãmoºilor din care
provii. De evitat conflictele! Se finalizeazã o etapã
familialã ºi domesticã importantã, însã existã multe
necunoscute. Relaþia cu persoana iubitã ºi copiii
se animã mult pe 18 ºi pe 19 iulie. Prudenþã, rãbdare,
toleranþã! A doua parte a sãptãmânii predispune la
multã muncã în plan profesional.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Foarte animate sunt relaþiile cu anturajul apropiat în
prima parte a sãptãmânii. Dialoguri interesante, întâlniri
inedite, informaþii de uz general. Pe de altã parte, sunt
posibile ºi multe drumuri pe distanþe scurte, pentru a
rezolva chestiuni personale sau profesionale.
Controleazã-þi vorbele ºi gesturile, pentru cã existã riscul
sã spui multe, mãrunte ºi inutile. Unii se pot supãra ºi
de aici un carusel de evenimente greu de controlat ºi
înþeles. Este vremea sã te desprinzi de unele persoane
din anturajul apropiat, mai ales de acelea care þi-au tot
pus beþe în roate în ultima vreme. Pe 19 ºi pe 20 iulie se
contureazã multã forfotã în plan domestic, existând
predispoziþii spre discuþii aprinse cu membrii familiei
ºi spre desfãºurarea unor activitãþi domestice de
anvergurã. Rãbdare, toleranþã, încredere!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte
financiare, în mod special la secþiunea venituri
obþinute din munca proprie. Se contureazã o
nouã etapã financiarã, însã poate fi vorba de
ceva pierderi .  Este posibil  ca în urma
modificãrii condiþiilor de muncã sau chiar a
locului de muncã, drepturile tale salariale sã
se modifice în consecinþã. În paralel apar ºi
cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian.
Relaþiile cu anturajul apropiat se animã pe 19
ºi pe 19 iulie prin discuþii aprinse, schimb de
idei, aflarea unor informaþii preþioase. Ziua de
20 poate aduce tensiuni în gândire ºi
comunicare, de aceea fii prudent ºi fereºte-te
de discuþii contradictorii. Fii înþelegãtor cu
ceilalþi! Planuri domestice ºi întâlniri familiale!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

    Eºti plin de energie la începutul acestei
sãptãmâni, însã poate fi dificil de controlat. De
aceea fii foarte prudent, selecteazã-þi prioritãþile
ºi evitã eforturile solicitante. Sunt ºanse de a
începe o nouã etapã de viaþã, pe cu totul alte
baze morale, spirituale ºi materiale. Rezervã
momente de liniºte ºi gândeºte-te la cum ai dori
sã se desfãºoare viaþa ta de acum încolo.
Financiar apar noutãþi, fie cã primeºti bani în
urma depunerii unor eforturi suplimentare la
serviciu, fie cã cineva din anturajul profesional
îþi oferã favoruri deosebite. Relaþii cu anturajul
apropiat ºi cãlãtorii pe distanþe scurte!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În primele zile ale perioadei analizate ai
nevoie de odihnã, retragere din forfota cotidianã
ºi meditaþie interioarã. Rezervã momente numai
pentru tine ºi sufletul tãu, lãsând deoparte grijile.
Este o perioadã tensionatã, cu multe suiºuri ºi
coborâºuri, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã poþi
depãºi totul cu bine. Sãnãtatea este vulnerabilã
pe segmentele sistemului osos, articular ºi
secundar pe sistemul digestiv, mai ales pe
stomac. Calm, rãbdare, toleranþã ºi evitã sã te
implici în problemele altora! Energia zilelor de 18
ºi 19 iulie te revigoreazã, dar nu forþa nota. Traseazã
planuri personale ºi profesionale noi. A doua parte
a sãptãmânii evidenþiazã aspecte financiare.
Cheltuieli majore.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

 Relaþiile cu prietenii se evidenþiazã prin
discuþii importante ºi proiecte profesionale de
anvergurã. Sfaturile ºi ideile primite de la aceste
persoane sunt de bun augur ºi bine ar fi sã le
urmezi. Totuºi, unele persoane care se implicã
nepermis de mult în viaþa ta ar trebui evitate ºi
întrerupte relaþiile sau colaborãrile. Joi ºi Vineri
ar fi bine sã-þi rezervi momente de liniºte, odihnã,
detaºare de forfota cotidianã, întrucât sunt
momente delicate. Se pot accentua afecþiuni vechi,
sãnãtatea fiind vulnerabilã. Informaþiile obþinute
pe cãi neobiºnuite sunt de mare folos. În a doua
parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai bine.

Autor: AstroCafe.ro

 (16 - 24 iulie 2019)
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Leul a cunoscut în perioada
analizatã o tendinþã de depreciere
faþã de euro ºi francul elveþian, iar
indicii ROBOR au avut o evoluþie
descendentã.

Cursul minim atins de euro a fost
de 4,7317 lei, maximul de 4,7340
lei fiind atins la sfârºitul intervalului
când tranzacþiile s-au efectuat în
culoarul 4,731 – 4,735 lei, piaþa
închizându-se la 4,733 lei.

Presiunea asupra leului se va
menþine, în condiþiile în care,
conform INS, deficitul comercial s-
a mãrit cu 30,1% în primele cinci
luni, faþã de aceeaºi perioadã a
anului trecut, la 6,52 miliarde de
euro.

La prezentarea Raportului Anual
2018 al BNR, guvernatorul Mugur
Isãrescu a afirmat cã „avem o creºtere
economicã dincolo de ce poate da
economia (...) Începând cu 2016,
permanent, am adãugat câte ceva la
dezechilibrul extern. Ne apropiem de
nivelul de, sã nu spun alarmã, poate
e prea mult, de îngrijorare, de un
deficit extern de 5%”.

Conform datelor prezentate de
BNR, datoria externã totalã a
României a crescut cu 4,109
miliarde euro în primele 5 luni din
acest an, iar contul curent al
balanþei de plãþi a înregistrat un
deficit de 3,401 miliarde euro în
aceeaºi perioadã.

Media dolarului american a
scãzut de la 4,2171, pentru ca la
sfârºitul intervalului sã urce la
4,2129 lei, când cotaþiile din piaþã
au fluctuat între 4,20 ºi 4,22 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,116 la
1,106 franci/euro, iar media ei a
urcat de la 4,2415 la 4,2801 lei,
maximum al ultimilor patru ani.

Uncia de aur s-a menþinut în
perioada analizatã peste pragul de
1.400 dolari ºi fluctua pe pieþele
specializate, la sfârºitul ei, între
1.412 ºi 1.416 dolari, iar preþul
gramului de aur a urcat pe piaþa
localã, la finalul intervalului, la
191,7344 lei.

Scãderea ratei anuale a inflaþiei
în iunie la 3,84%, dupã trei luni în
care aceasta s-a menþinut peste
pragul de 4%, a avut ca efect

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
 Radu Georgescu

Euro a urcat la 4,73 lei
reducerea indicilor ROBOR.

La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut la 3,13%,
minim al ultimelor patru luni.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 3,31%, cea
mai micã valoare începând cu 2
aprilie. Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele atrase
de cãtre bãncile comerciale de la
alte bãnci, se situa la 3,43%, iar
cel la 12 luni la 3,49%.

Indicele de Referinþã pentru
Creditele acordate Consumatorilor
(IRRC), care se va aplica pânã la
sfârºitul lui septembrie, a fost
calculat de banca centralã la 2,63%.

Perechea euro/dolar a crescut de
la 1,1194 la 1,1286 dolari ºi a
încheiat intervalul 1,1261 la 1,1284
dolari. La sfârºitul intervalului, euro
a coborât la 1,1218 – 1,1263
dolari, urmare a scãderii indicelui
ZEW, care mãsoarã moralul
investitorilor germani, de la -22
puncte, în iunie, la -24,5 puncte.

Evoluþia descendentã a dolarului
s-a datorat declaraþiilor fãcute de
preºedintele Rezervei Federale
americane, Jerome Powell, în faþa
comisiilor de finanþe ale celor douã
camere ale Congresului SUA.
Comentariile prudente referitoare la
o scãdere a dobânzii de referinþã au
întãrit opinia investitorilor cã acest
lucru se va petrece la finalul acestei
luni, când va avea loc întrunirea
conducerii Fed. Reducerea, prima
dupã zece ani, ar urma sã fie de 0,25
puncte de bazã, iar dobânda se
situeazã în prezent la 2,25 – 2,50%.

Dupã scãderea cu mai mult de
10%, de la sfârºitul sãptãmânii
trecute, bitcoin urca marþi pe pieþele
specializate la 10.600 dolari.

Pierderea de turaþie a
criptomonedei este rezultatul
intervenþiilor mai multor instituþii de
reglementare a pieþei, apãrute dupã
ce Facebook a anunþat propriul
proiect al unei monede unice,
numite Libra.

Analiza cuprinde perioada 10 –
16 iulie.

ISU “Drobeta” recruteazã ºi fete pentru ªcoala de
Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel
Zãgãnescu” Boldeºti – sesiunea ianuarie 2020

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al Judeþului Mehedinþi
recruteazã ºi selecteazã candidaþi pentru cele 300 de locuri ale ªcolii de
Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti,
scoase la concurs pentru sesiunea ianuarie 2020.

Din acest an, ºi tinerele care îºi doresc sã urmeze o carierã militarã în
domeniul situaþiilor de urgenþã au ºansa de a se înscrie pânã la data de 15
noiembrie 2019 pentru ocuparea celor 275 de locuri de subofiþeri de pompieri
ºi protecþie civilã – dintre care douã alocate candidaþilor de etnie romã, sau
pot alege sã devinã maiºtri militari auto, numãrul locurilor fiind de 25.

Pentru a participa la concurs, tinerii trebuie sã aibã vârste cuprinse
între 18 ºi 27 de ani - împliniþi în anul participãrii la concurs, sã fie
absolvenþi cu diplomã de bacalaureat, media generalã la purtare în liceu
sã nu fie mai micã de 9 ºi sã nu aibã antecedente penale, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea sau sã nu fie în curs de urmãrire
penalã ori de judecatã pentru sãvârºirea de infracþiuni.

Admiterea se va desfãºura în douã etape. Pentru a trece de prima etapã,
cea de selecþie, candidaþii trebuie sã fie declaraþi apþi la examinarea
medicalã ºi la evaluarea psihologicã.

Cea de-a doua etapã, concursul de admitere, se desfãºoarã la sediul
ºcolii în perioada 10-23 ianuarie 2020, ºi constã în susþinerea probelor
eliminatorii (contravizita medicalã ºi evaluarea aptitudinilor fizice), precum
ºi a probei de verificare a cunoºtinþelor, care constã într-un test grilã la
disciplina matematicã.

Durata de ºcolarizare este de doar un an, cursurile vor începe în luna
februarie ºi  se vor încheia în luna decembrie.

Cererile de înscriere se depun pânã la data de 15 noiembrie 2019, la
Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al Judeþului Mehedinþi, situat pe strada Portului, nr. 2,
din Drobeta Turnu Severin, pentru candidaþii cu domiciliul sau reºedinþa
în judeþul Mehedinþi.

Detalii suplimentare privind desfãºurarea admiterii (condiþiile de
înscriere, conþinutul dosarului de recrutare, etapele ºi probele de concurs,
tematica ºi bibliografia) pot fi consultate accesând paginile web ale
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã ”Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi –www.isumehedinti.ro, Inspectoratului General pentru Situaþii
de Urgenþã - www.igsu.ro, respectiv pagina ªcolii de Subofiþeri de
Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti  -
www.scoaladepompieri.ro
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În primul amical al verii,
FCU Craiova a fost învinsã, vineri
seara, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, de nou-
promovata în Liga a II-a, CSM
Reºiþa. Bãnãþenii s-au impus cu 2-
1, dupã ce Robert Rãducanu
deschisese scorul în minutul 13,
pentru olteni. Dumitru Ene (35) ºi
Flavius Vlãdia (78) au întors ulterior,
rezultatul. Debutul lui Eugen Tricã
pe banca tehnicã a echipei craiovene
a fost umbrit nu doar de rezultat, ci
ºi de accidentarea gravã a portarului
Rãducu Mogoºanu. Acesta a suferit
o fracturã de femur, dupã un duel
aerian cu Dumitru Ene, în minutul
20. Goalkeeperul de 26 de ani a

pãrãsit terenul de joc cu salvarea
ºi a fost transportat la Spitalul Clinic
de Urgenþã Craiova. Ulterior,

Severineanul Adrian - Marian Bondoc a cucerit
medalia de bronz la cea de-a 17-a ediþie a Campionatului
Balcanic de Atletism pentru cadeþi (U18), de la Istanbul. La
competiþia din Turcia au participat 253 de sportivi, din 16
þãri, iar România a obþinut 14 medalii, dintre care 3 de aur, 6
de argint ºi 5 de bronz. La zestrea de medalii a contribuit ºi
severineanul Adrian Bondoc. Sportivul legitimat la CSM
Drobeta Turnu Severin a concurat în proba de 800 metri, pe
care a întreiat-o pe locul al III-lea, cu timpul de 1 minut, 57
de secunde ºi 23 de sutimi de secundã. Pentru delegaþia
þãrii noastre, aurul a fost adus de Andrea Lungu (disc –
45,54 m), Mãdãlina Sîrbu (9:59,33) ºi Ioana ªtirbu (lungime
– 5,92 m), Corina Pantea (ciocan – 57,87), Dragoº Nicorici
(ciocan – 70,66 m), Marius Vasile (greutate – 18,15 m),
Raul Dan (1500 m – 4:12,57), Georgiana Timu (lungime –
5,66 m) ºi ºtafeta de 4X100 feminin (ªtirbu/Grigoriu/
Bisericescu/Ilinoiu) s-au clasat pe locul secund, iar pe ultima
treaptã a podiumului au urcat Robert Simion (110 mg –
14,15), Tabita Teuºan (800 m – 2:14,78), Adrian Bondoc
(800 m – 1:57,32), Alisia Paruba (suliþã - 40,96 m) ºi Cristian
Meheº (ciocan - 65,88 m).

Deºi va fi greu sã mai prindã podiumul, elevul pregãtit
de Mirel Bârcu, Adrian Bondoc, sperã într-un rezultat
cât mai bun la Festivalul Olimpic al Tineretului
European, care va avea loc la sfârºitul acestei luni, în
capitala Azerbaidjanului, Baku.

FCU Craiova a pierdut primul
amical al verii

Mogoºanu a fost operat ºi nu
a mai fãcut, marþi, deplasarea
cu echipa craioveanã în
cantonamentul din Austria. De
altfel, Mogoºanu va rata o bunã
parte a sezonului din Liga a III-
a, care debuteazã pe 23 august.
Pentru a nu rãmâne descoperiþi
între buturi, oficialii echipei
craiovene vor sã-l transfere pe
severineanul Adelin Iliescu, care
a evoluat sezonul trecut în
eºalonul trei, la Oþelul Galaþi.

În lotul echipei craiovene este
legitimat, încã de vara trecutã,
severineanul Samuel Zimþa. Acesta
a fost titular în amicalul cu CSM
Reºiþa ºi sperã sã nu mai rateze

promovarea cu FCU Craiova ºi în
viitoarea stagiune. “A fost primul
amical de când ne-am reunit. Am

fãcut o primã reprizã destul de bunã
cu Reºiþa, am ºi deschis scorul, dar,
ulterior, am fãcut unele greºeli ºi am
pierdut meciul. Probabil, am fost
afectaþi ºi de accidentarea lui
Mogoºanu. Trebuie sã muncim mai
mult, fiindcã nu ne permitem sã rãtãm
promovarea ºi în noul sezon. Sper
sã luãm un avans considerabil faþã
de contracandidate încã din turul
campionatului. Vrem sã promovãm
succesiv, sã ajungem în Liga 1”,
a spus Zimþa.
   Pe teren s-a aflat ºi

mehedinþeanul Cristian Poianã, care
a evoluat pentru CSM Reºiþa.
“Veneam dupã un cantonament
greu, de 7 zile, pe muntele Semenic,
dar am fãcut un joc destul de bun
cu FCU Craiova. Adversarii au avut
poate mai multã prospeþime, dar s-
a vãzut experienþa noastrã. Îmi
doresc sã fim în prima jumãtate a
clasamentului. E greu sã fim mai
sus, þinând cont de numãrul
echipelor care ºi-au propus
promovarea în Liga I. Craiova este
o echipã bunã ºi nu va avea
probleme în noul sezon. Vor
promova sigur în Liga a II-a”, a
declarat mijlocaºul Cristian Poianã.
Acesta a revenit la Reºiþa dupã un
sezon ºi jumãtate, interval în care a
jucat la ªoimii Lipova, în Liga a III-
a. Poianã mai lucrase cu antrenorul
Leontin Doanã la CSM Reºiþa, însã
n-a mai fost ulterior dorit la echipã
de noul antrenor Daniel Opriþa.
   “Pe Cristi Poianã l-am avut la
echipã ºi acum 2 ani, la Liga a III-
a. Apoi, eu am fost dat afarã ºi,
ulterior, a plecat ºi el de la Reºiþa.
Am fost foarte mulþumit de el, e un
jucãtor de valoare, tehnic, care
poate face diferenþa. De asta l-am
ºi readus acum la echipã”, a afirmat
antrenorul echipei reºiþene, Leontin
Doanã, despre mijlocaºul de 30 de
ani. Poianã a jucat ºi în Liga 1, în
returul sezonului 2012-2013,
pentru CS Turnu Severin. “Am
revenit cu plãcere pe Municipal,
chiar dacã, de cele mai multe ori,
am fost oaspete pe acest stadion”,
a completat Poianã, jucãtor
originar din Vânju Mare.

 M. O. M. O.

Bondoc, bronz balcanic
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Acuma, trecurã examenele, ºi
alea naþionale ºi alea di la
Bacalaureat, unde fu dezastru, cã di
la an la an e tot mai grav ce sã
întâmplã cu educaþia. Cã dacã-l
întrebi pe al lu’ Zbanghiu ce e ãla
subiect, nãrodu’ îþi zice cã face nouã,
aºa de bine trecu pin ºcoalã. ªi dacã
sã fârºirã examenele, veni ºi
evaluarea di la nea prefectu’ Drãghiea.
Care mai aflã de câte o daravelã, douã,
care s-ar pune la cale, le demascã în
ºedinþã publicã ºi sãri apoi direct la
Drumurile Naþionale, unde ceru sã i
sã raporteze ce ºi cum, cã cicã sunt
prea multe nereguli ºi prea puþine
lucruri bune. ªi aºa nu sã mai poate.
Pã da, cã probabel sã poate altfel,
dacã aºa nu sã mai poate, numai sã
sã poatã câte ceva.
   Mã nepoate, mare þi-e grãdina,
ajunsã nea Bãlu sã-i mulþumeascã lui
Simo. Pã da, nea fostu’ parlamentar
de Mehedinþi, mai nou aciuit pe la
Cluj, sã-i dea o mânã de ajutor lu’
nea Boc, nea Bãlu þinu morþiº s-o
felicite personal pe pagina de
socializare pe Simona Halep, pentru
finala de la Wimbledon. ªi o felicitã,
da cu apelativul Simo, adicã vezi
domne, noi ne tutuim, ne permitem,
dacã vreau pot sã dau ºi din palme în
faþa televizorului.
   Bine, nici nea Virgil nu sã lãsã mai
prejos ºi o felicitã ºi ‘mnealui pe
Simona, ba îi ºi mulþumi pentru

 nea Mãrin

Sucã, examenele în analiza lu’ nea prefectu’ ºi
bãtãlia politicienilor mehedinþeni pe succesul Simonei

succesul reportat, de nu mai ºtia
sãraca fatã cui sã mulþumeascã din
milioanele de mesaje ºi felicitãri. Bine,
mai înainte, nea Popescu fãcu neºte
calcule, sã arate cât sã pricepe, mai
aminti cã Mehedinþiul e pe ultimu loc
la salarii, de parcã nu sã ºtia, cã e la
fel cum l-au lãsat ºi ‘mnealor, cã la
noi nu sã schimbã decât oamenii, nu
ºi situaþia. Pã da, pe principiul pleacã
ai noºtri, vin ai voºtri, ºi fraierii rãmân
tot ca proºtii! Da las cã veni nea Virgil
cu o propunere, de o sã rãmânã
investitorii impresionaþi: cicã impozit
zero pentru cei care vin în Severin ºi
investesc, de parcã oraºu’ ar sta pe
lapte ºi miere ºi are bugetu’ doldora,
încât îºi permite mãsuri heirupiste,
numai bune de o campanie electoralã.
Bine, între timp o preluã ºi nea Cârjan
ºi o pusã pe masã, doar o mai conta
pentru ceva voturi, cã investitorii nu
sã aduc numai cu promisiuni de
impozite lipsã.
   Mã fraþilor, nu ºtiu cum sã face, da
sã umplu oraºu’ de limuzine, care mai
de care mai scumpe ºi noi ne plângem
de salarii mici, ºi locuri de muncã prea
puþine. Da când vezi ce sã adunã pe la
semafoare, mai cã plângi de mila
oraºului, cã devine tot mai poluat, di
la o zi la alta. Da nu sunt bani.

Mã fraþilor! Dupã lecþia datã de
Naturã sau Doamne-Doamne, edilii sã
pusãrã sã facã curãþenie pin Severin,
printre copacii care mai aveau un picuþ

ºi sã rãsturnau. Asta dacã nu sã oprea
furtuna. Sigur autoritãþile vor lua la
verificat toate acoperiºurile, nu numa
pe ãlea zburate da ºi pe ãlea care au
scãpat ca pin minune. Poate sã gãsesc

ºi vinovaþii, ºi sã iau ºi neºte mãsuri.
Cicã, majoritatea sunt fãcute fãrã
autorizaþie. De parcã nu s-ar cunoaºte!
    Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!


