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La începutul sãptãmânii, la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier s-a
dat startul celei de-a X-a ediþii a ªcolii de varã. Dansuri, jocuri în aer
liber, activitãþi educative, multe, multe surprize ºi voie bunã pentru micuþii
care s-au înscris ºi în acest an la cursurile ªcolii de varã. Micuþii s-au
întâlnit cu oameni preistorici, au modelat vase din lut, au participat la un

ªcoala de varã la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

   La Camera de Comerþ, Industrie ºi
Agriculturã Mehedinþi a fost semnat un
protocol de colaborare cu Autoritatea
Naþionalã pentru Formare Profesionalã
Iniþialã în Sistem Dual din România în
vederea promovãrii acestui tip de
învãþãmânt. Prin semnarea acestui acord se
urmãreºte ca, în contextul nevoilor reale de
forþã de muncã ale companiilor româneºti,
învãþãmântul profesional în sistem dual sã

Protocol pentru învãþãmânt dual la
Drobeta Turnu Severin

ritual spiritual iniþiat de un ºaman ºi au executat împletituri din fibre textile.
Au urmat ateliere de lucru care au constat în pictarea unor figurine din
ipsos ºi reproducerea unei icoane pe sticlã. Micuþii au vizitat ºi Parcul
Arheologic al muzeului, iar la Castrul roman s-au fotografiat pentru a
avea o amintire frumoasã din aceastã varã.

devinã o soluþie de rezolvare pe termen
mediu ºi lung a lipsei de personal calificat.
   În contextul nevoilor reale de forþã de
muncã ale companiilor româneºti, pentru
care învãþãmântul profesional în sistem
dual reprezintã o soluþie de rezolvare pe
termen mediu ºi lung a lipsei de personal
calificat, Camera de Comerþ ºi Industrie a
României ºi Autoritatea Naþionalã pentru

 Biroul de presã

Vizite de lucru la Ministerul
Transporturilor ºi cel al Turismului
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N o m i n a l i z a r e a
premierului în funcþie, Viorica
Dãncilã, pentru prezidenþialele
din toamnã aratã ceeace ºi noi
spuneam de multã vreme, ºi
anume cã PSD nu a avut pânã
în ceasul al 11-lea nici o idee
despre ce va face la
urmãtoarele alegeri. Pur ºi
simplu a trecut timpul, a intrat
în crizã, ºi nu a avut nicio
strategie, nicio soluþie pentru
Cotroceni. Prin laboratoarele
social-democraþilor bate
vântul. Cãderea lui Dragnea a
venit într-un moment în care
PSD era deja în declin. Noroc
cã, pe ultima sutã, social-
democraþii au mai dres-o. Tot
cu Viorica Dãncilã, cu cine
altcineva? Nici nu prea aveau
loc de întors. Acum, cã sunt
strânºi cu uºa de alegerile
prezidenþiale, ce ar fi putut
alege? Tot Viorica Dãncilã.
Sigur, judecând la rece, e cea
mai bunã variantã din
variantele pe care le aveau,
niciuna prea strãlucitã.
   Mihai Fifor, de exemplu, ar fi
avut o ºansã dacã se apuca de
campanie, serios, acum doi ani.
Dacã ar fi fost o candidaturã
pregãtitã cu cap, din timp, atent.
   Aºa, în condiþiile de acum,
tot Viorica Dãncilã stã mai bine,

Dãncilã
preºedinte?

Strategiile ºi mãsurile din
domeniul educaþiei au vizat pregãtirea
tinerilor, accesul la programe de
formare ºi la experienþe practice
relevante ºi au stimulat explicit sau
implicit inserþia pe piaþa muncii,
identificarea unor trasee profesionale
potrivite cu nivelul de competenþã, dar
ºi cu aspiraþiile absolvenþilor.
   Multe decizii au luat în considerare
importanþa majorã a profesorilor,
mentori adevãraþi pe drumul
cunoaºterii ºi al devenirii elevilor ºi
studenþilor, asigurând motivarea ºi
preþuirea cadrelor didactice, prin
majorãrile salariale succesive, prin
asigurarea unor sporuri ºi facilitãþi, prin
oferta de formare continuã ºi accesul la
proiecte europene de dezvoltare 
   Corolarul de mãsuri a vizat ºi
parteneriatul cu agenþii economici, cu
mediul privat, absolut necesar mai ales
în învãþãmântul profesional ºi tehnic,
inclusiv dual, sau dezvoltarea
programului Garanþia pentru tineret,
prin care se asigurã oportunitãþi ºi
facilitãþi de formare ºi angajare pentru
tineri. Deschiderile ºi oportunitãþile
oferite de legea pentru internship sunt
numeroase, în acelaºi sens angajatorii
care încheie un contract de ucenicie
sau de stagiu, dupã caz, beneficiazã, la
cerere, pe întreaga perioadã de derulare
a contractului de ucenicie/stagiu, de o
sumã în cuantum de 2250 lei/lunã.
Efectele sunt benefice atât pentru
deprinderea unei meserii, pentru
realizarea unui stagiu de pregãtire,
pentru asigurarea resurselor umane în
domeniile social ºi economic, dar ºi
pentru aprofundarea competenþelor ºi
abilitãþilor practice ale absolvenþilor de
învãþãmânt universitar. 
   Cu siguranþã nu este suficient pentru
a rezolva criza acutã a personalului
calificat, exodul tinerilor, implicarea

mediului privat, formarea ºi
pregãtirea adecvatã a tinerilor în
meserii cerute pe piaþa muncii.
Este un proces continuu, care are
nevoie de soluþii, de idei, de efort
legislativ, guvernamental,
educaþional.
   Învãþãmântul profesional ºi
tehnic, învãþãmântul dual - acces
mai rapid la un loc de muncã ºi

Învãþãmântul dual
Educaþie, formare, stagii de practicã – drumul firesc spre

profesie ºi locuri de muncã adecvateca notorietate, ca demnitate
deþinutã. Fifor a avut gentileþea
sã priceapã ºi abilitatea sã
lanseze un mesaj de încurajare:
“(Viorica Dãncilã – n.m.) poate
fi acel preºedinte unificator,
integrator ºi demn de care are
nevoie România. Preºedintele
Viorica Dãncilã este tot ceea ce
nu a reuºit sã fie vreodatã Klaus
Iohannis - un om care respectã
Constituþia, care îºi apãrã þara
ºi o promoveazã în Europa ºi
în lume, un demnitar implicat
cãruia îi pasã de români, în
fiecare zi, nu o datã la 5 ani.
   Eugen Teodorovici, alt nume
care ar fi putut conta în cursa
pentru Cotroceni, se aflã în
aceiaºi situaþie. Dacã ar fi intrat
în cursã acum un an, doi, poate
cã altfel ar fi stat lucrurile.
Acum e prea târziu pentru PSD
sã vinã cu nume nu prea exact
calate pe logica alegerilor
pentru Cotroceni.
   Gabi Firea, care ar fi putut ºi
ea sã conteze pe acest culoar,
nu are aderenþã suficientã în
partid, nu are susþinere. Aºa cã,
momentan, Viorica Dãncilã e
singura soluþie viabilã pentru un
partid, PSD, puternic zdruncinat
în aceºti ani. Dacã intrã în turul
doi probabil cã ar putea beneficia
de voturi ºi dinspre partidul lui
Victor Ponta, ºi dinspre
Tãriceanu. Dacã...
   Problema e cã dacã rateazã
turul doi, Viorica Dãncilã
rateazã în mod sigur ºi ºefia
PSD ºi, probabil, fotoliul de
premier – chiar dacã acest
lucru nu prea mai conteazã,
guvernarea se aflã deja pe final,
iar anul 2020 va consfinþi acest
final, fãrã doar ºi poate.

la independenþã financiarã
   Învãþãmântul profesional cu durata de
3 ani începe dupã clasa a VIII-a ºi
cuprinde clasele a IX-a, a X-a, ºi a XI-a.
   În primul an de studiu, pregãtirea
teoreticã reprezintã aproximativ 80%
din ansamblul formãrii oferite, în timp
ce pregãtirea teoreticã de specialitate ºi
pregãtirea practicã reprezintã 20%.
   În al doilea an de învãþãmânt
profesional, ponderea pregãtirii
teoretice scade la aproape 40% din
totalul orelor, în timp ce accentul se va
pune în ºi mai mare mãsurã pe
pregãtirea practicã, cu o pondere de
circa 60%.
   În anul al treilea de învãþãmânt
profesional se alocã de asemenea mai
mult timp pregãtirii practice,
aproximativ 72% din totalul formãrii,
iar pregãtirea teoreticã are o pondere
de aproximativ 28%.
   Pe parcursul celor trei ani de studiu
se parcurg disciplinele pentru
învãþãmântul obligatoriu ºi modulele de
pregãtire de specialitate pentru
calificare profesionalã.
   Formarea profesionalã în domeniul
tehnic poate fi un traseu educaþional de
succes, rapid, cu deschidere spre
competenþe ºi abilitãþi practice solicitate
de angajatori. Þinând cont de
necesitatea unor resurse umane
calificate, ºcoala profesionalã ºi liceul
tehnologic asigurã intrarea pe piaþa
muncii, dar ºi oportunitãþi de evoluþie
profesionalã ulterioarã.

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin

Georgescu, a avut luni, 22 iulie
a.c., în Capitalã, douã întâlniri

foarte importante pentru proiectele
pe care le are în judeþul Mehedinþi

ºi care sunt direct legate de
Ministerul Transporturilor ºi

Ministerul Turismului.
“Cu domnul ministru al

Transporturilor, Rãzvan Cuc, am
dezbãtut problema Porturilor
Comercial ºi Turistic din Drobeta
Turnu Severin care ne dorim sã treacã
în scurt timp, de la APDRF Giurgiu,
în administrarea Primãriei Drobeta
Turnu Severin pentru a putea fi

Vizite de lucru la Ministerul Transporturilor ºi cel al Turismului

valorificate din punct de vedere
economic ºi turistic. Pe de altã parte,
am discutat despre înfiinþarea unui
nou port comercial în judeþul
Mehedinþi, în localitatea Gogoºu.
Consider cã este oportun un astfel de
demers, având în vedere cã pe raza
acestei localitãþi se aflã Barajul Porþile
de Fier II ºi Insula Ostrovul Mare. M-
am bucurat sã gãsesc deschidere din
partea ministrului Rãzvan Cuc pentru
acest proiect, cum de altfel, am primit
vestea cã în judeþul Mehedinþi vor
continua lucrãrile de reabilitare ºi
reparaþii pe drumurile naþionale aflate
în administrarea CNAIR.”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean

Mehedinþi, Aladin Georgescu.
La Ministerul Turismului, cu

ministrul Bogdan Trif, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a continuat
demersurile pentru declararea
oraºului Baia de Aramã staþiune de
interes local.

“Acest lucru este absolut necesar
pentru ca în baza masterplanului pe
turism, complexul turistic din Baia de
Aramã sã poatã primi finanþare. Acolo
s-au realizat deja, tot cu fonduri
guvernamentale, utilitãþile necesare unei
investiþii importante pentru deschiderea
zonei de nord cãtre turism.”, a spus
preºedintele Consiliului Judeþean

Mehedinþi, Aladin Georgescu.
Complexul turistic din Baia de

Aramã are o valoare de 16 milioane
de euro ºi cuprinde pârtie de ski cu
nocturnã ºi teleski.

În cadrul discuþiilor purtate cu
cei doi miniºtri, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, le-a adresat o
nouã invitaþie pentru a efectua vizite
de lucru în judeþul Mehedinþi.
Pentru proiectele pe care le are, este
foarte important sã pãstreze o
legãturã strânsã cu reprezentanþii
Guvernului, mai ales cã aceºtia au
disponibilitate pentru dezvoltarea
zonei judeþului Mehedinþi.

 Urmare din pag. 1
Formare Profesionalã Iniþialã în
Sistem Dual din România au semnat
un protocol de colaborare care
urmãreºte dezvoltarea proiectelor la
nivel local, regional ºi naþional, în
scopul îmbunãtãþirii sistemului de
formare ºi certificare profesionalã în
sistem dual.
    „Piaþa forþei de muncã duce o lipsã
acutã de personal calificat. Este bine
cunoscutã de migraþia lucrãtorilor
calificaþi, în plus, schimbul de generaþii
nu aduce din urmã un numãr suficient
de mare personal, mai ales în
domeniile tehnice. În mod cert, firmele
au probleme din ce în ce mai mari.
Chiar ºi în condiþiile în care aceste
meserii au devenit tot mai bine plãtite,
tot nu se gãseºte suficient personal
calificat. Astfel, trebuie schimbatã o
anumitã mentalitate care încã mai
persistã la nivelul pãrinþilor ºi al
copiilor: aceea cã un trai mai bun
înseamnã obligatoriu sã ai studii

Protocol pentru învãþãmânt dual...
superioare ºi, eventual, sã desfãºori o
muncã de birou, cu un laptop în faþã”,
a declarat Nicolae Tudorescu,
preºedinte C.C.I.A. Mehedinþi.
„Semnarea acestui protocol se înscrie în
strategia Autoritãþii Naþionale de a
deschide 8 Birouri Regionale, în
parteneriat cu camerele de comerþ ºi
industrie, obiectivele imediate fiind
apropierea de oamenii de afaceri,
promovarea strategiei de dezvoltare,
identificarea resursei umane ºi
promovarea oportunitãþilor pentru mediul
de afaceri. Pentru elevi ºi pãrinþi
asigurarea cã a învãþa o meserie ºi a avea
la vârsta majoratului un loc de muncã
bine plãtit este o ºansã în plus”, a declarat
Gabriel Bratu, preºedintele Autoritãþii
Naþionale pentru Formare Profesionalã
în Sistem Dual din România.
   Dezbaterea a beneficiat de
participarea reprezentanþilor unui
spectru larg de instituþii cu incidenþã
asupra dezvoltãrii învãþãmântului
profesional dual. Alina Teiº– deputat,

membru al Comisiei pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport,
Camera Deputaþilor, a precizat cã:
   “Formarea profesionalã în
domeniul tehnic are un rol esenþial,
fiind un traseu educaþional de succes,
rapid, cu deschidere spre competenþe
ºi abilitãþi practice solicitate de
angajatori. Tinând cont de necesitatea
unor resurse umane calificate, ºcoala
profesionalã ºi liceul tehnologic
asigurã intrarea pe piaþa muncii, dar
ºi oportunitãþi de evoluþie
profesionalã ulterioarã”.
   La eveniment a participat ºi Renatta
Nanciu – Vicepreºedinte, Consiliul
Judeþean Mehedinþi, domnul Alin
Tomoescu - inspector ºcolar general
al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi, doamna Pãsat Mirela –
Secretar, Primãria Drobeta-Turnu
Severin, doamna Ponea Monica
Iuliana – inspector ºcolar învãþãmânt
dual, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi.  Voica B

Trei medalii de aur ºi
o medalie de argint -

palmaresul lotului
României la prima
ediþie a Olimpiadei

Balcanice de Fizicã
Membrii echipei României

au obþinut trei medalii de aur ºi o
medalie de argint la prima ediþie a

Olimpiadei Balcanice de Fizicã,
desfãºuratã la Salonic, în

perioada 14-18 iulie 2019.
   Cei trei medaliaþi cu aur sunt Mãlina
Elena Constantinescu (clasa a X-a/
Colegiul Naþional din Iaºi), Vlad
ªtefan Oros (clasa a VIII-a/ªcoala
Gimnazialã nr. 24 din Timiºoara) ºi
Tudor Gabriel Mocioi (clasa a X-a/
Colegiul Naþional de Informaticã
„Tudor Vianu” din Bucureºti).
Medalia de argint i-a revenit lui Radu
Herzal (clasa a X-a/ Colegiul Naþional
„Gheorghe ªincai” din Baia Mare).

 Continuare în pag. 4
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Programul liturgic a debutat
vineri, 19 iulie, începând cu ora 18.00,
cu sãvârºirea Vecerniei unitã cu Litia,
urmatã de tradiþionala procesiune cu
icoana Sfântului Ilie Tesviteanul pe
traseul Str. Danubius - Str. Pãcii - Str.
Criºan ºi revenire pe Str. Danubius.
   Manifestãrile au continuat în ziua
praznicului, sâmbãtã 20 iulie, de la
ora 8.00, cu oficierea Utreniei ºi a
Sfintei Liturghii.

Hram ºi slujire arhiereascã la Parohia “Sfântul Ilie Tesviteanul” din Drobeta-Turnu-Severin
Cu ocazia prãznuirii Sfântului Ilie Tesviteanul, parohia din cartierul

Crihala care îl are ca ocrotitor a organizat o serie de manifestãri
liturgice la care au participat toþi binecredincioºii severineni.

   De asemenea, duminicã 21 iulie,
credincioºii acestei parohii s-au putut
bucura de prezenþa Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei care a sãvârºit Sfânta Liturghie
alãturi de un sobor de preoþi ºi diaconi.
   În cadrul Sfintei Liturghii, pãrintele
Ivãnel Haralambie, preot slujitor la
aceastã sfântã bisericã a primit în semn
de preþuire distincþia “Crucea
Mehedinþeanã”. În cuvântul de

învãþãturã rostit de Preasfinþitul Pãrinte
Episcop Nicodim, creºtinilor le-a fost
prezentatã viaþa Sfântului Ilie
Tesviteanul ºi le-a fost tâlcuitã pericopa
evanghelicã din aceastã sfântã zi.
   Piatra de temelie a Bisericii Sfântul Ilie
Tesviteanul a fost pusã în 1991, lucrãrile
începând în 1992. Ele au fost întrerupte
o perioadã, fiind reluate din anul 1998.
   Pânã la terminarea construirii
bisericii celei noi, serviciul religios
era oficiat într-o construcþie
provizorie, ce era cunoscutã de
severineni ca “Biserica de carton”.
   “Biserica de carton”, numitã astfel
deoarece materialul principal din care a
fost construitã este cartonul, pereþii fiind
în totalitate din carton, sustinuþi de “ºipci”
metalice late pe partea centralã pentru a
nu se îndoi. Oficial biserica a primit
numele de Sfântul Ilie Tesviteanul, în
1990, anul în care a fost asamblatã.

Scopul bisericii era de a aduna
credincioºii din cartierul Crihala la slujbe.
   În anul 1990 Primãria din Drobeta-
Turnu Severin a donat bisericii o
suprafaþã de 1.500 mp, intenþia
reprezentanþilor bisericii era sã
construiascã o Catedralã.
   Construcþiile au început în anul
1992, atunci fiind sãpatã fundaþia,
care a rãmas la acest nivel pe
parcursul a 7 ani din lipsã de fonduri.
În 1998 au turnat o micã parte din
fundaþia bisericii (din beton), lucrãrile
fiind sistate din nou.
   La aceastã parohie funcþioneazã de
curând ºi un grup de tineri numit A. T.
O. S. (Adunarea Tinerilor Ortodocºi din
Severin), ce are întâlniri în fiecare
duminicã seara ºi care organizeazã
activitãþi religios-educative pentru tineri.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Hramul de varã al mãnãstirii Baia de Aramã
Mãnãstirea Sfinþii Voievozi – Baia
de Aramã, din judeþul Mehedinþi,

ºi-a prãznuit miercuri, 17 iulie
2019, cel de-al doilea hram.
Lãcaºul de cult este ocrotit ºi

de Sfânta Mare Muceniþã Marina
(cinstitã în fiecare an la data de 17
iulie). Cu acest prilej, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, a oficiat
Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de
un ales sobor de preoþi ºi diaconi. În
cadrul Sfintei Liturghii, pãrintele
ieromonah Serafim Leitan a fost
instalat preot slujitor ºi a fost hirotesit
Protosinghel.
   Mãnãstirea Baia de Aramã, situatã
în partea de nord-vest a Olteniei, în
Podiºul Mehedinþi, se adãposteºte

într-o depresiune micã, fiind
înconjuratã de dealurile Dochiciu,
Dealul-Mare ºi Cornet, comunicând
prin ºoselele naþionale cu Târgu Jiu,
Motru, Strehaia, Drobeta Turnu
Severin, precum ºi cu staþiunile Bãile
Herculane ºi Bala. Aceasta ºi-a
început activitatea încã din anul 1703,
iar biserica mãnãstirii pãstreazã
integral pictura originarã, executatã
din pridvor pânã în altar în tehnica
fresco. Pictura este specificã
decoraþiunii interioare de sfârºit de
secol XVII, începutul secolului XVIII
din teritoriul românesc aflat între
Carpaþii Meridionali ºi Dunãre.
   Funcþionând iniþial ca mãnãstire de
cãlugãri, Mãnãstirea Baia de Aramã
a fost reinstauratã prin decizia

Sinodului Metropolitan în 2008, când
s-a aprobat reînfiinþarea Mãnãstirii
Sfinþii Voievozi din oraºul Baia de
Aramã, ca mãnãstire de cãlugãriþe,
sub jurisdicþia Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei, ºi având ca stareþã pe
monahia Mihaela Pãiuº.

***
   Sfânta Marina, originarã din
Antiohia Pisidiei, era unicã fiicã a
preotului pãgân Edisie. Dupã ce i-a
murit mama, tatãl sãu a încredinþat-o
spre creºtere unei femei. La vârstã de
12 ani, Marina a învãþat credinþã în
Hristos de la creºtinii din localitatea
natalã luând hotãrârea de a rãmâne
fecioara ºi de a-ºi închina toatã viaþã
lui Hristos Domnul. Sfânta Marina ºi-
a petrecut astfel viaþa în rugãciune
pânã la cincisprezece ani, când a fost

pârâtã dregãtorului cetãþii. Acesta a
arestat-o ºi, vãzând cât e de frumoasã,
a cerut-o de soþie. Ea nu a acceptat ºi
atunci a supus-o la chinuri. Însã
pentru credinþa ei trupul i-a rãmas
nevãtãmat, prin harul Domnului.
   Sfânta Muceniþã s-a rugat lui
Hristos sã primeascã botezul
muceniciei, aºa cum l-au primit
mucenicii din veac. Atunci dregãtorul
a poruncit sã i se taie capul ºi aºa a
trecut la cele veºnice Sfânta Mare
Muceniþã Marina. Pãtimirile ei au fost
relatate de cãtre Teotim, un martor
ocular care, potrivit Sinaxarului, “a
privit la toate muncile ei ºi s-a
învrednicit a fi vãzãtor al acelor
vedenii, care i s-au descoperit sfintei”.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Olimpicii români au fost pregãtiþi ºi însoþiþi de doamnele Ioana
Stoica (profesor la Colegiul Naþional de Informaticã „Tudor Vianu” din
Bucureºti) ºi Irina Dumitraºcu (profesor ºi inspector în cadrul ISJ Vaslui).
   Din delegaþia României au mai fãcut parte conf. univ. dr. Sebastian
Popescu (decan al Facultãþii de Fizicã - Universitatea „Al.I. Cuza” din
Iaºi), în calitate de reprezentant al României în comitetul ºtiinþific al
competiþiei, ºi prof. univ. dr. Radu Constantinescu (Facultatea de Fizicã/
Universitatea din Craiova), membru al comitetului de coordonare.
   Olimpiada Balcanicã de Fizicã se adreseazã elevilor de gimnaziu (clasa
a VIII-a) sau de liceu, cu vârsta de cel mult 16 ani la momentul prezenþei
în concurs. La ediþia din acest an au participat concurenþi din 11 þãri (8
cu statut permanent ºi 3 cu statut de invitat). BIROUL DE COMUNICARE

 Urmare din pag. 3Trei medalii de aur...
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Ancheta declanºatã la nivelul
Spitalului Judeþean de Urgenþe din
Drobeta Turnu Severin dupã ce o
asistentã medicalã a fost filmatã
când þipã la o pacientã de 16 ani
nu s-a încheiat.

Conducerea Spitalului Judeþean de
Urgenþe din Drobeta Turnu Severin
considerã cã asistenta medicalã
filmatã când þipa la o pacientã a dat
dovadã de lipsã de profesionalism.
Comisia de eticã nu a încheiat
ancheta care urmeazã sã stabileascã
gradul de vinovãþie al angajatei
spitalului în acest caz.

“În primul rând þin sã precizez cã
pacienta nu a fost operatã la noi în
spital. Noi nu încurajãm atitudinea
asistentei întrucât considerãm cã
atitutinea ei profesionistã s-a încheiat
în momentul în care a ridicat vocea
la pacient. Ancheta este în
desfãºurare, restul detaliilor le vom
transmite probabil vineri printr-un
comunicat de presã”, a precizat luni,
în cadrul unei conferinþe de presã,
managerul spitalului din Turnu
Severin, Victor Maliborschi.

Dupã acest incident, Spitalul din
Turnu Severin se gândeºte sã
îmbunãtãþeascã abilitãþile de
comunicare ale personalului
angajat, astfel încât sã aibã o

Reprezentanþii Spitalului din Turnu Severin:
 „Asistenta a avut o atitudine lipsitã de profesionalism”

rezistenþã mai mare la stres.
„Spitalul Judeþean regretã

incidentul respectiv, considerã cã într-
adevãr în momentul acela asistenta a
avut o atitudine lipsitã de
profesionalism ºi ne gândim ca în
viitor sã îmbunãtãþim abilitãþile de
comunicare ale personalului medico-
sanitar, astfel încât sã aibã o rezilienþã
mai mare la stres. Indiferent de ceea
ce se spune în mediul on-line,
stresul este o componentã
importantã a muncii noastre ºi
evident cã noi suntem puºi de multe
ori în situaþia aproape imposibilã în
care trebuie sã ne pãstrãm calmul”,
a declarat dr. Cristian Jianu,
purtãtorul de cuvânt al spitalului, în
aceeaºi conferinþã de presã.

Reprezentanþii Spitalului Judeþean
de Urgenþe din Drobeta Turnu Severin
(foto) spun cã incidentul s-a petrecut
pe fondul unei stãri de stres
profesional, dar care nu este scuzabil.

„Pacienta a ieºit din spital cu un
diagnostic nechirurgial, nu era o
chestiune de viaþã ºi de moarte. E
adevãrat cã de multe ori durerea poate
sã creeze tablouri în aparenþã
dramatice, care evident dacã avem
puþinã rãbdare ºi aºteptãm sã-ºi facã
medicamentele efectul ea dispare.
Evenimentele s-au petrecut noaptea,

o asistentã tracasatã, obositã, tocatã
la firul ierbii de o mamã disperatã cã
fetii ei nu îi trece durerea de picior. ªi
una ºi cealaltã pânã la urmã aveau
dreptate. La un moment dat asistenta
a avut ieºirea aceea ºi a spus ce a
spus. Eu cred cã decât sã stai sã
filmezi mai bine ar trebui ºi tu sã ai
grijã, sã contribui cu ceva la alinarea
copilului tãu, dar în momentul de faþã
toate frustrãrile ºi toate supãrãrile
societãþii se îndreaptã cãtre sectorul
medical ºi de multe ori ºi noi suntem
oameni ºi probabil cã unii dintre noi,
nu toþi, au niºte atitudini de genul
acesta faþã de care avem toleranþã
zero. Dacã þi-ai ales profesia asta,
trebuie sã fi înzestrat cu anumite

aptitudini psihologice ºi trebuie sã ai
abilitãþi de comunicare ºi sã faci faþã
oricãrei situaþii stresante. Pânã la un
punct stresul nu este o scuzã ºi noi
aici analizãm problema ºi dorim sã
sancþionãm atitudinea asistentei
respective”, a mai spus luni dr. Cristian
Jianu.

Cum s-a întâmplat incidentul
O asistentã medicalã de la secþia

de chirurgie a Spitalului Judeþean de
Urgenþe Mehedinþi a fost surprinsã
miercuri, 17 iulie a.c., în timp ce þipa
la o pacientã, care acuza dureri mari.

Aceasta nu se lasã înduplecatã
nici de rugãminþile tinerei aflate pe
patul de spital, nici de mama ei, care
o roagã sã îi facã ceva pentru a-i
calma durerile, ci, dimpotrivã, o
ameninþã pe femeia care filmeazã
cã o dã afarã din spital.

Asistentã: „O sã vã rog sã pãrãsiþi
spitalul, pânã nu chem gardienii.
Agitaþi bolnavii. V-am zis sã tãceþi”.

Apoi, asistenta merge spre patul de
spital, unde pacienta plânge de durere:

”Dacã nu te potoleºti, o sã chem
medicul, sã te ducã în terapie. Alte
calmante nu mai am ce sã-þi fac,
copilule, înþelegi? Vrei sã te omor eu?”.

Imaginile surprinse au fost
publicate pe pagina de Facebook a
Ziarului din Mehedinþi.

Adolescenta de 16 ani care a fost
filmatã de mama sa în timp ce þipã la
ea o asistentã medicalã a fost
externatã vineri din Spitalul Judeþean
de Urgenþe din Drobeta Turnu
Severin. Ea a fost internatã în data de
16 iulie suspectã de apendicitã, dar
ulterior s-a stabilit cã avea o durere
la ºoldul drept.

Anul acesta se împlinesc 155
de ani de la unirea corpurilor
grãnicereºti din ara Româneascã ºi
Moldova, moment istoric important
pentru Poliþia de Frontierã, fiind data
de recunoaºtere a identitãþii
instituþionale ºi de asemenea temelia
organizãrii moderne de astãzi, care
funcþioneazã la standarde europene.
Pe 24 iulie 1864, Alexandru Ioan
Cuza a semnat Înaltul Decret

155 de ani de existenþã a Poliþiei de Frontierã

Domnesc nr. 893, prin care se realiza
unirea corpurilor grãnicereºti “de
dincoace ºi dincolo de Milcov” ºi
integrarea lor în cadrul armatei sub
autoritatea nemijlocitã a Ministerului
de Rãzboi. Ulterior, 24 iulie a devenit
Ziua Poliþiei de Frontierã. 
   Pentru  a marca aceastã
aniversare, în cadrul ªcolii de
Perfecþionare a Pregãtirii
Personalului Poliþiei de Frontierã

Drobeta Turnu Severin, în perioada
15.07-  02.08.2019 se desfãºoarã
diferite activitãþi:
1. 15-24.07.2019 - Campionatul de
tenis de masã - ”Cupa 24 Iulie”  sub
coordonarea subinspectorului de
poliþie Pãtraºcu Iulian;
2. 24.07 - gãzduirea copiilor din
cadrul Clubului Sportiv ªcolar
Drobeta Turnu Severin, cãrora le
vor fi prezentate laboratoarele
ºcolii, tehnica din dotare, precum
ºi diferite exerciþii demonstrative;
3. 29.07-02.08 - activitãþi de gãzduire
a elevilor – activitate în parteneriat cu
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Mehedinþi, cãrora le vor fi
prezentate activitãþi specifice meseriei
de poliþist de frontierã.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Inspector principal de poliþie

Brucã Ionela  Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Pe acest Popa ªtefan, ce-
ºi mai zice aºa, de sanchi balama,
Popa’s, l-a învãþat, na, sã...
poposeascã prin Severin, o datã
sau de douã ori pe an, ca sã-ºi ia,
vorba aceea, tainul, fostul primar
de (relativ) veselã amintire,

Gherghe Constantin. Ca sã-l
motiveze suplimentar, acesta i-a dat
ºi preþiosu-i nume uneia din sãlile
de spectacole ale Palatului Culturii
Teodor Costescu, de curând
reabilitat. Acelaºi  Gherghe ne-a
mai lãsat, între altele, ca amintire
chefurile campestre cu grãtare,
mici, cârnaþi ºi bere din vecinãtatea
Cimitirului Ortodox ºi scenetele cu
microfonistele ºi pixangiii þucãlari
de prin locurile publice, transmise
seara la tv, în semn de lustruire a
imaginii.  Dar nu despre
„carismaticul” ex e vorba aici. Popa
ªtefan,ce-ºi mai zice, în chip de
nume de scenã, ºi Popa’s, a fost
adus la Severin ca un „mare artist”
ºi ca un fiu rãtãcit al acestor

meleaguri, stabilit de mai multã
vreme în Timiºoara Mare artist?
Aiurea! Un manierist jalnic, de
iarmaroc, care nu iese din câteva
tipare ºi care s-a fãcut celebru ºi
oarecum cãutat în zona
notabilitãþilor de aici sau de aiurea,

cãrora le executa pe loc sau la
comandã caricaturi-portret, dându-
le senzaþia cã i-a nemurit. Câteva
municipii din Oltenia (bãieþi galanþi
juveþii, nu?!) – Craiova, Slatina,
Severinul – l-au fãcut, auziþi ºi
dumneavoastrã, Cetãþean de
Onoare. În semn de recunoºtinþã
pentru înaltele demnitãþi oferite,
pârâtul mare artist a înjurat ca un
birjar Oltenia ºi pe olteni, la un post
local de televiziune! Omul acesta nu
se simte confortabil cã Timiºoara
e invadatã de „ciurucurile”
olteneºti, inclusiv culturale ºi cã,
în loc sã vorbeascã, precum
odinioarã, patru limbi (??!!),
timiºorenii se exprimã cu „fusei”,
„auziºi”, „veniºi”, „mâncaºi” etc. O

fi asta vreo nouã limbã? Aº, sunt
mãrcile graiului oltean, parte
organicã a dialectului daco-român,
cel care se aflã la baza limbii
române literare ºi care, în mod
firesc, pot fi auzite ºi pe strãzile
gloriosului oraº din „fruncea” þãrii.
Pentru cã Timiºoara, stimaþi
prieteni încã face parte, ce sã vedeþi,
din România! Bãi acesta,
respectivele vorbe, care-þi zgârâie
urechile elefantine sunt forme
verbale de perfect simplu,
moºtenite din limba latinã,
veritabile mãrci de specificitate
latinã, validate de Gramatica
Academiei, ca, de altfel, de toate
gramaticile de ieri ºi de azi.
Folosirea formelor de perfect
simplu  este cumva un semn de
inculturã sau de retardare
intelectualã? În caz cã se aflã în
derutã, în loc sã-i înjure în faþã pe
niºte oameni care au crezut de
cuviinþã sã-i acorde unele semne
de absolut nemeritatã preþuire, i-
am recomanda acestui Popa ªtefan
sã mai... poposeascã, din când în
când, prin zona originilor sale.
Materne sau nu. Poate aºa se mai
lãmureºte ºi dumnealui în legãturã
cu unele fenomene sau aspecte
care nu îl lasã sã doarmã liniºtit.
Dacã nu, sã se suie degrabã în
copacul din care, pare-se, abia a
coborât.
   * Oficialitãþile severinene au
datoria moralã ca, urmând exemplul
celor din Craiova ºi Slatina, sã facã
toate demersurile necesare pentru a
retrage nedemnului Popa ªtefan, ce-
ºi mai zice, cu nume de primadonã

de pripas, ºi Popa’s, titlul de cetãþean
de onoare al municipiului Drobeta
Turnu Severin. Aceloraºi autoritãþi
le-am recomanda sã renunþe la a mai
da numele acestui ins unei sãli de
la Palatul Culturii Teodor Costescu.
Sunt atâtea nume glorioase, atâtea
uriaºe personalitãþi nãscute aici, care
sã merite aceastã cinstire. Primul
nume care-mi vine în minte este cel
al marelui critic ºi istoric literar
ªerban Cioculescu.
   * Despre alte aspecte ale
legãturilor... onorifice ale numitului
Popa ªtefan, ce-ºi mai zice ºi
Popas, cu Severinul ºi cu unii
dintre reprezentanþii sãi din
administraþie, îi invitãm pe cei care
ºi-au declarat disponibilitatea în
acest sens sã o facã.
   * Ca de obicei în asemenea situaþii,
se bagã în fotografie, vreau sã spun
în seamã, vreau sã spun în discuþie,
tot felul de rateuri împãciuitoriste,
care, cu un aer de sulfuropasã
„obiectivitate” vor sã se dea
„echilibraþi” ºi sã ne spunã cã, vezi
Doamne, aºa sunt artiºtii, oameni ºi
ei cu pusee diverse, supuºi ºi ei
greºelii, cã o fi, cã o pãþi, cã boul-
bãlþii... Nu ne punem la mintea lor,
cã ne râde lumea pe noi, în cele din
urmã. Atâta doar cã printre ei mai
aflãm pe câte unii despre care aveam
o impresie ceva mai bunã, dar care,
la...analizã, nu s-au dovedit a fi decât
niºte mãrunþi agenþi ai unor interese
ºi încrengãturi obscure. Aºa e când
te apasã niºte junghiuri ºi te vezi
constrâns sã dai cinstea pe ruºine.
Dacã va fi cazul, vom reveni cu niºte
neînsemnate particularizãri.

Un ciuruc de onoare



actualitateOBIECTIV mehedinþean 25 - 31.07.2019 pag. 7

Marþi, 23 iulie 2019, la
sediul ALDE Mehedinþi a avut loc
o conferinþã de presã susþinutã
de secretarul de stat Gabriel
Bratu, preºedinte al Autoritãþii
Naþionale pentru Învãþãmântul
Dual ºi Renat ta Nanciu,

Preocuparea ALDE pentru o calificare a
tinerilor în sistemul de învãþãmânt dual

vicepreºedinte ALDE Mehedinþi.
   Tema discuþiei a fost sublinierea
importanþei dezvoltãrii mediului
privat, ca principalã preocupare a
ALDE ºi în mod direct stimularea
tinerilor pentru o calificare în
sistemul de învãþãmânt dual.

Primul beneficiar al acestui
program este Andrei Ionuþ, un
bãieþel frumos în vârstã de numai
2 sãptãmâni.

Marþi, 23 iulie 2019, la sediul
Direcþiei de Asistenþã Socialã,
prima mãmicã din Drobeta Turnu
Severin care a nãscut acum douã

A debutat Proiectul „PRIMUL COPIL” !

sãptãmâni în maternitatea de la
Spitalul Judeþean a intrat în
posesia trusoului „Primul copil”.

Proiectul a fost propus acum 2
luni alãturi de consilierii locali
liberali, la iniþiativa consilierului
liberal Magda Dumitrescu.

Programul se aplicã mamelor
care se aflã la prima naºtere, cu
domiciliul în Drobeta Turnu Severin
cu cel puþin 1 an de zile înaintea
naºterii ºi care dovedesc faptul cã
naºterea a avut loc în incinta
Blocului Materno-Infantil din
cadrul Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin.

Mai mult, pãrinþii nou-nãscutului
nu trebuie sã figureze cu datorii
la bugetul local.

Trusoul „Primul copil” conþine:
geantã bebeluº, salopetã, pantalon,
body, pãturicã, prosop baie, un bax
pampers.

Trusoul „Primul copil” se va
acorda în anul 2019 unui numãr de
aproximativ 200 de persoane,
bugetul estimat fiind de 60.000 de
lei, finanþarea asigurându-se din
bugetul de venituri ºi cheltuieli al
Direcþiei de Asistenþã Socialã din
subordinea Consiliului Local al
municipiului Drobeta Turnu Severin.

Având în vedere rata scãzutã a
natalitãþii, noi considerãm cã se
impune implicarea autoritãþii locale
în identificarea unor mãsuri sociale
suplimentare, care sã influenþeze
creºterea natalitãþii.

De asemenea, cheltuielile în
primii ani de viaþã ai bebeluºului
sunt foarte mari iar din acest punct
de vedere orice ajutor din partea
autoritãþii locale pentru pãrinþi este
binevenit.

Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Mehedinþi are în dotare
douã aparate marca Drager, model
Drug Test 5000. Cu ajutorul
acestora, poliþiºtii vor depista
conducãtorii auto care au consumat
substanþe psihoactive.
   Consumul de substanþe psihoactive
influenþeazã comportamentul
conducãtorilor de autovehicule, afecteazã
capacitatea de a conduce, diminueazã
reflexele, aceºtia nemaiputând fi stãpâni
pe propriile miºcãri ºi evita obstacolele
apãrute în cale.
   Totodatã, conducãtorul unui vehicul
care a consumat substanþe psihoactive
poate deveni agresiv, trecând foarte
uºor de la o stare calmã la una de
nervozitate, în cele mai multe cazuri,
finalitatea fiind producerea unui
eveniment rutier, uneori cu consecinþe
deosebit de grave.

***

Drug test pentru siguranþa traficului rutier
Poliþiºtii rutieri din cadrul IPJ Mehedinþi au în dotare 2 aparate DRUG TEST, cu ajutorul cãrora pot depista

conducãtorii auto care au consumat substanþe psihoactive.

   Testarea cu Drug Test se face din
probe de salivã, acesta putând
detecta 6 tipuri de droguri. Dacã la
testarea cu acest aparat, rezultatul
a fost pozitiv, persoana va fi
condusã la spital pentru recoltarea
de mostre biologice care vor stabili
cu exactitate substanþa psihoactivã.
   Menþionãm faptul cã la testarea
cu Drug Test nu este relevantã
concentraþia, iar Codul Penal
sancþioneazã cu închisoarea de la
unu la 5 ani sau amendã persoana
aflatã sub influenþa unor substanþe
psihoactive, care conduce un
vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deþinerii permisului
de conducere.
   Vã reamintim faptul cã, pentru
conducerea unui vehicul sub
influenþa alcoolului sau a altor
substanþe, Codul Penal prevede
urmãtoarele:

Conducerea unui vehicul sub
influenþa alcoolului sau a altor
substanþe
   Art. 336. -   (1) Conducerea pe
drumurile publice a unui vehicul
pentru care legea prevede
obligativitatea deþinerii permisului de
conducere de cãtre o persoanã care,
la momentul prelevãrii mostrelor
biologice, are o îmbibaþie alcoolicã
de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge
se pedepseºte cu închisoare de la unu
la 5 ani sau cu amendã.
   (2) Cu aceeaºi pedeapsã se
sancþioneazã ºi persoana, aflatã sub
influenþa unor substanþe psihoactive,
care conduce un vehicul pentru care
legea prevede obligativitatea deþinerii
permisului de conducere.
   (3) Dacã persoana aflatã în una
dintre situaþiile prevãzute în alin. (1)
ºi alin. (2) efectueazã transport public
de persoane, transport de substanþe
sau produse periculoase ori se aflã
în procesul de instruire practicã a
unor persoane pentru obþinerea
permisului de conducere sau în
timpul desfãºurãrii probelor practice
ale examenului pentru obþinerea
permisului de conducere, pedeapsa
este închisoarea de la 2 la 7 ani.

 Biroul de presã
al IPJ Mehedinþi

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin
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Fãrã urmã de tãgadã,
„democraþia” postdecembristã ºi-a
arãtat adevãrata faþã: nu-i altceva decât
o mizerabilã „democraturã”, o
dictaturã distructivã, exponenþial mai
rea decât cea de dinainte de 1989 ºi
decât oricare alta din Istoria României,
despre care nu s-a scris în „Istoria
loviturilor de stat din România”.
Recentele ºi din ce în ce mai agresivele
acþiuni antiromâneºti din lunga seria
a ne-partidului U.D.M.R. sunt încã la
ordinea zilei. Moºtenitori genetici ai
gândirii lui Attilla Hunul, al lui Ducso
Csaba, Miklós Horthy ºi Wass Albert
- via Budapesta -, mulþi neohorthyºti
de la U.D.M.R. cer statului român
privilegii, nu drepturi, vor autonomie
etnicã ºi teritorialã, vor Ardealul pentru
Ungaria ºi cer anularea Tratatului de
la Trianon, vor ca limba românã sã nu
mai fie limba oficialã a statului român,
se erijeazã în mod nejustificat ca
reprezentanþi ai întregii comunitãþii
maghiare cu care românii vor sã
trãiascã în bunã înþelegere.

Contrar intereselor Þãrii, cei
abilitaþi sã asigure respectarea
prevederilor Constituþiei României,
sã stabileascã ordinea ºi buna
convieþuire „dorm în cizmele
statului”, pe banii ºi în dauna
contribuabilului român. Dupã ce
„Inamicul public nr. 1" a fost
„neutralizat” ºi gãzduit la Rahova,
dupã ce prim-ministreasa fãrã
sinapse, a semnat Pactul cu diavolul,
fudulã tare cã numele ei a devenit
celebru prin „performantele” gafe, dar
ºi de eventuala sa nominalizare la
cursa prezidenþialelor s-a apucat sã
arunce în Monitorul Oficial cu fel de

Dictatura „reprezentanþilor”
fel de O.U.G.-uri neroade ºi
dãunãtoare Þãrii ºi Neamului
Românesc ºi, fiindcã ãsta a fost
Befehl-ul Führerului, sã facã favoruri
neprietenilor românilor.

Dupã 23 august 1944, în perioada
aservirii absolute Moscovei,
România, ca þarã sub ocupaþia
militarã a Armatei Roºii (1944-1958),
în posturile-cheie, de conducere, de
represiune, în direcþiiile ideologice ºi
culturale a fost impusã prezenþa
majoritarã a unor elemente alogene,
în special evrei sau proveniþi din
familii evreieºti, care, au acþionat
pentru distrugerea majoritãþii
intelectualilor români ºi uneori, chiar
a altor evrei. Se pare cã abuzurile
comise în anii ’50 de cãtre unii dintre
aceºtia au fost uitate iar
responsabilitatea, cel puþin moralã,
ar trebui recunoscutã ºi asumatã de
urmaºii lor. Dupã evenimentele din
1989, Ellie Wiesel, al cãrui nume (nu
tocmai onest, dupã cum afirmã fratele
adevãratului Wiesel de la Auschwitz)
îl poartã o instituþie a statului român
a zbierat în faþa camerelor de
televiziune „România a ucis! A ucis!
A ucis!”. De fapt, trãim zilele în care
Ea este pe cale de a fi ucisã…

De la fostul preºedinte Ion Iliescu
ni se trage „fericirea” de a avea parte
de un „institut naþional” (fãrã a se
preciza în slujba cãrei naþiuni se aflã)
pus sub oblãduirea directã a prim-
ministrului configuraþiei administrativ-
geografice cu denumirea România[1].
Institutul este un hibrid rezultat din
H.K.B.Ä. - Comisariatul Poporului
pentru Afaceri Interne înfiinþat în
tenebrele anului 1917, la Moscova),
ºi ale „Geheime Staatspolizei”
(Gestapo - Poliþia Secretã de Stat a
celui de-Al Treilea Reich). În perioada
1946-1949, dreptatea învingãtorilor a
decis ca Í.Ê.Â.Ä., copil de suflet al
unuia dintre învingãtorii celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial sã-ºi continue
nederanjatã activitatea criminalã, pe
când cea de-a doua, creaþie a
Germaniei naziste - deci a unui stat
învins -, a fost declaratã organizaþie
criminalã. Acolo, la Nürnberg

„imparþialitatea” criminalilor
învingãtori a fost „administratã”
criminalilor învinºi…

Cei de la Institutul Naþional pentru
Studierea Holocaustului în România
„Elie Wiesel”  (I.N.S.H.R.-E.W.), nu
vor sã ºtie nimic de Basarabia, de
nordul Bucovinei, de Þinutul Herþa
ºi Transilvania anului 1940, de Aiud,
Sighet, Piteºti, Râmnicu Sãrat sau
de Canal. Este firesc sã-i preocupe
soarta evreilor în timpul celui de Al
Doilea Rãzboi Mondial, dar în mod
regretabil ºi de nepermis, au „uitat”
de crimele ºi persecuþiile comise
contra românilor în acel blestemat
Holocaust Roºu. Pentru înþelegere
ºi comparaþie, numele celor instalaþi
în scaunele decizionale ale diferitelor
domenii de activitate în anii ’40-’50
îndreptãþeºte afirmaþiile evreilor:

- Norman Finkelstein: „[…]
„Campania care se desfãºoarã sub ochii
noºtri, având ca scop escrocarea de
bani a statelor occidentale (ºi a
României - n.n.) pentru « victime ale
holocaustului lipsite de posibilitãþi »,
instrumentatã de Industria
Holocaustului, a adus statura moralã a
martiriului lor la nivelul unui cazinou
din Monte Carlo”[2].

- Wilhelm Filderman, unul dintre
fondatorii Uniunii Evreilor Pãmânteni
(1909): „În perioada dominaþiei
hitleriste în Europa, am fost în legãturã
susþinutã cu Mareºalul Antonescu.
Acesta a fãcut tot ce a putut pentru a
îmblânzi soarta evreilor expuºi la
persecuþia germanilor naziºti. Trebuie
sã subliniez cã populaþia româneascã
nu este antisemitã […] Am fost martor
al unor miºcãtoare scene de
solidaritate între români ºi evrei în
momente de grea încercare […]
Mareºalul Antonescu a rezistat cu
succes presiunii naziste, care impunea
mãsuri dure împotriva evreilor […] a
fost opritã deportarea a mai mult de
20.000 de evrei din Bucovina. El a dat
paºapoarte în alb pentru a salva de
teroarea nazistã evreii din Ungaria, a
cãror viaþã era în pericol […] poporul
român, atât cât a avut, chiar în mãsurã
limitatã, controlul þãrii, ºi-a demonstrat
sentimentele de umanitate ºi de
moderaþie politicã. Dar când ocupaþia
sovieticã a impus tirania totalitarã
dirijatã de Moscova, […] Românii nu

au mai fost în stare sã aibã nici cea
mai micã autoritate asupra conducerii
afacerilor lor interne”[3].

- Teºu Solomovici: „Într-un fel îi
datorez viaþa aceluiaºi mareºal Ion
Antonescu ºi ca mine îi datoreazã
lui Antonescu viaþa aproape toþi
evreii din vechiul regat”.

Urmaºii Anei Pauker ºi ai lui Silviu
Brucan se poartã în România de parcã
„Dumnezeu a mãsurat pãmântul ºi a
dat evreilor pe goimi (neevrei - n.n.)
cu tot ceea ce ei posedã”[4], motiv
pentru care numele „uitate” ale unor
torþionari ai Neamului Românesc ºi
fãptuitori ai Holocaustului Roºu
trebuiesc reamintite: Ana Pauker
(Hannah Rabinsohn alias „Stalin în
fustã”), Teohari Georgescu (Burach
Teskovich), Gheorghe Apostol (Aaron
Gershwin), Lothar Rãdãceanu (Lothar
Wuertzel), Iosif Kiºinevsky (Ioska
Roitman), Liouba Kiºinevschi, Leonte
Rãutu (Lev Oigenstein), Petre Borilã
(Iordan Dragan Russev), Vasile Luca
(Lukacs Laszlo), Alexandru
Moghioroº (Balogh Joszef), Silviu
Brucan (Saul Brukner), Emil Bodnãraº
(Emilian Botnarenko), Walter Roman
(Ernõ Neuländer), Miron
Constantinescu (Mehr Kohn),
Alexandru Bârlãdeanu (Saºa
Goldenberg), Leontin Sãlãjan (Szilágyi
Leon), Gheorghe Gaston Marin (Ghiuri
Grossmann), Leonid Tismãneanu
(Leon Moiseevici Tismeneþki),
Dionisie Patapievici (sau Dionis, sau
Patapiewicz Denys, sau Patapicovici),
Avram Bunaciu (Abraham Gutman),
Gheorghe Stoica (Moscu Kohn),
Maxim Berghianu (Maximilian
Bergmann), Gheorghe Pintilie (Pantelei
Bodnarenco) zis Pantiuºa, Dumitru
Coliu (Dimitãr Kolev), Ion Vinþe
(Vincze János), Alexandru Nicolschi
(Boris Grünberg), Mihai Dulgheru
(Miºa Dulbergh), Mihai Florescu
(Misha Iakobi), Ana Toma (Ana
Grossman), Alexandru Sencovici
(Szenkovits Sàndor), ªtrul Mauriciu,
Moises Haupt, ªtefan Coller (Koller),
Feller Moritz, Mirodan (Alexander
Zissu Saltman)... Aurel Baranga (Ariel
Leibovich), Marcel Breslaºu (Mark
Breslau), Jules Perahim (Iulis
Blumenfeld), Nina Cassian (Renée
Annie Cassian), Veronica Porumbacu

 continuare în pagina 10

[1] Institutul Naþional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.) este
o instituþie guvernamentalã aflatã în subordinea prim-ministrului României a fost înfiinþatã la propunerea
preºedintelui Ion Iliescu ºi ca urmare a Hotãrârii de Guvern nr. 902 din 4 august 2005.
[2] Norman Finkelstein, „Industria Holocaustului”, Filipeºtii de Târg, Editura Antet XX Press, p.8.
[3] Oliviu Beldeanu, Memorial anticomunist din închisoare, de Editura Jurnalul Literar, 1999.
[4] Talmud Babli, tratatul Baba-Kamuna, f.32, c.2, Rohling L. Cit. Pag.63.
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Acesta este adevãrul ºi nimeni nu
are ce sã comenteze în legãturã cu
el. În ultimii 30 de ani cam toate elitele
au plecat din România ºi nu prea le
vedem întoarse. Indiferent de
domeniul de activitate, elitele au
dispãrut ºi avem doar politruci sau
piloºi sau promovaþi pe criterii
neºtiute de nimeni. E vorba de
nepotisme, ºpagã, grade de rudenie
sau promovãri pe linie politicã. De
ce am avea aºteptãri prea mari de la
partide, la alegerile prezidenþiale,
când se ºtiu destul de bine candidaþii
ºi ce ar putea sã facã aceºtia.

 Preºedintele nu prea are un mare
rol în sistemul politic românesc, dacã
nu provine de la partidul care se aflã
la guvernare. În rest, joacã rolul de
opozant ºi nu are pârghiile legale

 ªtefan Bãeºiu

Adevãrul este cã n-ai cu cine la prezidenþiale
necesare pentru a face prea multe.
Poate doar de a amâna ºi de a acutiza.
Poate cã preºedintele ar avea nevoie
de mult mai multe prerogative. Sigur
cã ar trebui ca puterile sã se
controleze între ele, sã nu creascã mai
mult puterea uneia în raport cu a
celeilalte. Democraþia se naºte din
echilibrul între cele trei puteri. Orice
exces de putere duce la dezechilibre
democratice, indiferent în ce zonã a
puterii se va produce: cã vorbim de
legiuitor, de puterea judecãtoreascã
sau de puterea executivã.

Preºedintele este în ramura puterii
executive ºi executã legile.
Preºedintele ar trebui sã aibã un rol
mai activ în ceea ce priveºte politicile
publice, pãstrarea principiilor ºi a
valorilor democratice sau în ceea ce

priveºte societatea civilã.
În momentul de faþã, în România

este un amalgam între atribuþii ºi
valori ºi principii. Este un fel de varzã
româneascã ºi sunt atât de multe legi
ºi principii, încât nu se mai ºtie cine
e peste cine, cine are sau nu dreptate.
Mai este ºi Curtea Constituþionalã care
ar trebui sã fie un garant al respectãrii
Constituþiei, dar interpretãrile sunt de
duratã, prea largi. Temerea este cã
însãºi Constituþia este un izvor de
inegalitãþi în interpretarea legii ºi un
izvor de neconcordanþe. Ar fi nevoie
de o Constituþie adaptatã la nevoile
actuale, dar nu în afara vechilor
principii ale constituþiilor din
democraþiile avansate.

Pânã la urmã SUA are o
Constituþie pe care nu a schimbat-o
prea mult de când a fost adoptatã, dar
e bine fãcutã. Marea Britanie nici nu
are constituþie, ci legi constituþionale.
Belgia are poate cea mai mare
varietate de limbi sub drapelul sãu,
dar Constituþia le þine unite. E vorba
ºi de tradiþii democratice, mentalitãþi
ºi culturã politicã.

Este nevoie de culturã ºi de
mentalitãþi. Cele douã combinate au
ca rezultat un anumit grad de
civilizaþie al unei comunitãþi sau al
unui popor. Noi avem de suferit
tocmai pentru cã legislaþia este prea
laxã ºi prea interpretabilã, în favoarea
unor grupuri favorizate. Nu este
vorba de discriminarea pozitivã a

grupurilor minoritare, ci de legi
speciale pentru o clasã sau grup
favorizat.

Partidele sunt organizaþii private,
unele de castã, altele de grup poate
infracþional pe alocuri. Nimeni nu ºtie
cum se negocieazã pe masa
partidelor interesele publice, doar
pentru ca un partid sau altul sã se
menþinã la putere. Apoi nu existã în
þara noastrã vreun instrument pentru
tragerea la rãspundere a politicienilor.
Adicã dupã 4 ani o instanþã sau un
organism sã analizeze realizãrile ºi sã
le raporteze la promisiunile din
programul votat de cetãþeni. Atunci
ar putea fi propuse anumite interdicþii
de a fi ales ºi astfel ar putea creºte
gradul de responsabilitate a clasei
politice pentru destinul unei þãri sau
pentru guvernare.

Actualii reprezentanþi ai þãrii care
se pregãtesc sã intre în bãtãlia
electoralã pentru alegerile
prezidenþiale sunt cunoscuþi ºi nu prea
electoratului. Nimeni nu ºtie dacã
rãspund unui stãpân, adicã în faþa
poporului ºi a intereselor þãrii, sau în
faþa mai multor stãpâni. Cert este cã
alegerile prezidenþiale din perspectiva
lunii noiembrie nu ne aduc prea multe
surprize. Aceleaºi feþe prãfuite, nimic
vizionar. Ba chiar se anunþã mai mulþi
proºti ºi leneºi ca data trecutã. Poate
cã ar fi nevoie ca ºi diaspora sã îºi
desemneze un candidat la alegerile
prezidenþiale.

Rezultate la Olimpiada Internationala de Fizica - Israel, 2019
Numele meu este Vlad Georgeta din Strehaia, jud. Mehedinþi.

Îndrãznesc sã vã trimit acest email având în vedere faptul cã a mai apãrut
un articol pe aceastã temã în ziarul dvs. în data de 27.06.2019.
   Este vorba despre rezultatele lotului olimpic internaþional la fizicã al
României care s-a întors de la Olimpiada Internaþionalã de Fizicã din
Israel cu 4 medalii de argint ºi una de bronz.
   Din componenþa lotului internaþional de fizicã (nu numai pentru aceastã
olimpiadã) face parte ºi fiica mea, Vlad Ariana Dalia, fostã elevã a ªcolii
Gimnaziale Mihai Viteazu din Strehaia, actualmente elevã a Liceului
Teoretic Internaþional de Informaticã Bucureºti, clasa Olimpici la fizicã.
   Pasiunea pentru fizicã i-a fost descoperitã în clasa a VI-a ºi susþinutã
pe tot parcursul gimnaziului de dna profesor Elida Buta, profesor ºi mentor
de excepþie la ªcoala Gimnazialã sus-amintitã.
   Fãrã sã am pretenþia sã fie publicat vreun articol, am vrut sã vã semnalez
cã ºi foºti elevi ai judeþului nostru reprezintã cu succes în concursurile
internaþionale. Vã mulþumesc ! Cu stimã,Georgeta Vlad

primim la redacþie * primim la redacþie

n.r.: Felicitãri! Ne bucuram sã primim la redacþie asemenea completãri
la informaþiile publicate.
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 urmare din pag. 8

(Veronika Schwefelberg), Alexandru
Graur (Alter Brauer), Alexandru Toma
(Solomon Moscovici), Ion Cãlugãru
(ªtrul Leiba Croitoru), Maria Banuº (fiica
lui Max Banush de la Banca
Marmorosch Blank), A.E. Bakonsky
(Anatol Eftimievici Baconsky), Ovid S.
Crohmãlniceanu (Moise Cohn),
Alexandru Jar (Alexander Avram), Mihail
Davidoglu (Moise Davidson), Ion Vitner
(Iþic Wittner) ºi mulþi, mulþi alþii[5].

Urmare a primirii în urmã cu doi ani
de la American Jewish Committee
(Comitetul Evreiesc American) a
distincþiei „Luminã popoarelor”, încã
actualul chiriaº de la Cotroceni a promis
ca de obicei marea cu sarea… ºi
înfiinþarea unui Muzeu Naþional (iar
„naþional”? al cãrei naþiuni? - n.n.) de
Istorie a Evreilor ºi al Holocaustului din
România (M.N.I.E.H.R.). Dacã e s-o luãm
în ordinea interesului naþiunii române,
mai întâi ar trebui înfiinþat un Muzeu al
„Holocaustului Roºu” al Românilor
(M.H.R.R.) comis de mulþi dintre cei din
lista (incompletã) prezentatã, abia apoi
unul pentru „alte naþionalitãþi”.

Institutul Naþional pentru Studierea
Holocaustului în România „Elie Wiesel”
(I.N.S.H.R.-E.W.), nu a solicitat ci a ridicat
pretenþii, astfel încât acest muzeu sã
repete la nesfârºit încriminãrile nedrepte
ale Wieselului premiat cu „Steaua
României, pentru cã: M.N.I.E.H.R. ar fi
„o instituþie strict necesarã societãþii
româneºti, atât din prezent cât ºi din
viitor. Un loc care prin prezentarea
istoriei ºi a tradiþiilor evreieºti din þara
noastrã are ºansa de a deveni un centru
de educaþie, o sursã de toleranþã, de
implicare civicã […] este necesar ca
muzeul sã fie coordonat de I.N.S.H.R.-
E.W. ºi mai ales cã trebuie realizat într-o
zonã centralã” (Silviu Vexler)[6]. Deci nu
la Ploieºti, nu la Satu Mare, nu la Cluj,
nu la Iaºi, nu la Caransebeº sau
Botoºani! Musai în Capitala Þãrii, musai
în buricul Cetãþii lui Bucur, musai…, cã
altfel nu dã bine. De demagogia
„toleranþei” unisens suntem sãtui ºi dacã
tot trebuie s-o spunem pe ºleau, în
România, nici evreii, nici maghiarii, nici
þiganii, nici saºii nu trebuie sã fie „mai
egali” decât românii. Legea este una

Dictatura „reprezentanþilor”

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

[5] I.M. - https://www.art-emis.ro/cronica-de-carte/maresalul-ion-antonescu-ultimul-domnitor-al-tututor-romanilor
[6]https://www.b1.ro/stiri/politica/silviu-vexler-daniel-breaz-muzeul-holocaustului-muzeul-antipa
286203.html?fbclid = IwAR2LZJjiLBzG8F_o3Im67 MOspUFeQiI1qyT x3vUkMIE4wE1wAfdhkB-gMV8
[7] https://www.art-emis.ro/jurnalistica/bocancul-altor-state-este-pus-pe-gatul-romanilor

singurã, pentru toþi cetãþenii Þãrii.
Nu oamenii comunitãþii evreieºti, ci

auto-declaraþii ei reprezentanþii ignorã sau
sfideazã principiile internaþionale de drept,
ale bunului simþ ºi împreunã cu
neschimbabilul ºef al „institutului
naþional” cu veleitãþi de comisar, taie
ºi spânzurã, condamnã ºi recondamnã
valorile naþionale autentice româneºti,
iniþiazã legi anticonstituþionale ºi cer
cu mult tupeu orice le trece prin cap,
fãrã a da nimic României. Necazul este
cã în discriminabila lor „toleranþã”,
aleºii neamului aprobã la foc automat
orice nerozenie le cer partidele (ºi nu
doar partidele).

„Cel mai important evreu din Europa”,
Wilhel Filderman, spunea - ºi era cel mai
îndreptãþit s-o facã: „[…] populaþia
româneascã nu este antisemitã!”, dar sã
nu se mire domnii „reprezentanþi” când tot
agitând spiritele precum U.D.M.R.-iºtii în
cazul cimitirului de la Valea Uzului, s-ar
putea instala o atitudine împotriva celor
care sfideazã legile ºi pe români. Ar fi pãcat,
nedrept ºi în total dezacord cu firea
românului ºi cu actul fundamental al þãrii.
Privind altfel, oricine poate observa
diferenþa ca de la cer la pãmânt dintre
actualii reprezentanþi ai Comunitãþii
evreieºti ºi eruditul profesor, doctor în
medicinã ºi chirurgie al Facultãþii de
Medicinã Bucureºti, ºef al catedrei de
virusologie de la Institutul de Medicinã ºi
Farmacie Bucureºti - evreul pãmântean
Nicolae Cajal care a fãcut cinste etniei sale,
comunitãþii evreieºti ºi României. A fost
un bun evreu-român! Nivelul de instruire
sã fie cauza? Vremurile se schimbã...

Cu amãrãciune în suflet, mã vãd obligat
sã-i dau dreptate primarului bãimãrean
Cãtãlin Chercheº: „Aceastã þarã nu mai
este Þarã! Aceastã þarã este o þarã de slugi!
Iar slugile sunteþi dumneavoastrã ºi noi,
nu cei care conduc instituþiile. Ei îºi iau
salariile ºi gradele din altã parte - ori din
Vest, ori ºi mai din Vest! Noi trebuie sã
stãm în genunchi - nu ca sã ne rugãm la
Dumnezeu -, trebuie sã stãm în genunchi
în faþa celor care ne conduc de prin Vest
sau ºi mai din Vest […] pentru cã
bocancul altor state este pus pe gâtul
românilor”[7].

 Biroul de presã

“Cu prilejul sãrbãtoririi Zilei Poliþiei de Frontierã, vã felicit
ºi vã urez mult succes în îndeplinirea misiunilor, iar în plan
personal vã urez dumneavoastrã ºi familiilor dumneavoastrã La
mulþi ani” – a încheiat prefectul judeþului Mehedinþi, domnul
Nicolae DRÃGHIEA, alocuþiunea rostitã în cadrul festivitãþii
organizate de cãtre Inspectoratul Teritorial Timiºoara.

Zi specialã pentru poliþiºtii de frontierã
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Scrisori Þãranului Român

Mãria Ta, Þãran Român! (II)

 va urma

De când te ºtii, te-ai înfrãþit cu
glia, cu þãrâna. Din ea þi-ai tras
seva ºi hrana, ºi mãrirea, ºi
cãderea, în ea þi-ai gãsit limanul
ºi odihna. Pentru ea ai muncit, ai
trudit, ai iubit, ai luptat ºi þi-ai jertfit
tinereþea ºi anii, ºi banii. A fãcut
parte din viaþa ta, din trupul ºi din
sufletul tãu.

Cu þãrâna te-ai botezat la vreme
de nevoie, în þãrânã þi-ai fãcut
bordei ºi mormânt. În þãrânã þi-a
pus Dumnezeu, ca-ntr-o trãistuþã,
merinde pentru drum lung: ºi aur,
ºi argint, ºi aramã, ºi sare, ºi petrol,
ºi gaze, ºi cãrbuni, ºi apã, ºi uraniu,
ºi wolfram, ºi multe-multe altele.
Glia aceasta ai iubit-o cu patimã ºi
ai sãrutat-o când ai avut-o, când ai
pãrãsit-o, ori când ai revãzut-o. Ai
dus povara dorului de glie, când
paºii þi-au umblat în depãrtãri, ai
plâns ca la moartea unui fiu, când
duºmanii þi-au rãpit din glia þãrii.
Ai cãzut cu gura în þãrânã pe
câmpul de luptã, lãsându-þi
sângele s-o-ngraºe. Ai fost
convins întotdeauna, cã, prin glia
þãrii, vei fi ºi tu nemuritor. În glie
þi-ai îngropat moºii, strãmoºii,
pãrinþii, soþia, copiii, în glie te
îngropi ºi tu. Când ai plecat departe
ºi þi-a fost teamã cã nu-þi vei mai
revedea niciodatã plaiurile þãrii tale,
þi-ai luat între bagaje un pumn de
þãrânã de acasã, pentru ca sã-þi
înveleºti trupul cu ea la vremea
când va fi sã fie. În felul acesta erai
sigur cã frigul singurãtãþii ºi al
strãinãtãþii nu te va pãtrunde.

Ai crezut cu tãrie, Mãria Ta, Þãran
Român, cã glia aceasta a þãrii tale
ai primit-o din adânc de vremi de
la moºii ºi strãmoºii tãi ºi ai datoria
sfântã s-o transmiþi mai departe
urmaºilor tãi întreagã, liberã ºi
neîngenuncheatã. Cum spunea
ªtefan cel Mare în Apus de Soare
a lui Delavrancea: “Moldova nu este
a mea, nu este a voastrã, nu este
a copiilor voºtri, ci ea este a
urmaºilor urmaºilor voºtri!”. Ai
folosit cu grijã bogãþiile închise de
Dumnezeu în sânul pãmântului
Þãrii tale, cu teamã. Ai luat atât cât
ºi-a trebuit, ca sã treci peste praguri
ºi peste prãpãstii ºi ai lãsat restul,

ca sã aibã ºi urmaºii tãi  la vremea
lor, pentru lumea lor.

Te doare inima astãzi, când
plângi în ungherul tãu de colibã,
auzind cu câtã largheþe ºi
indiferenþã mai marii zilei dau
strãinilor ºi atâtor vânturã-lume, pe
preþuri de nimic, pãmânturi
petrolifere, aurifere, saline ºi altele
asemenea! Ai muncit cu sudoare
fiecare palmã de pãmânt, convins
fiind cã se supãrã Dumnezeu, dacã
laºi ceva nemuncit, nãpãdit de
buruieni. Astãzi þara în cea mai
mare parte este o “þarã de pãºuni”,
o þarã de mãrãcini ºi de pãlãmidã.
Mai marii zilei te plãtesc ca sã nu
munceºti pãmântul, sã cumperi
fructe ºi legume din cele patru
vânturi, iar cernoziomul tãu mãnos
sã fie “rezervaþie” pentru …
“pãsãrica cu ochi albaºtri ºi guºã
galbenã!”.

Ai iubit, Mãria Ta, Þãran Român,
cu patimã fiecare palmã de pãmânt,
fiecare slog, fiecare bucãþicã. Erai
altãdatã în stare sã-þi dai în cap cu
fraþii, cu pãrinþii, cu vecini, dacã þi-
ar fi rãpit o feliuþã din ce era al tãu.
Azi parcã nu te mai intereseazã
pãmântul! Þi-ai plecat capul ºi-þi
sângereazã sufletul, când vezi în
satul tãu, în comuna ta, pe bucata
de pãmânt pe care þi-au lãsat-o
moºii tãi, cum se fac stãpâni cu
acte în regulã învârtiþii zilei, de care
n-ai auzit neam de neamul tãu. Te
simþi mic, ºi umilit, ºi neapãrat de
cei ce ar trebui sã te apere. Te simþi
strivit de cei ce au bani ºi relaþii,
de hoþii cu gulere albe. Cu o sutã
ºi mai bine de ani în urmã, George
Coºbuc îþi traducea gândurile ºi
mesajul pe care-l transmiteai
ciocoilor de atunci prin cuvinte ca
acestea: “Sã nu dea Dumnezeu cel
Sfânt/ Sã vrem noi sânge, nu
pãmânt!/ Când nu vom mai putea
rãbda,/ Când foamea ne va
rãscula,/ Hristoºi sã fiþi, nu veþi
scãpa/ Nici în mormânt!”

Ai mai fi în stare, Mãria Ta, sã
semnezi ºi astãzi un asemenea
mesaj? Dar, de fapt, tu chiar mai
exiºti?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Trei medalii pentru echipa României la
Olimpiada Internaþionalã de Biologie 2019

Echipa României, prezentã la a XXX-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Biologie (14 - 21 iulie, Szeged - Ungaria), a obþinut trei
premii: o medalie de argint ºi douã medalii de bronz.
   Romeo - Sebastian Pintilie (Colegiul Naþional „Vasile Alecsandri” din
Bacãu) este laureatul cu argint.  Medaliate cu bronz ºi în competiþia de
anul trecut, Silvia Alda (Colegiul Naþional „C.D. Loga” din Timiºoara) ºi
Magdy Mekdad (Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” din Bucureºti) au
reeditat aceste rezultate.
   Din echipa României a fãcut parte ºi Rãzvan Andrei Covache - Busuioc,
elev la Colegiul Naþional „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria.
   Lotul a fost însoþit de conf. dr. Alexandra Simon-Gruiþã, director al
Departamentului de Geneticã - Facultatea de Biologie (Universitatea din
Bucureºti) ºi lector dr. Georgiana Duþã-Cornescu (Departamentul de
Geneticã al Facultãþii de Biologie - Universitatea din Bucureºti).
   La ediþia 2019 au fost prezenþi peste 300 de elevi din 78 de þãri.
   Concursul a constat în patru probe practice (din domenii precum
biochimie, bioinformaticã, neurobiologie, anatomie, ecologie ºi geneticã
molecularã) ºi douã probe teoretice. Olimpiada Internaþionalã de Biologie
s-a desfãºurat prima oarã în iulie 1990 (Olomouc), România participând
din 1997, cu performanþe notabile în fiecare an.

BIROUL DE COMUNICARE
Bilanþ remarcabil la a 60-a ediþie a

Olimpiadei Internaþionale de Matematicã:
o medalie de aur, douã medalii de argint ºi

trei medalii de bronz
Lotul olimpic de matematicã a obþinut ºase premii (o medalie de

aur, douã medalii de argint ºi trei medalii de bronz) la a 60-a ediþie a
Olimpiadei Internaþionale de Matematicã (OIM), desfãºuratã în perioada
10 - 22 iulie, la Bath (Marea Britanie).
   Medalia de aur a fost cuceritã de Edis Memiº (Liceul Internaþional de
Informaticã din Constanþa), rezultat care îi asigurã clasarea între cei mai
buni 15 elevi-matematicieni din lume.
   Medaliile de argint au fost obþinute de Sergiu-Ionuþ Novac (Liceul
Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj) ºi Sebastian-Mihai ªimon
(Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti).
   Tudor-Darius Cardaº (Colegiul Naþional „A.T. Laurian” din Botoºani), Andrei-
Theodore Mãrginean ºi Nguyen Tran-Bach (ambii de la Liceul Internaþional de
Informaticã Bucureºti) au fost recompensaþi cu medalii de bronz 
   Delegaþia României a fost condusã de conf. univ. dr. Cãtãlin-Liviu Gherghe
(Facultatea de Matematicã ºi Informaticã a Universitãþii din Bucureºti - leader)
ºi însoþitã de conf. univ. dr. Mihai Chiº (Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
a Universitãþii de Vest din Timiºoara - deputy leader), prof. univ. dr. Radu Gologan
(preºedintele Societãþii de ªtiinþe Matematice din România - observator ºi
membru al Consiliului de Conducere OIM) ºi Lucian Þurea (Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã a Universitãþii din Bucureºti - observator).
   Acest palmares excelent a fost reuºit în condiþiile în care echipa României
din acest an este una din cele mai „tinere” din istoria participãrii þãrii
noastre, patru dintre olimpici fiind la prima prezenþã într-un concurs
internaþional de seniori de un asemenea nivel.
   Olimpiada Internaþionalã de Matematicã este cea mai prestigioasã
competiþie dintre olimpiadele internaþionale consacrate ºtiinþelor. A fost
lansatã în 1959 la iniþiativa Societãþii de ªtiinþe Matematice din România,
fiind organizatã la Braºov, într-o formulã ce a inclus ºapte state. În total,
România a gãzduit Olimpiada Internaþionalã de Matematicã de ºase ori,
ultima oarã anul trecut, la Cluj-Napoca. BIROUL DE COMUNICARE
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Eºti în formã la începutul sãptãmânii, fiind tentat
sã-þi canalizezi forþa spre tot felul de treburi. Asta îþi va
aduce admiratori ºi ajutoare importante. Totuºi ar fi
bine sã-þi dozezi atent eforturile ºi sã-þi selectezi
activitãþile, pentru cã existã riscul sã te suprasoliciþi
fãrã rost. Joi intervin cheltuieli cotidiene, dar ºi dinspre
locul de muncã apar informaþii noi privitoare la
condiþiile de muncã ºi la salarizare. Este rost de
modificãri benefice ºi cu efecte pe termen lung. A doua
parte a sãptmânii este marcatã de relaþiile cu anturajul
apropiat. Dialoguri intense ºi activitãþi comune cu alþii.
Unele relaþii se pot încheia, altele apar la orizont.
Întrevederile avute cu persoanele dragi te vor amuza,
relaxa, însã totodatã îþi vor oferi ºi informaþii preþioase.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primele zile ale sãptãmânii eºti retras ºi cu greu
îþi poate intra cineva în voie. Pe de o parte este posibil
sã se evidenþieze neplãceri legate de sãnãtate, însã evitã
pe cât posibil analizele, consultaþiile medicale ºi
intervenþiile chirurgicale. Odihna, detaºarea de cotidian,
sprijinul celor dragi ºi de încredere te pot ajuta sã
depãºeºti totul cu bine. Este bine sã te gândeºti pe
îndelete la situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat, pentru
cã poþi obþine revelaþii deosebite. Joi te vei simþi mult
mai bine, reuºind sã revii în mijlocul celorlalþi cu forþa
ºi elanul de a rãsturna munþii din loc. Continuã sã-þi
dozezi eforturile ºi implicã-te numai în treburi personale
sau profesionale importante. Spre finalul sãptãmânii apar
chestiuni financiare, de tipul cheltuieli cotidiene,
primirea salariului sau a unor bonusuri ºi cadouri.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Prietenii îþi sunt alãturi în primele zile ale
sãptãmânii, simþindu-te astfel în elementul tãu.
Dialogurile purtate cu aceste persoane îþi vor aduce
informaþii preþioase ºi soluþii deosebite la situaþiile
în care te afli. Ascultã atent ce þi se spune ºi evitã sã
vorbeºti prea mult despre planurile tale sau despre
slãbiciunile tale de moment. Unii pot interpreta greºit
ceea ce prezinþi tu ºi de aici se poate declanºa un ºir
lung de neplãceri. Pe 25 iulie ai nevoie de odihnã,
detaºare de forfota cotidianã ºi de mult somn. Energia
vitalã este fluctuantã, astfel cã ai succes numai în
treburi uºoare ºi de rutinã. Energiile astrale ale
finalului sãptãmânii te va revigora ºi te vor îndemna
sã demarezi o nouã etapã de viaþã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna începe cu aspecte socio-profesionale,
evidenþiindu-se dialoguri ºi întâlniri fructuoase cu ºefii
de la locul de muncã sau cu autoritãþi ale unor instituþii
oficiale. Sunt ºanse fie sã rezolvi aspecte vechi, fie sã
demarezi proiecte profesionale de anvergurã pe termen
lung. Depinde numai de tine sã gestionezi lucrurile
corect ºi eficient. Pe 25 iulie eºti cãutat de prieteni.
Onoreazã orice invitaþie la dialog ºi expune-þi precaut
opiniile ºi intenþiile. Printre ascultãtori poþi gãsi pe
cineva care sã-þi ofere sprijin deosebit pe termen lung.
În a doua parte a sãptãmânii vei avea nevoie de odihnã,
discreþie ºi retragere din forfota cotidianã. În liniºte ºi
izolare te poþi gândi pe îndelete la cum sã-þi
îmbunãtãþeºti viaþa ºi sistemul valorilor spirituale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna este dinamicã pentru tine,
oferindu-þi totodatã posibilitãþi de extindere a
conºtiinþei ºi de a-þi îmbogãþi bagajul educaþional
cu idei ºi noþiuni deosebite. Sunt susþinute cãlãtoriile
pe distanþe lungi ºi formele de instruire personalã
ºi profesionalã. Gândeºte-te la o nouã filozofie de
viaþã ºi traseazã noi linii directoare pentru viitor. Joi
ºi Vineri vei fi nevoit sã relaþionezi cu ºefi, cu
autoritãþi, sã explici felul în care îþi desfãºori
activitatea profesionalã ºi sã gãseºti ºi un plan bun
de îmbunãtãþire a rezultatelor din câmpul muncii. A
doua parte a sãptãmânii este marcatã de relaþiile cu
prietenii. Se anunþã o nouã etapã în acest plan
relaþional, deoarece se vor relua teme vechi de
discuþie ºi acþiune. Prudenþã ºi discernãmânt!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile profesionale ºi felul în care se desfãºoarã
activitatea la locul de muncã reprezintã preocupãrile
tale din aceastã sãptãmânã. Zona profesionalã se
activeazã datoritã aspectelor financiare, care fluctueazã
pe termen lung. Este posibil sã descoperi facturi, taxe,
plãþi restante ºi sã fii nevoit sã le achiþi în regim de
urgenþã. Se recomandã prudenþã ºi achitarea la timp
a tuturor datoriilor. Joi ºi Vineri, schimbul de idei
dintre tine ºi ceilalþi te va determina sã-þi revizuieºti
multe concepþii despre lume ºi viaþã. Spre finalul
sãptãmânii se contureazã un nou început în relaþiile
socio-profesionale. Se vor relua discuþii importante
privitoare la proiectele profesionale ºi sarcinile de
lucru.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte parteneriale, atât
acasã în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Discuþii pe teme diverse, reorganizarea activitãþilor
comune cu alþii, propuneri noi de colaborare,
renunþarea la situaþii relaþionale trenante. Pe 25 iulie
apar cheltuieli, dar este posibil sã ºi primeºti bani,
bunuri, favoruri sau cadouri de la ºi prin alþii. Pe de
altã parte, ar fi bine sã-þi remodelezi concepþiile
despre latura materialã a vieþii ºi sã priveºti realitatea
dincolo de aparenþe. Ai putea descoperi adevãruri
interesante, care te-ar scuti de multã suferinþã ºi de
luarea deciziilor neinspirate. Spre sfârºitul sãptãmânii
se contureazã aspecte legate de strãinãtate, studii pe
termen lung sau oportunitãþi de participare la activitãþi
culturale alãturi de oameni deosebiþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În prima parte a sãptãmânii ai mult de lucru la locul
de muncã. Fii prudent, deoarece energia vitalã este
la cote joase. Planificã atent sarcinile profesionale ºi
treburile gospodãreºti, astfel încât sã ai suficient timp
ºi pentru relaxare sau activitãþi de genul hobby.
Dialogurile colegiale cu persoane influente din mediul
profesional în care activezi se vor dovedi de mare
folos ºi ar trebui notate bine într-un jurnal personal.
Pe 25 iulie este posibil sã revii asupra unor decizii
luate împreunã cu partenerul de viaþã sau cu partenerii
profesional. Surprizele vor fi de proporþii, însã pânã
la urmã lucrurile se vor aranja favorabil pentru toatã
lumea. În ultimele zile ale sãptãmânii se prefigureazã
cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Rãsturnãrile de situaþie din segmentul relaþiilor
sentimentale de la începutul sãptãmânii ar trebui luate
în seamã. Fie cã este vorba despre persoana iubitã, fie
despre copii, ceea ce se discutã ºi se decide acum va
avea efecte pe termen lung. Alege-þi cuvintele ºi gesturile
cu grijã, ascultã ce spun ceilalþi ºi oferã-le posibilitatea
sã facã lucrurile în felul ºi în ritmul lor. Pe 25 iulie se
pare cã vei avea multe de fãcut la locul de muncã, dar ºi
acasã vei fi nevoit sã rezolvi unele treburi. Fii prudent ºi
dozeazã-þi eforturile, întrucât sãnãtatea este vulnerabilã.
Odihna, dieta potrivitã ºi compania oamenilor dragi ºi
de încredere te ajutã mult ºi bine. Spre finalul sãptãmânii
intervin dialoguri ºi activitãþi comune cu partenerul de
viaþã sau cu cei profesionali.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

La începutul sãptãmânii, cheful de a sta acasã
printre cei dragi este accentuat ºi bine ar fi sã-i dai
curs. Reorganizeazã casa, planificã întâlniri ºi
dialoguri cu persoanele dragi, dar ºi vizite în locurile
copilãriei. Sunt momente favorabile segmentului
domestic ºi relaþionãrii cu membrii familiei. Relaþiile
cu persoana iubitã ºi copiii se vor evidenþia joi,
prin discuþii ample ºi activitãþi comune de anvergurã.
Este posibil sã-þi displacã ceea ce îþi spun ceilalþi,
însã cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu
bine. Conflictele dintre generaþii sunt prezente. Pe
mãsurã ce ne apropiem de sfârºitul sãptãmânii,
sãnãtatea devine vulnerabilã. Se vor relua dialoguri
pe subiecte medicale, dar ºi banii vor fi implicaþi. În
paralel se vor ivi ºi multe treburi de rutinã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti cãutat de persoanele din anturajul apropiat în
prima parte a sãptãmânii. Sunt posibile discuþii ºi
întâlniri cu lume diversã. Schimbul de informaþii este
benefic pentru toatã lumea, însã evitã sã povesteºti
prea multe despre tine ºi planurile tale de viitor. Pe 25
iulie se întrezãresc treburi gospodãreºti ºi dialoguri cu
membrii familiei. Se pot rezolva chestiuni patrimoniale,
se pot trasa planuri domestice de anvergurã ºi se poate
ajunge la un consens cu toatã lumea. Recomandabil
este sã þii cont ºi de sugestiile celorlalþi. La finalul
sãptãmânii intervin chestiuni parteneriale, atât cu
partenerul de viaþã, cât ºi cu cei din sfera profesionalã.
Cei dragi pot avea probleme de sãnãtate sau neplãceri
la locul de muncã. Astfel este posibil sã þi se cearã
ajutorul în acest sens.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã pentru tine cu aspecte financiare,
de tipul cheltuieli cotidiene. Este posibil sã ºi primeºti
bani, fie sub forma drepturilor salariale, fie cineva drag îþi
oferã cadouri în bani sau bunuri valoroase. Pe de altã
parte vor apãrea ºi informaþii utile despre salarizarea locului
de muncã sau despre modificarea condiþiilor de muncã.
Prudenþã ºi nu pleca urechea la tot ce se vehiculeazã în
preajma ta. Joi eºti cãutat de multã lume, mai ales de cãtre
persoanele din anturajul apropiat. Dialogurile purtate cu
persoane influente socio-profesional îþi vor lãmuri
chestiuni personale ºi profesionale importante. Spre finalul
perioadei analizate vei avea nevoie de liniºtea casei ºi de
compania membrilor familiei. Treburi gospodãreºti.

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

ANUNÞ PUBLIC
   UDREA CEZAR, din Drobeta Turnu Severin, str. Grigore Florescu, nr.
6, bl. A6, sc. 1, ap. 2, judeþul Mehedinþi, anunþã elaborarea celei de-a
doua versiuni a “PUZ - pentru construire locuinþe” în localitatea Drobeta
Turnu Severin, Tarlaua 3, Parcela 2, nr. cadastral 64384 ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
   Consultarea celei de-a doua versiuni a planului se poate realiza la
APM MH, localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3,
zilnic între orele 8.00 - 16.00 ºi la urmãtoarea adresã de internet http./
/apmmh.anpm.ro
   Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
Mehedinþi în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului
anunþ.

Euro s-a menþinut în prima
parte a perioadei analizate peste 4,73
lei, pentru ca la sfârºitul ei, când
apetitul pentru risc a fost mai ridicat,
sã revinã spre 4,72 lei, în timp ce
indicii ROBOR au revenit la valorile
din primãvarã.

Euro a atins un maxim de 4,7345
lei, la începutul intervalului, ºi l-a
încheiat la 4,7204 lei, când tranzacþiile
s-au realizat între 4,718 – 4,724 lei,
cu închiderea la 4,72 lei.

Adâncirea deficitelor va provoca
deprecierea leului, pe termen mediu
ºi lung. 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.

Cursul dolarului american a crescut
de la 4,2103 la 4,2231 lei, la sfârºitul
intervalului, când cotaþiile din piaþã s-
au miºcat între 4,212 ºi 4,225 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat pe
pieþele financiare de la 1,111 pânã la
1,099 franci/euro, ceea ce a fãcut ca
media sã creascã, finalul perioadei, la
4,2880 lei, maxim al ultimilor patru ani.

Uncia de aur, consideratã drept un
„refugiu” în perioadele tulburi, fluctua
la sfârºitul perioadei pe pieþele
specializate între 1.415 ºi 1.428
dolari, dupã o creºtere în zilele
precedente pânã la 1.443 dolari, astfel
cã preþul gramului de aur a scãzut pe
cea localã la 192,5647 lei, dupã
atingerea maximului ultimilor ºapte
ani de 194,9091 lei.

Indicii ROBOR se menþineau pe
scãdere, dupã ce BNR a realizat lunea
trecutã o operaþiune de sterilizare a
lichiditãþii din piaþa interbancarã, prin
care a atras de bãncile comerciale
9,01 miliarde lei, în depozite cu
scadenþa la o sãptãmânã cu o
dobândã de 2,5%, egalã cu cea de  Radu Georgescu

Euro a revenit la 4,72 lei
politicã monetarã.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat
la calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, ºi cel la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, au atins valori care se mai
înregistrau în martie, de 3,10%,
respectiv de 3,25%.

Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci,
s-a oprit la 3,38%, iar cel la 12 luni
la 3,43%.

Dolarul a avut o evoluþie
ascendentã, la aceasta contribuind
scãderea indicelui ZEW, care mãsoarã
moralul investitorilor germani, de la
-22 puncte la -24,5 puncte, iar
investitorii de pe pieþele financiare
luau poziþii de protecþie înainte de
întâlnirea conducerii Bãncii Centrale
Europene, care va fi urmatã
sãptãmâna viitoare de cea a Rezervei
Federale americane.

De la 1,1261 – 1,1283 dolari,
perechea euro/dolar a coborât la
1,1175 – 1,1211 dolari.

Dupã scãderea din 18 iulie pe
pieþele specializate pânã la 9.120
dolari, bitcoin a urcat la 10.800 dolari,
dar a încheiat perioada în jurul valorii
de 9.900 dolari.

Atrage atenþia observaþia
miniºtrilor de Finanþe din Grupul
celor mai dezvoltate ºapte state ale
lumii (G7) conform cãruia proiectul
Libra al Facebook ridicã serioase
motive de îngrijorare ºi trebuie
reglementate cât mai strict. Ministrul
francez de finanþe a declarat cã G7 se
opune ideii potrivit cãreia companiile
sã aibã aceleaºi drepturi ca statele în
crearea mijloacelor de plãþi, dar fãrã
controlul ºi obligaþiile care le
însoþesc.

Analiza cuprinde perioada 17 –
23 iulie.

   Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 321 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:

Olanda – 165 locuri de muncã
pentru: culegãtor fructe, muncitor în
sera de flori, muncitor în producþia de
roºii, muncitor necalificat în grãdinãrit
ºi horticulturã, operator la maºini ºi
utilaje pentru fabricarea produselor
alimentare, procesor bulbi de flori,
procesor de flori ºi plante în serã;

Germania – 55 locuri de muncã
pentru: ajutor la curãþenie, bucãtar, bufetier,
cameristã, chef de pârtie, chef de rang,
commis de rang, consultant IT, demichef
de rang, dezvoltator software, electrician,
îngrijitor persoane vârstnice în azil,
instalator instalaþsii sanitare, de încãlzire
ºi gaz, junior sous chef, lãcãtuº, manager
recepþie, maseur, mecanic de proces –
maºini producþie muluri, mecanic – maºini
de prelucrare a plasticului, ospãtar,
parchetar, personal în domeniul
gastronomiei de sistem, preparator de
îngheþatã, recepþioner, ºef de echipã,
specialist IT, sudor, tâmplar, tehnician

321 locuri de muncã vacante în
Spaþiul Economic European

electrician/electronist, zidar;
Austria – 32 locuri de muncã pentru:

montator de mobilã; reactJS frontend
developer;

Norvegia – 17 locuri de muncã
pentru: mecanic auto, ospãtar,
tinichigiu auro, vopsitor auto;

Spania – 15 locuri  de muncã
pentru: tehnician mecanic ºi electric la
întreþinere echipamente;

Slovacia – 12 locuri de muncã
pentru: sticlar;

Ungaria – 10 locuri de muncã
pentru: montator structuri metalice, sudor;

Finlanda – 10 locuri de muncã
pentru: instalator de schele;

Belgia – 5 locuri de muncã pentru:
lucrãtor în agriculturã.

Persoanele interesate sã ocupe un loc
de muncã pot viziona ofertele accesând
www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta
la sediul agenþiei judeþene pentru
ocuparea forþei de muncã din raza de
domiciliu sau reºedinþã, unde consilierul
EURES îi poate îndruma.

Serviciul Comunicare ºi Secretariatul
Consiliului de Administraþie
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Dupã ce a câºtigat faza
judeþeanã Mehedinþi a Cupei
României, scor 1-0 în finala cu Recolta
Dãnceu, CS Strehaia va debuta
miercuri, 31 iulie, în faza naþionalã.
În primul tur al competiþiei, echipa
antrenatã de Mircea Danciu va juca,
conform tragerii la sorþi, în deplasare,
cu CS Cârcea, câºtigãtoarea Cupei
României – faza judeþeanã Dolj.
Echipa din comuna Cârcea ºi-a
adjudecat trofeul la nivel de judeþ
dupã ce a dispus, în finala gãzduitã
de Stadionul Extensiv din Craiova, de
Jiul Podari, cu scorul de 4-1.
   În etapa naþionalã a Cupei României
– ediþia 2019-2020, vor participa 145
de echipe, calificate astfel: 42 de
echipe câºtigãtoare ale fazei judeþene,
69 de echipe din Liga 3, 20 de echipe
din Liga 2 ºi 14 echipe din Liga1.
Echipele din prima ligã vor intra în
competiþie tocmai în turul 5 (faza

Prezent cu 5 junioare în
concurs, CSM Drobeta  Turnu
Severin s-a întors cu 3 medalii de la
Campionatul Naþional de lupte
feminine pentru seniori, de la Reºiþa.

Cele mai bune rezultate le-au
obþinut Larisa Niþu (72 kg) ºi Roxana
Capezan (68 kg), ambele medaliate
cu argint, în timp ce Adina Giura (59
kg) a obþinut bronzul. Aproape de
podium au mai fost Denisa Breazu
(55 kg) ºi Valentina Ungureanu (50
kg), ambele clasate pe locul al V-lea.
Legitimatã, de 3 ani, la CSA Steaua
B u c u r e º t i ,
s e v e r i n e a n c a
Suzana ªeicariu a
devenit campioanã
naþionalã în limitele
categoriei 53 kg.

Medalia de aur i-
a revenit ºi
seve rineanu lu i
Virgil Munteanu (60
kg), la lupte greco-
romane, sportiv
care reprezintã CS
Dinamo Bucureºti
de mai mulþi ani.

 M. O.

Strehaia joacã la Cârcea
ºaisprezecimilor de finalã),
programat sã se dispute pe
24-26 septembrie. Turul 2 se
joacã pe 14 august. Meciurile
se disputã într-o singurã
manºã. În caz de egalitate
dupã 90 de minute, se joacã
încã douã reprize de
prelungiri, de câte 15 minute
fiecare, iar, dacã egalitatea
persistã, câºtigãtoarea va fi
decisã dupã executarea
loviturilor de departajare, de
la 11 m.
Sezonul trecut, câºtigãtoarea

Cupei României – Mehedinþi,
ACS Viitorul ªimian, a fost învinsã
în primul tur al fazei naþionale, cu
scorul de 1-0, în deplasarea de la
Petrolul Þicleni. Câºtigãtoarea
trofeului judeþean de la Gorj a fost
eliminatã ulterior de CS Filiaºi, care
s-a impus cu 4-1 la Þicleni. Trofeul

a fost
adjudecat de
V i i t o r u l
C o n s t a n þ a ,

care a dispus în finalã, cu scorul
de 2-1, de Astra Giurgiu.
   Tot în primul tur al fazei naþionale a
fost eliminatã de reprezentanta
Gorjului ºi câºtigãtoarea Cupei
României - Mehedinþi din 2017, AS
Recolta Dãnceu. Adversara ªtiinþa
Turceni s-a impus în urmã cu 2 ani
cu scorul de 5-4, dupã loviturile de
departajare, în meciul disputat pe
terenul din satul Dãnceu.

   Ultima echipã mehedinþeanã care
a acces în turul secund a fost, în 2015,
Pandurii Cerneþi. Dupã ce a trecut cu
3-2 de Jiul Podari, pe Stadionul
Termo din Drobeta Turnu Severin,
echipa din satul Cerneþi a fost
surclasatã ulterior de Minerul Motru.
Gorjenii s-au impus cu 5-1 la malul
Dunãrii, dar s-au oprit în turul 3, de
unde au fost eliminaþi de CSU
Craiova II, scor 1-4.

Programul primului tur al Cupei României
(miercuri, 31 iulie, ora 17:30)

CS Cârcea (DJ) - CS Strehaia (MH)
Unirea Cruºeþ (GJ) - Inter Petrila (HD)
CSM Slatina (OT) - Vediþa Coloneºti (OT)
Minerul Costeºti (VL) - Unirea Bascov (AG)
Recolta Gura ªuþii (DB) - Real Bradu (AG)
LPS Cetate Deva (HD) - CS Hunedoara (HD)
Voinþa Lupac (CS) - CSM Lugoj (TM)
Millenium Giarmata (TM) - CS Ghiroda Giarmata Vii (TM)
Avântul Periam (TM) - Progresul Pecica (AR)
Mãgura Cisnãdie (SB)- FC Avrig (SB)
Viitorul Albeºti (BT) - Sãnãtatea Darabani (BT)
Viitorul Liteni (SV) - ªomuz Fãlticeni (SV)
Unirea Mirceºti (IS) - CSM Paºcani (IS)
Bradu Borca (NT) - CSM Ceahlãul Piatra Neamþ (NT)
CSM FC Vaslui (VS) - Viitorul Curiþa (BC)
Avântul Zãrneºti (BZ) - Mausoleul Mãrãºeºti (VN)
CS Gheorgheni (HR) - AFC Odorheiu Secuiesc (HR)
FC Pãpãuþi (CV) - KSE Târgu Secuiesc (CV)
Viitorul Ianca (BR) - Sportul Chiscani (BR)
Universitatea Galaþi (GL) - Sporting Lieºti (GL)
CSM Râmnicu Sãrat (BZ) - CS Fãurei (BR)
Pescãruºul Sarichioi Junior (TL) - CS Medgidia (CT)
Victoria Cumpãna (CT) - Axiopolis Cernavodã (CT)
Bãrãganul Ciulniþa (IL) - Agricola Borcea (CL)
Mostiºtea Ulmu (CL) - CSM Olteniþa (CL)
CSA Steaua Bucureºti (B) - CS Mihai Bravu (GR)
Vulturii Pasãrea (IF) - Viitorul Domneºti (IF)
CS Blejoi (PH) - Flacãra Moreni (DB)
Precizia Sãcele (BV) - AFC Hãrman (BV)
Ajax Botoroaga (TR) - Sporting Roºiori (TR)
Voinþa Stremþ (AB) - AFC Unirea 1924 (AB)
CS Ocna Mureº (AB) - Industria Galda (AB)
CSC Sânmartin (BH) - Unirea Tãºnad (SM)
Olimpia Satu Mare (SM) - SCM Zalãu (SJ)
CS Floreºti (CJ) - CS Iernut (MS)
Unirea Ungheni (MS) - MSE Târgu Mureº (MS)
ACS Dumitra (BN) - ACS FC Gloria Bistriþa (BN)
Progresul ªomcuþa Mare (MM) - Unirea Dej (CJ)

Junioarele, pe podium la seniori

 M. O.
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Mã nepoate, scandal mare
sãptãmâna ultimã, cã aºa e când
bãnãþenii cu aer de olteni îºi dau
în peptic. Ãºtia dau rãu de tot, nu
ca noi, ne aprindem repede ºi ne
trece ca focul de paie. Pã da, sãrim
imediat ºi ne oprim la fel, de zici
cã nu ºtii de la cine a început ºi
cine a terminat. Da la nea Popa’s
fu altceva, cã le zisã oltenilor di la
obraz, cã cicã la Timiºoara au ajuns
numai ciurucuri din Oltenia, de zici
cã Bega are aºa o sitã de-i cerne
pe ãia buni de ciurucuri. Cicã nu
mai are caricaturistu’ loc pe stradã
de maºini cu numere de Mehedinþi,
Dolj, Gorj, pesemne înainte toate
aveau numai numere de Germania
ºi Austria. Pã da, cã pãnã sã vinã
vestu’ în Banat, mai toþi timiºorenii
munceau peste hotare ºi trimiteau
bani în þarã, cum trimit acuma din
Spania ºi I talia. Da au uitat
majoritatea, iarã nea caricaturistu’
printre primii. Cã aºa e când þi se
urcã celebritatea la cap, ai impresia
cã poþi spune orice despre oricine.
Acuma, mulþi sãrirã sã-i retragã

 nea Mãrin

Sucã la 20 de ani de Obiectiv, oltenii lu’ nea Popa’s, parlamentarii
ºi audienþele de vacanþã, Leo ºi aeru’ condiþionat de Strehaia

titlul de cetãþean de onoare, da asta
zice al lu’ Zbanghiu cã nu rezolvã
nimica, cã de aia nu mai poate nea
Popa’s. Mai bine l-ar lãsa nechemat
pi la festivaluri, pi la chermeze vreo
doi-trei ani ºi sã vezi atuncea cum
apar laudele la adresa oltenilor, cã
nu mai are cine sã-l cheme la zilele
oraºului. Pã da, cã ºi la Timiºoara
s-au deºteptat, nu mai umblã câinii
din Germania cu covrigii de
Austria, s-au rãrit ºi pe acolo.

Mã nepoate, e vacanþã, da unii
sã mai dau ºi la muncã, cã dacã tot
au rãmas pin oraº ºi ºi-au dat
seama cã la anu’ sunt iarã alegeri,
zisãrã sã înceapã mai devreme, cã
poate aºa mai apucã un mandat ºi
iarã trai peste vãtrai. Aºa ºi cu neºte
parlamentari care sã îmbrãcarã
frumos, se deterã cu un pic de
odicolon ºi aºteaptã cetãþenii în
pragul cabinetului parlamentar, cã
fiind vacanþã ºi aºa nu prea trec nici
pensionarii. Da ‘mnealor sunt la
datorie. Bine, în timpu’ liber, cã au
destul, ar putea sã mai facã piaþa,
azi în una, mâine în alta, cã ºi aºa

sã plâng comer-
cianþii cã nu prea
vând mare lucru ºi
severinenii cã sunt
scumpe produsele.
Aºa cã bate vântu’
dupã amiaza pin
pieþele severinene,
de zici cã ori au toþi
grãdinã la bloc, ori
îºi fac toate
cumpãrãturile la
supermarket, cã
altfel nu sã explicã
neam.

Mã fraþilor, da cam urât sã purtã
tanti asistenta di la Spitalu’
judeþean din Severin cu fetiºcana
aia, mai mai sã o scoatã pe uºã
afarã, de parcã ar fi avut biata de
ea vreo vinã. Bine, cazu ãsta se
repetã aproape zilnic, aºa cã Sucã
zice cã sã oferã voluntar sã strângã
el reclamaþiile di la spital, pãnã s-
o mai îndrepta situaþia, într-o bunã
zi. Dacã s-o mai îndrepta vreodatã,
da speranþa moare ultima. Se ºtie!

Între timp, al lu’ Zbanghiu sã
tãvãlea pe jos de râs ºi noi ne dam
de ceasu’ morþii, cã nu ºtiam dacã
a înnebunit, ori face aºa din cauza
cãldurii. Da el râdea de Leo di la
Strehaia, cã ultima þeapã datã ar fi
fost cu neºte aparate de aer
condiþionat. ªi Zbanghiu al mic sã
prãpãdea de râs: - Auzi, brea, nea
Mãrine, ãºtia di la Streahaia vroiau
sã-ºi punã aer condiþionat la palate
sau la corturile din spatele caselor,
cã io nu-mi dau seama?! Bine,

adevãru’ cã mã pufnii ºi pe mine
râsu, cam greu rãspuns.

Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, trecu
timpu’ ºi trecurã fro douãzeci de
ani de Obiectiv Mehedinþean. Ce
þi-e ºi cu viaþa unui ZIAR, cum
trece ca ºi a noastrã, trec anii ca
ºi vremurile. Cu bune ºi rele, am
rezistat douã decenii ºi am croit
drum pent ru generaþ i i  de
jurnaliºti, generaþii de cetitori,
aºa cã e timpul sã vã mulþumim
cã v-am simþit alãturi de noi ºi
cã am avut astfel ocazia sã ne
simþim munca rãsplãt i tã de
aºteptarea dumneavoastrã din
fiecare sãptãmânã.

  Din partea lui Sucã, sã vã
aducã viaþa numai zile frumoase,
sã vã bucuraþi alte decenii de
Obiectiv Mehedinþean ºi sã auzim
numai de bine!

Sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


