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Ziua Mondialã a Educaþiei sãrbãtoritã la ªcoala
Bucuria, participarea ºi
implicarea elevilor în diferite proiecte Gimnazialã Nr. 3 Drobeta Turnu Severin

sunt ingredientele necesare într-o
educaþie de calitate.
Cu aceste gânduri ºi convingeri elevii
ªcolii Gimnaziale nr. 3 Drobeta Turnu
Severin au sãrbãtorit “Ziua Educaþiei”,
donând cãrþi pentru Biblioteca ºcolii în
cadrul Proiectului “Doneazã o carte,
dã-i suflet Bibliotecii”, proiect iniþiat de
prof. Otilia Crãcea, directorul ºcolii.
“De Ziua Educaþiei orele de la clasã leam transformat în ore de suflet, nouã,
profesorilor, rãmânându-ne strict propria
conºtiinþã ºi dragostea nemãrginitã
pentru copii. Din acest punct am pornit
cu proiectele noastre în aceastã zi
importantã. A fost o lecþie pe care cu toþii
o tot învãþãm ºi o perfecþionãm, arta de
a dãrui fiind mesajul transmis cu emoþie
de cei mici, dar cu suflete mari”, ne-a
mãrturisit prof. Otilia Crãcea.

Investiþii majore pentru Severin

Consiliul Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin s-a reunit astãzi (11
octombrie a.c.) în ºedinþã de îndatã pentru
a aproba 16 proiecte de hotãrâri care vizeazã
demararea unor investiþii foarte importante
pentru severineni, dar ºi pentru locuitorii
cartierelor Gura Vãii, Schela ºi Dudaºul
Schelei. Votul consilierilor a fost unanim.

Unanimitatea este cuvântul de ordine în
Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu
Severin, atunci când vine vorba despre
proiecte de investiþii. În cadrul unei ºedinþe
de îndatã, convocate de primarul Marius
Screciu, consilierii au aprobat nu mai puþin
de 16 proiecte de hotãrâri, care vor
deschide calea  Continuare în pag. 9

Vom avea cãldurã de la 1 noiembrie
Vom avea cãldurã de la data de 1 noiembrie!
Aceasta este promisiunea fermã a autoritãþilor locale.
Instalaþiile închiriate de la ROMAG TERMO sunt gata de
pornire, combustibilul este contractat, iar ajutorul financiar
cerut de la Guvernul României ar putea fi acordat în cel mai
rãu caz de la fondul de rezervã.
Primarul Marius Screciu, dar ºi conducerea SPAET asigurã
severinenii cã vor avea cãldurã începând cu data de 1
noiembrie 2017. În sprijinul acestor asigurãri autoritãþile
locale vin cu precizarea cã deja s-au încheiat toate contractele
necesare cu cei de la ROMAG TERMO, dar ºi cu firma care
va asigura serviciile de exploatare a cazanelor de pãcurã ºi
cã existã chiar contract de achiziþie pentru circa 5.000 de
tone, cu plata la 30 de zile.
Mai mult decât atât, SPAET este în procedurã de
achiziþie pentru 5 mii de tone de pãcurã. Singura problemã
este acum obþinerea unui ajutor financiar de la Guvern.
Municipalitatea solicitã 23,5 milioane lei, bani care sã
vinã ca subvenþie pentru populaþie.
Directorul SPAET mai anunþã ºi faptul cã probele
tehnologice se vor face în perioada 28 –30 octombrie,
urmând ca de la 1 noiembrie sã înceapã efectiv furnizarea
de agent termic în caloriferele severinenilor.
 R. C.
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Editorial

social - politic

de Sorin Vidan

Omul strãzii

laolaltã cu bãncile, stâlpii de iluminat,
terasele estivale, lucrãtorii de la
salubritate, pisicile comunitare,
maºinile parcate. Evident cã am
încercat la un moment dat sã intru în
dialog cu respectiva persoanã, dar
mi-a dat repede de înþeles cã nu are
nevoie nici de compasiune, nici de
intenþiile mele de ajutorare. Am lãsat
omul în pace. ªtiu ce înseamnã sã fii
“bâzâit” ºi nu am mai insistat, deºi,
Îmi dau seama cã uneori poate, îmi spun uneori, ar fi trebuit sã
indiferenþa noastrã faþã de celãlalt, insist, nu sã mã dau deoparte.
În toate lunile acestea am mai vãzut
generic vorbind, are suficiente justificãri,
deºi, în sine, e o realitate umanã amarã. cetãþeni asemeni mie încercând sã intre
Toate grijile de zi cu zi, ratele la bãnci, cu omul strãzii în dialog, sã întrebe ce
problemele de la serviciu, problemele ºi cum, sã ajute. Mai nimic nu s-a
de sãnãtate, neajunsurile, temerile, schimbat. Omul strãzii a rãmas tot
frustrãrile acumulate de o viaþã, taxele, acolo, tot prin zonã. Lumea trece pe
salariul mereu insuficient, copiii ºi grija lângã el fãrã sã mai punã întrebãri. Încet
faþã de ei, toate acestea ºi altele încet ºi pe mine m-a cuprins indiferenþa.
asemenea se interpun ca un ecran între Cu o groazã de lucruri pe cap, ca fiecare,
noi ºi ceilalþi, nu mai lasã prea mult loc nu am mai dat nicio importanþã situaþiei.
ºi timp pentru generozitate, pentru Doar cã vara a trecut de multã vreme. În
altruism, uneori nici chiar pentru buna locul serilor ºi nopþilor plãcute, în care
dispoziþie. Indiferenþa are ca fundament, chiar îþi venea sã dormi pe iarbã în parc,
cel mai adesea, o mare obosealã, o au venit serile ºi nopþile acestea foarte
reci, ploioase. Omul strãzii a pus pe el
anumitã lehamite.
Doar la rãstimpuri, când contextul haine de iarnã, ca mulþi dintre noi. Mã
general ne îngãduie (sãrbãtorile tot întreb cum Dumnezeu
religioase, mai ales) generozitatea supravieþuieºte frigului de peste noapte?
noastrã nativã izbucneºte, înfloreºte, În fiecare dimineaþã când îl vãd prezenþa
devine o luminã în aura cãreia ne purtãm acestui om chinuit de soartã ºi îngrozitor
ºi a cãrei forþã ºi frumuseþe le resimþim de singur, de izolat, îmi trage, aºa, un
plenar. Apoi, ciclic, viaþa de zi cu zi cu mic semnal de alarmã asupra a ceea ce
supãrãrile ºi problemele ei ne suntem ca oameni, cât de nefericiþi ne
îndepãrteazã iarãºi de ceilalþi ºi chiar de considerãm uneori fãrã sã vedem ce
noi înºine. Trec în fiecare zi pe lângã un lucruri bune avem în jurul nostru,
om al strãzii. Întreaga varã am trecut, în alãturi de noi, familia, prietenii, un
drum spre serviciu, în drum spre casã, adãpost deasupra capului, ºi cât de uºor
pe lângã acest om care doarme efectiv ne lãsãm îngropaþi în griji mãrunte, în
certuri ºi dispute prosteºti.
pe bãncile din parc, pe unde apucã.
Dacã la început mã intriga aceastã Apoi, dincolo de toate acestea, prezenþa
situaþie, dupã o vreme a ajuns sã nu acestui om al strãzii ridicã ºi o problemã
mã mai surprindã, sã parã moralã, pentru mine ca om, pentru noi
“normalitate”, iar omul respectiv sã facã toþi, ca oameni: ce ar trebui sã facem, în
parte din peisajul urban indevitabil, fond, într-un asemenea caz?
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Vaccinarea obligatorie, aviz
favorabil de la Comisia pentru
constituþionalitate din Senat
În cursul sãptãmânii
trecute, Comisia pentru
constituþionalitate, libertãþi civile
ºi monitorizare a executãrii
hotãrârilor Curþii Europene a
Drepturilor Omului din cadrul
Camerei superioare a
Parlamentului a luat în dezbatere
controversatul proiect de lege
privind vaccinarea obligatorie
în România.
Iniþiat de Guvern, proiectul
de lege a fost supus dezbaterii
publice din 10 aprilie ºi pânã
la sfârºitul lunii iulie a acestui
an când, în forma consolidatã
cu o parte din observaþiile fãcute de
corpurile profesionale ºi alte
organizaþii cu activitate relevantã în
domeniu, a fost înaintat Senatului.
Conform procedurii prevãzute în
Constituþia României, senatorii se
vor pronunþa primii, iar decizia finalã
va fi luatã de cãtre deputaþi.
Cu argumente pro ºi contra atât de
naturã medicalã, cât ºi de eticã sau
din domeniul drepturilor ºi libertãþilor
cetãþeneºti, taberele susþinãtorilor
vaccinãrii ºi a celor care se opun
imunizãrii obligatorii s-au „ciocnit”
în studiouri de televiziune, pe reþelele
de socializare ºi, de la începutul
sesiunii ordinare, în ºedinþele
comisiilor Senatului care au luat în
discuþie proiectul propus de Guvern.
La solicitarea senatorului ALDE de
Mehedinþi, Ionuþ Sibinescu, în calitatea
sa de preºedinte al Comisiei pentru
constituþionalitate, în ºedinþa din 5
octombrie s-au prezentat ºi analizat în
principal aspectele legate de
încadrarea proiectului privind
vaccinarea obligatorie în prevederile
Constituþiei ºi ale convenþiilor
internaþionale cu privire la drepturile
omului ºi cele ale copilului. Cu toate
acestea, în susþinerile opozanþilor
vaccinãrii ponderea argumentelor de
naturã emoþionalã a fost, conform
declaraþiilor senatorului Sibinescu, mai
mare decât a celor de naturã legalã:
„Cu toate cã am auzit invocânduse diverse convenþii sau declaraþii
internaþionale, fãrã a se indica, de cele

mai multe ori, articolul sau prevederea
specificã din aceste documente care
ar interzice vaccinarea, cu toate cã sa spus cã o astfel de lege ar fi de
naturã sã afecteze dreptul persoanei
de a dispune de ea însãºi, dreptul
pãrinþilor de a asigura creºterea
copiilor sau chiar ºi dreptul la
învãþãturã, în opinia mea - niciunul
dintre aceste argumente nu subzistã
unei verificãri fãcute cu atenþie ºi bunã
credinþã, în raport cu dispoziþiile
constituþionale ºi cele ale convenþiilor
la care România este parte.
Nu am gãsit nicãieri, subliniez –
nicãieri în proiectul de lege propus de
Guvern o prevedere care sã interzicã unui
copil nevaccinat sã meargã la ºcoalã.
Dimpotrivã, în cazurile expres
enumerate în care accesul copilului
neimunizat la ore este suspendat, ºcoala
este obligatã sã facã un program special
de recuperare pentru acel copil”, a mai
spus Sibinescu, precizând ºi cã, în
conformitate cu legea fundamentalã a
þãrii, statul este obligat sã ia mãsuri
pentru asigurarea sãnãtãþii publice,
chiar dacã prin aceasta s-ar produce o
restrângere temporarã a drepturilor ºi
libertãþilor individuale.
Comisia pentru constituþionalitate a
dat aviz favorabil proiectului de lege
privind vaccinarea obligatorie,
urmând ca acesta sã fie dezbãtut în
Comisia pentru sãnãtate, sesizatã sã
redacteze raportul asupra iniþiativei
Guvernului, ºi apoi în plenul
Senatului.  Biroul de presã
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Adevãrul despre încãlzirea oraºului

Iarna se apropie cu paºi repezi, în apartamentele severinenilor e tot mai frig,
în special noaptea, iar în loc de agent termic încep sã curgã balivernele
celor care nu au finalizat centrala termicã. ALFA GROUND SOLUTIONS a
devenit amica unui portal de ºtiri naþional, care plânge de mila severinenilor
ºi susþine cã firma respectivã e nedreptãþitã, deºi este gata cu lucrarea.
Care este adevãrul? O sinistrã încercare de a minþi din nou!
ªi-au asumat, în urmã cu
aproape trei ani o lucrare, dar nu au
mai terminat-o. Au intrat în litigiu cu
municipalitatea ºi au ajuns într-o
situaþie jenantã, fãrã nicio perspectivã
realã de viitor. Sunt nimeni alþii decât
cei de la firma fantomaticã, adusã la
Severin de marele primar COSTEL,
adicã ALFA GROUND SOLUTIONS. Ce
face firma care a fost la un pas de a ne
scufunda în era glaciarã? Continua sã
batã câmpii în ceea ce priveºte
încãlzirea oraºului. În prag de iarnã,
societatea agitã spiritele ºi se dã lovitã
într-un ziar online naþional, pretinzând
cã Primãria Severin ºi Consiliul Local
nu vor sã ia agent termic de la ei, deºi
ei lucreazã mai ieftin. Minciuna a atins
deja culmea nebuniei ºi a
iresponsabilitãþii, iar informaþiile
aruncate publicului nu mai au nicio
logicã. ALFA pretinde cã municipalitatea
preferã sã închirieze cazane ruginite de
la ROMAG TERMO în loc sã ia cãldurã
de la o centralã nouã.
În replicã, primarul Marius Screciu
a þinut sã lãmureascã situaþia ºi sã
dezmintã minciunile sfruntate. Însoþit
de ziariºti, edilul ºef a mers la poarta

„marilor investitori” ºi a declarat:
„Vedeþi în spatele meu cu ce instalaþii
ar dori aceºti domni sã dea cãldurã
severinenilor, undeva zece la sutã
din ce ar fi trebuit sã facã au. E doar
un tertip, încearcã sã punã presiune,
noi suntem în instanþã cu ei, ne
judecãm ºi încearcã sã punã
presiune ºi pe justiþie, sã arate cât
de serioºi sunt ei ºi ce ar putea face
pentru severineni. Nu au niciun fel
de autorizaþie sã producã ºi sã
furnizeze agent termic oraºului. Mai
mult, conform clauzelor contractuale,
ce este în spatele meu ar trebui sã
aparþinã Primãriei. Noi suntem în
instanþã, ne judecãm, pentru cã nu
au terminat la timp ce aveau de fãcut
ºi, conform contractului, aceastã
investiþiei ar trebui sã intre în
patrimoniul municipiului Drobeta
Turnu Severin. Este un tertip prin
care ei încearcã sã activeze
contractul de furnizare, apoi sã
meargã în instanþã, sã cearã daune,
cã vezi Doamne, Primãria nu i-ar fi
lãsat sã furnizeze. Avem patru
procese, ºi ei ne-au dat în judecatã,
ºi noi, ei trebuiau sã termine în 2

februarie, aºa ºi-au
asumat în clauzele
contractuale, am avut toatã
disponibilitatea, am vrut sã
le acord tot sprijinul, a
existat interes ºi pentru noi,
aici este interesul întregii
comunitãþii, cu care nu ne
jucãm! Din pãcate, oamenii
aceºtia nu au bani, aceasta
este problema lor. S-au
chinuit pe la bãnci, iar acum
încearcã sã scoatã
castanele din foc cu mâna Primãriei.
Nu se va întâmpla acest lucru!”
Dar ce vrea de fapt ALFA GROUND
SOLUTIONS? Este foarte simplu!
Pentru cã se aflã în instanþã ºi
contestã rezilierea contractului,
încearcã un tertip avocãþesc destul de
ingenios. Vor sã înceapã furnizarea,
chiar dacã nu sunt în stare sã asigure
agentul termic în municipiu, pentru
ca mai apoi sã arate justiþiei cã sunt
în regulã ºi sã cearã daune
municipalitãþii.
Cât despre „cazanele ruginite de la
TERMO”, aºa cum le numesc cei de
la ALFA GROUND, Constantin
Sãceanu, fost director general al
RAAN, a explicat faptul cã aceste
cazane nu sunt vechi, sunt funcþionale
ºi nu au niciun fel de problemã.
De fapt, ALFA GROUND SOLUTIONS
a finalizat doar douã cazane din cele

cinci promise ºi, dacã ar furniza agent
termic, ar face-o în cantitate total
insuficientã severinenilor. Pe de altã
parte nu pot face acest lucru, pentru
cã nu au autorizaþii, dar ei încearcã sã
atragã municipalitatea într-o capcanã,
cunoscându-se ce fel de avocaþi
ºmecheri au în spate.
Afacerea dubioasã numitã ALFA
GROUND a eºuat definitiv ºi
iremediabil. Dupã ce au minþit cu
neruºinare municipalitatea, timp de
doi ani de zile, firma ce trebuia sã
construiascã centrala termicã pe
cogenerare a oprit lucrãrile dupã ce
SPAET, parte în contractul semnat la
finele anului 2015, a notificat firma
sã înceteze lucrãrile ºi contractul pe
motiv cã nu a respectat termenul de
execuþie de 8 luni ºi 21 de zile,
prevãzut în contract.
 Romeo Crîºmaru

Ziua Mondialã a Educaþiei la Colegiul Tehnic “Domnul Tudor” începe cu... ROBO!
Colegiul Tehnic ”Domnul
Tudor” a marcat Ziua Mondialã a
Educaþiei ºi prin prezentarea Proiectului
ERASMUS PLUS, implementat în
parteneriat cuISTITUTO SUPERIORE
R.D’ALTAVILLA-V.ACCARDI –Italia,
Remain On BOard! Learning Journeys
in Educational Robotics.
Proiectul îºi propune sprijinirea
ºcolilor participante la program
pentru combaterea abandonului
ºcolar ºi oferirea unei educaþii de
calitate, consolidarea colaborãrii între
actanþii mediului educaþional: elevi,
cadre didactice, îmbunãtãþirea
tranziþiei între diferitele nivele ale
educaþiei, sprijinirea reþelelor
parteneriale între ºcoli care
promoveazã abordãrile colaborative
ºi holistice în materie de predare ºi

învãþare, îmbunãtãþirea evaluãrii ºi
asigurarea calitãþii.
Obiectivul principalal proiectului este
de a preveni fenomenul abandonului
ºcolar printr-o abordare inovatoare a
învãþãrii, bazatã pe educaþia informalã
ºi utilizarea TIC în roboticã, pentru a
încuraja tinerii sã se implice în procesul
de învãþare. Proiectul va promova
dobândirea competenþei ,,de a învãþa sã
înveþi” prin colaborare, argumentare,
asumarea responsabilitãþii individuale/
în grupuri, creativitate ºi inovaþie,
lucrul în echipã.
Ne aºteptãm sã creºtem, astfel sã
creºtem performanþele elevilor!
Fãcând parte dintr-o reþea de la egal
la egal, ei îºi vor îmbunãtãþi, de
asemenea, socializarea, respectul de
sine, precum ºi motivaþia de a învãþa

ºi de a reuºi. Atitudinile lor pozitive
faþã de activitãþile pe care le vor
desfãºura în cadrul proiectului îi vor
ajuta sã reuºeascã la ºcoalã ºi sã evite
abandonul ºcolar.
Proiectul reprezintã un prilej de a
utiliza interactiv tehnologia actualã,
provocând astfel gândirea creativã prin
metode de învãþare bazate pe explorare,
experimentare, proiectare de scenarii,
care încurajeazã deopotriva colaborarea ºi spiritul competitiv.

La nivel naþional, fiecare þarã, va
dezvolta ºi implementa module de
predare ºi apoi va împãrtãºi
competenþele dobândite ºi modulele
dezvoltate cu partenerii.
Fiind promotorul ideii ROBO, Italia
a fost votatã coordonator de proiect.
În plus, Italia va fi responsabilã pentru
modulele de învãþare de programare
roboticã, dezvoltând o abordare
incluzivã pentru roboticã.
 Continuare în pag. 10
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„Suita nebunilor buni”,
expoziþie de picturã la
Castelul Artelor
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Liber la Muzeu de Ziua Educaþiei

Eveniment deosebit, marþi dupã-amiazã, la Castelul Artelor din
Drobeta Turnu Severin, care a gãzduit vernisajul expoziþiei de
picturã „Suita nebunilor buni”.

„Suita nebunilor buni”
reuneºte 43 de portrete de excepþie
ale artistului severinean Costel
Viºan. În cadrul expoziþiei gãzduitã
de Castelul Artelor lucrãrile au ca
subiect portrete ale bufonilor, acele
personaje din epoca medievalã,
care aveau un rol enorm pe lângã
curþile regilor ºi ale marilor seniori.
„Costel Viºan este un artist
severinean care s-a impus încetul
cu încetul în peisajul plasticii
mehedinþene, convingând cu
fiecare expoziþie cã poate fi numit
unul din reprezentanþii acestei zone.
De data aceasta a venit cu portrete,
a mai avut o astfel de expoziþie,
<Întâmplãri din palat>, în care
apãreau ºi regele ºi bufonii. Acum
are numai bufonul, cel care poate fi
considerat ºi nebunul care distreazã
comunitatea în care se aflã, dar ºi
înþeleptul care poate sã spunã niºte
adevãruri dure, fãrã a fi pedepsit
pentru aceasta.
Galeria de acum este nu numai
foarte diversã, este ºi foarte
numeroasã, de portrete, în care ne
demonstreazã câte posibilitãþi de
valorificare a fizionomiei umane
poate folosi un artist atunci când
ºtie sã pãtrundã dincolo de
aparenþele exterioare ºi când
urmãreºte o idee. Este foarte dificil
ceea ce a întreprins pictorul Costel
Viºan ºi din punct de vedere al
volumului de muncã, dar mai cu
seamã a realizãrilor psihologice care

le-a fãcut”, a spus criticul de artã
Maria Bãlãceanu.
Pictorul dedicã aceastã expoziþie
fratelui sãu, Ionel Viºan, care a
plecat din aceastã lume în urmã
cu câteva luni.
„Expoziþia cuprinde 43 de portrete
arhietipale psihologice, pe care o
dedic fratelui, care lipseºte pentru
prima datã de la o expoziþie de-a
mea. Pornesc de la ideea cã viaþa
este o oglindã pentru toatã lumea ºi
pentru rege ºi pentru cerºetor.
Aceastã oglindã reflectã în mod fidel
tot ceea ce fiecare depozitãm în
minte. Metaforic vorbind fiecare om
este un rege, ºi fiecare rege îºi are
bufonul sãu. Propun privitorului o
paradigmã, actul de a-ºi arunca
privirea în oglindã, de a o contempla
poate însemna ieºirea din matricea
existentã. Refuzul judecãþii oglinzii
înseamnã rãmânerea în sistem”, a
declarat pictorul Costel Viºan.
Costel Viºan s-a nãscut la data de
10 iulie 1967, în comuna Ostrovu
Mare, judeþul Mehedinþi. Este
absolvent al Liceului Traian (1985)
ºi al Facultãþii de Inginerie din Reºiþa
din cadrul Institutului Politehnic
Traian Vuia Timiºoara (1992). Dea lungul anilor, a avut mai multe
expoziþii personale - Muzeul de Artã
Drobeta Turnu Severin (2005, 2009),
Castelul Artelor Drobeta Turnu
Severin (2013, 2015, 2017),
precum ºi 31 expoziþii de grup.
 Alexia M.

Ziua Educaþiei a fost
sãrbãtoritã ºi în acest an de cãtre
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
printr-o serie de activitãþi culturale
la Pavilionul Multifuncþional.
Elevii mehedinþeni au putut vizita
gratuit, în ziua de vineri, 5 octombrie,
expoziþiile din cadrul Pavilionului.
Peste 250 de copii de la ªcoala nr.
14, Liceul Traian, ªcoala nr. 6 ºi
ªcoala nr. 15 au trecut pragul
muzeului ºi au vizitat expoziþiile
temporare, dar ºi filmul Peisaje
Danubiene. De asemenea, fiecare
copil a gãsit pe scaunul din sala de
spectacole, un citat despre educaþie,
fapt primit foarte bine de elevi.

“La ceas aniversar, de Ziua
Educaþiei, sãrbãtorim strãdania ºi
rãbdarea cadrului didactic, inocenþa
ºi visurile copilului. ªcoala este un
atelier al umanitãþii ºi drumul spre
înþelepciune. Întreaga noastrã
dragoste ºi apreciere se îndreaptã
cãtre profesorii care construiesc
personalitãþi, cãtre cei care ºtiu sã
ridice profesia la rang de artã. În
aceastã zi specialã, Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier mulþumeºte tuturor
profesorilor care, înainte de orice,
au în grijã sufletul ºi mintea
copiilor”, a precizat managerul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
Doiniþa Mariana Chircu.

Ziua Mondialã a Educaþiei, sãrbãtoritã
la ªcoala Româneascã din Cipru

Sâmbãtã, 7 octombrie 2017, dascãlii români din Cipru au
sãrbãtorit Ziua Mondialã a Educaþiei. Precum toþi profesorii de
pretutindeni, ºi dascãlii români din aceastã þarã au simþit cã este o datorie,
dar, totodatã, ºi o bucurie sã celebreze aceastã zi alãturi de elevii români
care urmeazã cursurile ºcolii pe aceste meleaguri, totul în ideea de a-ºi
pãstra spiritul românesc ºi identitatea naþionalã. “Am dorit sã omagiem
aceastã zi, deoarece educaþia înseamnã deschiderea spre noi orizonturi,
iluminare, opþiunea pentru o viaþã mai bunã, mai frumoasã, cunoaºtere,
culoare în viaþa unui copil”, a declarat prof. Irina Isac, cadru didactic la
ªcoala Româneascã din Cipru –Pafos.
 Mircea Popescu
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Noi proiecte ale Consiliului
Judeþean Mehedinþi

Consiliul Judeþean Mehedinþi, în
baza oportunitãþii de finanþare a clãdirilor
publice cu funcþiune în domeniul ocrotirii
sãnãtãþii, a depus sãptãmâna trecutã
pentru finanþare proiectul vizând
„Reabilitarea/modernizarea în vederea
creºterii eficienþei energetice a
Pavilionului Psihiatrie I ºi II”, obiectiv
aparþinând Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin.
Proiectul se va realiza prin Programul
Operaþional Regional (POR) 2014-2020
în cadrul apelului POR/2016/3/3.1/B/1/
7REGIUNI Axa prioritarã 3 - Sprijinirea
tranziþiei cãtre o economie cu emisii
scãzute de carbon, Prioritatea de investiþii
3.1 - Sprijinirea eficienþei energetice, a
gestionãrii inteligente a energiei ºi a
utilizãrii energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în
clãdirile publice, ºi în sectorul locuinþelor,
Operaþiunea B - Clãdiri Publice.
Valoarea proiectului este de
2.805.260,31 lei ºi are ca termen de
execuþie o perioadã de 12 luni.

Un alt proiect mai complex, de o
deosebitã importanþã regionalã este
aplicabil Spitalului Judeþean de Urgenþã
din Drobeta Turnu-Severin, pe aceleaºi
coordonate ale Programului Operaþional
Regional (POR) 2014-2020.
Acest proiect presupune „Reabilitarea/
modernizarea în vederea creºterii
eficienþei energetice a Spitalului
Judeþean de Urgenþã Drobeta TurnuSeverin”, având o valoare de 36.187.653
lei ºi un termen de execuþie de 18 luni.
“Clãdirea mare a Spitalului Judeþean
are nevoie de investiþii într-un cuantum
foarte mare, investiþii care din bugetul
Consiliului Judeþean nu s-ar fi putut face
niciodatã. Finanþarea va fi pe Programul
Operaþional Regional. Vor fi refãcute
reþeaua termicã, reþeaua sanitarã,
reþeaua electricã. Vom monta pompe de
cãldurã pentru a asigura agentul termic
în spital ºi de asemenea vom finanþa o
centralã pe gaz, astfel încât sã avem
asiguratã ºi o sursã alternativã de
cãldurã” afirma preºedintele CJ
Mehedinþi, domnul Aladin Georgescu, cu
eratã
referire la acest proiect de amploare.
La anunþul publicat în ziarul
Beneficiile implementãrii acestor
“Obiectiv mehedinþean” nr. 897 din douã proiecte se regãsesc pe multiple
data de 5 octombrie 2017:
planuri socio-economice, cele mai
“S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. evidente fiind creºterea confortului
organizeazã la data de 18.10.2017, ora pacienþilor de pe raza judeþului
10:00 la sediul societãþii din B-dul Ion Mehedinþi, precum ºi a calitãþii actului
Mihalache, Nr. 15-17, etajele 11-14, medical în unitãþile spitaliceºti.
Sector 1, Bucureºti, concurs pentru Aºadar Consiliul Judeþean Mehedinþi
ocuparea postului de inginer de sistem continuã în mod susþinut ºi consecvent
II la Biroul Aplicaþii Industriale - politica de atragere a fondurilor
Serviciul Tehnologia Informaþiei ºi europene, în concordanþã cu strategia
Comunicaþii –SH Porþile de Fier” guvernamentalã ºi angajamentele
intervine modificarea orei: în loc asumate în raport cu populaþia
de ora 10:00 este ora 11:00.
judeþului.
 Biroul de presã
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Victoria Seimeanu pregãteºte
o expoziþie cu flori de hârtie
pentru luna octombrie
Artistul handmade
Victoria
Seimeanu
pregãteºte o nouã
expoziþie, de data aceasta
cu buchete ºi aranjamente
florale din hârtie, dar ºi
alte obiecte de podoabã.
Creaþiile sale necesitã
multã rãbdare ºi mai ales
imaginaþie ºi pasiune.
Din clipa în care a
descoperit lumea florilor
de hârtie, Victoria
Seimeanu ºi-a dedicat tot
timpul liber pentru a pune
bazele unei noi expoziþii,
nãscutã din pasiune ºi din
dorinþa de a înfrumuseþa o
nuntã, un moment atât de
special în viaþa oricui.
Cunoscute foarte bine în
strãinãtate, creaþiile de acest fel
au pãtruns în piaþa din România
în urmã cu câþiva ani. Victoria a
experimentat de-a lungul anilor
tot felul de lucruri, dar acum este
pur ºi simplu fascinatã de
aceastã lume a florilor de hârtie,
care au o viaþã eternã. Pasiunea
pentru desen, picturã o exprimã
în cutiuþe din lemn ºi sticle,
pictate manual, obiecte care se
vor regãsi în expoziþie.
Foarte meticuloasã ºi
perfecþionistã, de douã luni
munceºte asiduu pentru a pune
la punct aceastã expoziþie, pe
care intenþioneazã sã o deschidã
în luna octombrie, în Cetatea
Severinului din Drobeta Turnu
Severin. Este o muncã staticã, de
migalã, dar rezultatul meritã tot
efortul. Din mâinile Victoriei ies
fel de fel de flori: trandafiri,
bujori, maci, margarete, frezii,
lalele, narcise, zambile,
magnolia, garoafe, º.a.
Multã îndemânare ºi rãbdare
ªi-a perfecþionat tehnica lucrând
efectiv diverse obiecte, dar în fiecare
floare, de la petale pânã la produsul
final, se regãseºte o parte din
sufletul sãu. Pentru a face un

trandafir, de exemplu, este nevoie
de multã îndemânare ºi rãbdare. De
exemplu, pentru a realiza un buchet
de mireasã din flori de hârtie a avut
nevoie de aproximativ douã
sãptãmâni de efort dedicat,
începând cu stabilirea cromaticii ºi
tipologia florilor folosite, modelarea
celor 800 de petale ºi, partea cea
mai frumoasã, naºterea florilor care
compun buchetul sau aranjamentul.
„Nu este o tehnicã grea, pur ºi
simplu se rãsuceºte hârtia, se
trage de ea, este o hârtie foarte
tare, care îºi pãstreazã þinuta. În
momentul în care ai întins-o ºi o
aranjezi aºa cum vrei, rãmâne în
poziþia în care o pui tu ºi atunci
creezi petalele cât mai aproape
de realitate. Le prinzi, le lipeºti
ºi creezi floarea întreagã”,
spune Victoria.
Avantajul major este cã au viaþã
eternã ºi poþi cuprinde într-un
buchet flori care poate nu sunt
în sezon. Poþi avea, de exemplu,
un buchet de lalele în luna
noiembrie.
„Este un înlocuitor a celor care
care au alergii la florile naturale
ºi la parfumurile lor ºi atunci
aleg varianta nemuritoare. Dar în
primul rând se pãstreazã peste
ani, îl ai în permanenþã ca
amintire de la un eveniment
special, aºa cum este nunta”,
spune artistul handmade.
 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

O istorie care se repetã?!
* România este patria
absurdului celui mai absurd cu
putinþã! În artã ºi, mai ales, în literaturã
ne sunt chiar recunoscute niºte
prioritãþi pe plan mondial, nu avem
cum ºi de ce sã ne plângem. Problema
e cã viaþa noastrã însãºi tinde sã fie
impregnatã de tentaculele absurdului.
Cu nuanþele sale inevitabile - comice,
tragice sau tragi-comice, dupã caz.
Dacã mai avem câteva clipe de rãgaz
ºi de relativã liniºte, noi înºine le
putem observa în vorbirea, în gândirea,
în gesturile noastre, ba chiar ºi în...
ordinea realitãþii obiectuale din jurul
nostru. Dar, orice s-ar zice, aceste
inserþii ale absurdului pot fi vãzute cel
mai limpede la nivelul suprastructurii
vieþii politice româneºti.
* Vasãzicã, fraþilor ºi voi, cumnaþilor,
PSD-ul ºi aliatul sãu conjunctural,
ALDE, au câºtigat alegerile
parlamentare de acum aproape un an
cu un scor confortabil, care le-a permis
(le-ar fi permis!) sã guverneze o þarã
aflatã în derivã, ca România, fãrã niciun
fel de probleme. Cu atât mai mult cu
cât Opoziþia (PNL ºi USR), în afarã de
gãlãgia revendicativã ºi retorismul
anticomunist, anacronic ºi, vai, de
proastã calitate ºi de joasã extracþie,
nu oferea vreo alternativã viabilã. Prin
urmare, drumul cãºtigãtorilor
alegerilor pãrea eliberat de orice
obstacol ºi nimic nu pãrea sã punã în
pericol realizarea programului de
guvernare cu care se prezentaserã în
faþa electoratului. Nu s-a întâmplat aºa.
Din mai multe cauze. Dupã cum vã
amintiþi, totul a început cu o opoziþie
absurdã ºi, mai ales, de prost gust a

Dulapului Sãsesc de la Cotroceaua
movalie, care a blocat intrarea în pâine
a Guvernului legitim rezultat în urma
alegerilor cu cel puþin trei sãptãmâni.
Tot Dulapul cu pricina a incitat
golãnimea stradalã contra cabinetului
Grindeanu, abia constituit, pe motiv
de... Ordonanþa 13, altminteri un
document justificat ºi perfect legal, aºa
cum avea sã se ºi dovedeascã. Eu,
unul, stimaþi prieteni, sunt înclinat sã
cred cã de aici elanul guvernãrii PSDALDE s-a frânt. Cu ajutorul, desigur
dezinteresat, al DNA, cu sau fãrã binom,
trinom, etc. Dupã aceste episoade,
PSD-ul ºi aliatul sãu s-au pus,
surprinzãtor de greu, pe picioare. Dar
au început ºi bâlbele care au dus, iatã,
în cele din urmã la impresia jenantã
cã social- democraþii au dorit sã
câºtige alegerile doar ca sã exerseze,
în manierã cât mai originalã cu putinþã,
procedeul democratic, cu iz sadomaso, de a-ºi da jos... propriile
guverne. Culmea, instalate cu surle ºi
tobe, cu mare fast propagandistic. A
cãzut, deci, cu destul de mult zgomot,
Cabinetul Grindeanu, cãruia i-a urmat
cabinetul Tudose. Cabinet care, iacã
poznã, stã sã cadã ºi el în aceste zile.
* Totul a pornit de la cele douã
ministrese despre care am mai vorbit,
Shaiddeh ºi Plumb, în jurul cãrora,
iniþial, PSD fãcuse, nu-i aºa, un zid de
apãrare. Care nu a durat decât pânã în
momentul când nenea Tudose a
realizat, cu sprijinul neprecupeþit al nu
ºtiu cui –mai ghiciþi ºi domniilevoastre, stimaþi prieteni! - cã are, în
Guvernul pe care-l conduce, niºte
miniºtri „cu probleme penale”, sau

„penali”, cum îi place Dulapului
cotrocean sã spunã. ªi a mai realizat
ceva meºterul Tudose. Anume cã
dumnealui, ca sã-ºi facã treaba aºa
cum crede de cuviinþã, nu trebuie sã
cearã sfatul ºi mai ales aprobarea
ºefului sãu de partid. De aici, a început
telenovela neînþelegerilor între
Dragnea ºi Tudose, subiect pe care
presa bate apa-n piuã de aproape o
sãptãmânã încoace. Acuma, noi, cei
care tocmai ne exersam inteligenþa de
care mai dispuneam în percepþia cât
mai adecvatã a absurdului din viaþa
politicã româneascã, nu prea ne dãm
seama cum ar fi mai bine sau, mai bine
zis, cu cine ar fi mai bine la comanda
Guvernului, cu omnipotentul (nu-i
aºa?) Liviu Dragnea, cel despre care
se spune cã ar vrea sã ºtie ce gândeºte
pãsãrica, chiar în zbor fiind, sau cu
neica Mihai Tudose, care cunoaºte, de
câteva zile o nouã tinereþe, practic o
renaºtere politicã sub aripile
ocrotitoare ale lui Iohannis, ale lui
Hans Klemm sau ale Luluþei DNA?
Grea întrebare!
* Interesant e cã, dupã discuþia...
bãrbãteascã dintre cei doi grei ai
momentului din PSD, a reieºit cã este

nevoie nu doar de schimbarea celor
douã doamne ministru, ci de
remanierea întregului cabinet –nu mai
puþin de ºase sau ºapte miniºtri
urmând a fi schimbaþi pentru probleme
penale sau de imagine! Lumea... bunã
din Capitalã vorbeºte, nu ºtiu cu câtã
îndreptãþire, cã Mihai Tudose va avea
aceeaºi soartã ca Sorin Grindeanu.
Dar, cum încercam sã sugerez ceva mai
sus, acum, Mihai Tudose pare-se cã
beneficiazã de cea mai înaltã protecþie
în Statul Român. Chiar Dragnea, cât e
el de dat în pisici de ºmecher, se uita
la Tudose, când ieºiserã la declaraþii
de presã, cam cu teamã, amestecatã
cu un fel de sfialã sau chiar de –oh,
Doamne! –respect! Te pomeneºti,
frate, cã tocmai prin intermediul ºi cu
sprijinul oamenilor din propriul partid,
Liviu Dragnea o sã ajungã, aºa cum
zice tot lumea...bunã, dupã gratii, pânã
la sfârºitul anului în curs. Mai ales cã,
în timpul ãsta, Ludovic Organ (sic!)
anunþã cã va demara procedurile de
demitere a aceluiaºi Dragnea din
funcþia de preºedinte al Camerei
Deputaþilor. Sã se repete cazul Adrian
Nãstase? Nu ar fi exclus. Dar ºtiþi cum
e când istoria se repetã...
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politicã localã

Parlamentarii PSD de Mehedinþi, Liviu Mazilu ºi Alina Teiº,
au prezentat aspecte din activitatea lor parlamentarã

Parlamentarii PSD de Mehedinþi,
senatorul Liviu Mazilu, ºi deputata Alina Teiº, au
susþinut o conferinþã de presã la sediul partidului,
în care au prezentat câteva aspecte din activitatea
lor parlamentarã, dar ºi probleme de interes local.
Deputata Alina Teiº s-a referit, în intervenþia sa, la
anumite obiective industriale, dar ºi instituþii
publice din judeþ, care sunt administrate din alte
zone ale þãrii ºi de ale cãror resurse judeþul
Mehedinþi nu poate beneficia. „Sub pretextul unei
aºa-zise eficienþe economice i s-a luat judeþului
Mehedinþi administrarea celor douã hidrocentrale,
Porþile de Fier I ºi Porþile de Fier II, care produc
aproape o treime din energia electricã a þãrii,
decontând efectele de mediu asupra locuitorilor
mehedinþeni. De asemenea, sub pretextul
regionalizãrii i s-a luat judeþului Mehedinþi
conducerile executive ale unor instituþii
administrative, fãcând mai dificilã relaþia cetãþeaninstituþie publicã. Nu în ultimul rând, sub pretextul
unei administrãri centralizate municipiul Drobeta
Turnu Severin nu dispune nici pânã în acest
moment de un port turistic, deºi Dunãrea scaldã
de mii de ani aceste meleaguri. Judeþul Mehedinþi
nu poate beneficia astãzi, în totalitate, de propriile
resurse, conducerile administrative fiind obligate
sã apeleze la intermediari pentru rezolvarea
problemelor fireºti ale propriilor cetãþeni”, a
declarat deputata Alina Teiº.
La rândul sãu, senatorul Liviu Mazilu s-a
referit la amendamentul pe care l-a depus la
Legea nr. 262/2010, privind sistemul unitar de
pensii publice (L128/ 2017), prin care locuitorii
municipiului Drobeta Turnu-Severin ºi ai
localitãþilor situate în razã de 8 km distanþã faþã
de Combinatul Chimic Romag Prod, care au
trãit 30 de ani neîntrerupt în zona poluatã,
beneficiazã de reducerea vârstei standard de
pensionare cu 2 ani, fãrã penalizare. Proiectul
de lege a fost adoptat de Senatul României,
urmând sã meargã spre dezbatere la Camera
Deputaþilor, care este for decizional.
Liviu Mazilu a fãcut referire ºi la douã iniþiative
legislative pe care le are în atenþie ca parlamentar

de Mehedinþi în perioada
urmãtoare, respectiv un proiect
care sã vizeze trecerea Portului
din Drobeta Turnu Severin în
administrarea Consiliului
Judeþean Mehedinþi ºi un alt
proiect prin care toate insulele
româneºti de pe Dunãre sã fie
administrate de cãtre consiliile
judeþene. „Acord un mare
interes unui proiect care sã
priveascã trecerea Portului din
Drobeta Turnu Severin de la Administraþia Portuarã
Galaþi cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
amenajarea unei faleze, iar eu consider cã este
nevoie de o investiþie majorã.De asemenea, sunt
interesat de un proiect legislativ prin care toate
insulele româneºti de pe Dunãre sã treacã de la
Apele Române în administrarea consiliilor
judeþene. Mã intereseazã acest demers legislativ
în primul rând pentru Insula ªimian”, a declarat
parlamentarul social-democrat mehedinþean.
„Singura sursã pentru încãlzirea Severinului este
Fondul de rezervã al Guvernului”
Senatorul Liviu Mazilu a fãcut ºi câteva precizãri
în legãturã cu furnizarea agentului termic în
municipiul Drobeta Turnu Severin în iarna 20172018. Parlamentarul social-democrat a spus,
printre altele, cã singura variantã de agent termic
rãmâne ºi pentru aceastã iarnã tot Termocentrala
Halânga, iar singura sursã bugetarã este Fondul
de rezervã al Guvernului României. Totodatã, Liviu
Mazilu ºi-a exprimat convingerea cã primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, are, în acest moment, soluþia pentru
asigurarea agentului termic. „Din pãcate pentru noi,
Drobeta Turnu Severin se aflã în cel de-al treilea
an consecutiv în care problema agentului termic
dã bãtãi de cap. Este clar cã singura sursã fezabilã
este tot Termocentrala Halânga. Singura
necunoscutã este suma pe care o va acorda
Guvernul. Din ce ºtiu eu ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, ºi primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, au fost la mai mulþi factori de decizie din
Guvern: prim-ministru, ministrul Energiei, cu care
s-a discutat în mai multe etape. De fiecare datã au
existat încurajãri ºi asigurãri cã Guvernul va susþine
acest demers. În acest moment singura sursã
pentru încãlzirea Severinului este Fondul de rezervã
al Guvernului României. Cred cã primarul
Severinului, Marius Screciu, are în acest moment
soluþia de a asigura agentul termic în Drobeta Turnu
Severin în iarna care vine”, a declarat Liviu Mazilu.
 Mircea Popescu
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Vicepreºedintele PNL
Virgil Popescu a acordat o
declaraþie, în care a arãtat
ce descoperire uluitoare a
fãcut la ANAF în legãturã cu
TVA-ul defalcat
Vicepreºedintele
PNL Virgil
Popescu a acordat
o declaraþie, în
care a arãtat ce
descoperire
uluitoare a fãcut la
ANAF în legãturã
cu TVA-ul defalcat
(aºa-numitul „split
TVA”).
Discuþia pornise
de la recenta mostrã de ipocrizie a guvernului Mihai
Tudose, unde 9 miniºtri plus premierul au evitat sã îºi
declare firmele ca fiind plãtitoare de TVA defalcat.
Concret, vicepreºedintele Comisiei pentru
industrii din Camera Deputaþilor a arãtat cã, la
sfârºitul lunii septembrie (când s-a dus la Fisc, ca
sã-ºi declare propria firmã ca plãtitoare de TVA),
nici mãcar Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
nu era complet pregãtitã sã aplice noua mãsurã a
guvernului Tudose.
„Mi se pare un gest care spune multe despre încrederea
pe care prim-ministrul Mihai Tudose ºi cei 9 miniºtri o
au în propriile mãsuri pe care le adoptã –în special în
asta cu split TVA. Barem din solidaritate pentru cã au
trâmbiþat sus ºi tare cã mãsura split TVA e bunã, ar fi
trebuit sã se conformeze cu aceastã mãsurã.
Dar nu-i nicio problemã: eu am luat decizia sã-mi înrolez
firma pentru split TVA ºi o sã le spun eu cât de prost
funcþioneazã. Pentru cã vãd ºi eu cum au gândit acest
lucru specialiºtii ANAF. Vreau sã vã zic cã eu am fost
chiar vinerea dinainte de 1 octombrie (pe 29 septembrie
– n.r.), sã depun actele pentru split TVA, ºi mi s-a spus
de la ANAF ca mai bine sã stãm pânã luni, dupã 12, sã
citeascã mai bine ordinul de ministru. Deci nici mãcar
ANAF-ul nu era pregãtit pentru aºa ceva! Dar o sã le
comunic eu cum funcþioneazã acest sistem, pentru cã chiar
vreau sã vãd dacã au de gând sã-l þinã”, a afirmat Popescu.
În încheiere, Virgil Popescu a cerut demisia cabinetului
Tudose, acuzându-l de incompetenþã.
„Dupã mine, tot guvernul ãsta ar trebui sã se ducã
ºi sã lase un guvern competent. Pentru ca sã iei o
mãsurã (de split TVA), sã o anunþi cu surle ºi trâmbiþe,
sã spui cã evaziunea e imensã pe TVA, dar tu, care
trebuie sã dai primul exemplu, sã nu-þi înrolezi firmele
în aceastã mãsurã, asta e deja mai mult decât îi poþi
cere unui ministru, unui prim-ministru sau unui guvern!
N-ai cuvinte cum sã comentezi un asemenea act fãcut
de cei 9 miniºtri ºi de Mihai Tudose”, a conchis ºeful
PNL Mehedinþi.
 Biroul de presã
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Reînhumarea rãmãºiþelor omeneºti ale
militarilor români cãzuþi în luptele de la Stalingrad (2)
„Este o impertinenþã de cel mai înalt
grad al autoritãþilor române acordarea
de onoruri speciale la reînhumare
infractorilor români” - a declarat întrun interviu exclusiv pentru IA „Cota
102, cetãþean de onoare al oraºului
Volgograd, Boris Usik. „Soldaþii
români uneori au participat la anumite
atrocitãþi ºi chiar i-au depãºit nemþii.
Toate aceste fapte au fost înregistrate
de Comisia Regionalã Stalingrad
pentru Stabilirea Atrocitãþilor.
Infracþiunea împotriva umanitãþii nu
are nici un statut de limitare, este legea
adoptatã de Societatea Naþiunilor. Da,
este clar cã este necesar sã respecþi
rãmãºiþele oamenilor, oricare ar fi
acestea, acestea sunt valori ºi tradiþii
universale. Dar pentru a reînhuma pe
cei care au batjocorit poporul nostru,
în sunetele fanfarei militare, ca „eroi”
este o cerere ruºinoasã ºi o
impertinenþã!”.
„Èçâåñòèÿ” („Izvestia”) - „Soldaþii
români vor fi reînhumaþi fãrã
onoruri[3]
Vice prim-ministrul Federaþiei
Ruse, Dmitri Rogozin, a recomandat
sã se refuze acordarea de onoruri
militare cu prilejul desfãºurãrii
activitãþilor de reînhumare a
rãmãºiþelor pãmînteºti ale militarilor
români, care au luptat, alãturi de
trupele hitleriste, pe teritoriul
U.R.S.S., în perioada celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial. Activiºtii (cu
sensul de opinia publicã - n.
Misiunii) s-au plâns lui Dmitri
Rogozin - care conduce Comitetul de
organizare pentru pregãtirea
sãrbãtoririi a 75 de ani de la victoria
Armatei Roºii în Bãtãlia de la
Stalingrad - despre pregãtirile de
reînhumare cu onoruri militare a
românilor, în Cimitirul militar din satul
Rossoºka, Regiunea Volgograd.
Însãrcinatul cu afaceri ad-interim al
României, Viorel Cojocaru, a înºtiinþat
autoritãþile Regiunii Volgograd,
cerîndu-le concursul. În scrisoarea
cãtre guvernatorul Regiunii - copia

se aflã la dispoziþia ziarului
„Èçâåñòèÿ” („Izvestia”) -, el a rugat
sã fie asiguratã prezenþa la ceremonia
de «reînhumare a rãmãºiþelor
pãmînteºti ale eroilor militari români,
care au cãzut la Stalingrad», a «unui
pluton de gardã, a unei gãrzi de
onoare ºi a unei orchestre militare».
Informaþia despre pregãtirea
ceremoniei a ajuns în presa localã ºi
a avut o amplã rezonanþã: oamenii au
început sã se adreseze în scris, în
special lui Dmitri Rogozin.
Reînhumarea rãmãºiþelor pãmînteºti
ale militarilor români, la Rossoºka,
este planificatã pentru data de 29
septembrie. Potrivit informaþiilor
deþinute de „Èçâåñòèÿ” („Izvestia”),
manifestarea nu va fi anulatã, însã se
va desfãºura într-o manierã mai
rezervatã, fãrã orchestrã militarã,
gardã de onoare º.a.
Potrivit adjunctului ºefului
Centrului pentru studierea Bãtãliei
de la Stalingrad, Boris Usik, în anii
rãzboiului, soldaþii români ºi-au
câºtigat reputaþia de jefuitori. „La
beþie, adesea, distracþia lor era sãi arunce pe prunci în furci. Pe
oameni îi mânau ca pe vite: îi legau
la cãruþe ºi îi duceau la locurilor
lor de baºtinã, unde, asemenea
robilor, munceau ºi mureau”,
povesteºte Boris Usik. „Consider
cã militarii noºtri nu trebuie sã
acorde onoruri (militare - n. n.);
acest lucru va reprezenta un
sacrilegiu. De reînhumare sã se
ocupe ei, românii, care sosesc aici
special, pentru acest eveniment”.
Secretariatul vice-premierului
(Rogozin - n.n.) a confirmat
aprobarea unei dispoziþii, prin care
se recomandã sã nu fie organizatã
o ceremonie, cu prilejul
reînhumãrii militarilor români.
Formal, acordarea de onoruri
militare militarilor decedaþi, se aflã
sub incidenþa capitolului 11, din
Regulamentul de pazã ºi garnizoanã
(aprobat prin Decretul nr. 1495, din
2007, al preºedintelui Federaþiei

[3] Ðóìûíñêèõ ñîëäàò ïåðåçàõîðîíÿò áåç ïî÷
åñòåé
https://iz.ru/651339/aleksei-ramm-nikolai-surkov-ivan-cheberko/rumynskikhsoldat-perezakhoroniat-bez-pochestei - 28.09.2017

Ruse). În acest document, însã, nu
existã indicaþii referitoare la ceea ce
trebuie fãcut, în cazul în care este
vorba despre reprezentanþii unui
stat strãin. În acelaºi timp, Rusia a
semnat acorduri interguvernamentale privind comemorarea
militarilor cãzuþi în lupte, cu 18 state.
Aceste documente au fost ratificate
prin legi federale. La mijlocul anilor
2000, un astfel de acord a fost
semnat ºi cu România. În noiembrie
2006, el a fost ratificat prin Legea
Federalã nr. 190, din 9 noiembrie
2006. În documente, sunt descrise
pe larg modul de pãstrare al
monumentelor celor înhumaþi,
regulile de efectuare a
exhumãrilor ºi de predare a
rãmãºiþelor pãmânteºti. De
aceea, în text, nu existã
menþiuni cu privire la
acordarea de onoruri
militare.
Istoricul militar Aleksei
Isaev, a declarat „Izvestiei”,
cã, la Stalingrad, armata
românã era o masã de
þãrani prost instruitã, care
fusese adusã la rãzboi cu
parul: „La Stalingrad, au
luptat circa 200.000 de
militari români, din
componenþa a douã
armate”, a declarat expertul.
„Se remarcau printr-o
teamã foarte mare de
tancuri, din cauza absenþei
armamentului ºi a tacticii adecvate.
Pentru ei, chiar ºi câteva tancuri
sovietice erau un coºmar teribil.
Când s-a declanºat Operaþiunea «
Uran », românii au fost respinºi ºi
dezarmaþi cu uºurinþã. S-a ajuns
pânã acolo, încât cavaleriºtii
sovietici, în formaþiune, i-au secerat
pe românii care alergau pe ogorul
înzãpezit, caz rar pentru Marele
Rãzboi pentru Apãrarea Patriei
(denumirea din istoriografia
sovieticã a celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial - n. n.). Într-una din lupte,
unitãþile mecanizate sovietice au luat
prizonieri circa 7.000 de români, în
timp ce ele au pierdut doar câteva

zeci de luptãtori”. Potrivit lui Aleksei
Isaev, armata românã a suferit din
cauza deficitului cronic de ofiþeri.
„Separat, românii puteau lupta
curajos, s-au aruncat împotriva
tancurilor, chiar ºi cu toporul, însã
ca forþã militarã organizatã, cota lor
era foarte redusã”, a mai menþionat
istoricul. „Referitor la jafurile ºi la alte
crime de rãzboi, din acest punct de
vedere, românii nu s-au deosebit cu
nimic printre aliaþii Wahrmacht-ului.
Doar ungurii i-au mai depãºit în ceea
ce priveºte duritatea ºi cruzimea”.
Domnul istoric Aleksei Isaev, un
altfel de Roller, dar rusesc se
autocontrazice: pe de o parte afirmã

despre militarii români: „Se
remarcau printr-o teamã foarte mare
de tancuri [...]”, iar pe de alta:
„Separat, românii puteau lupta
curajos, s-au aruncat împotriva
tancurilor, chiar ºi cu toporul
[...]”.Domnul istoric rus este atât
de convingãtor încât nu ºtim când
sã-l credem.
Textul a fost redactat înainte de
manifestarea din 29 septembrie a.c.
Prin bunãvoinþa domnului lector
univ. dr. Florian Bichir, prezent la
ceremonia de la Rossoºka, vom
reveni cu amãnunte.
Grafica - I.M.
Redacþia Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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„Sondajele devastatoare” ale PSD
De câteva zile tot apar pe internet ºi
pe la televizor „sondaje devastatoare”.
Depinde ºi cine le face ºi cine le
comandã ºi mai ales cine le plãteºte.
Cãci dacã un partid te plãteºte sã îi
faci un sondaj din care sã afle cât e el
de frumos între alegeri, atunci îl poþi
faci ºi prin telefon sau mai grav, cu
telefonul închis. Adicã, din pix. O iei
aºa, matematic, pe hârtie, cu creionul
ºi o dregi în aºa fel încât sã iasã sutã
la sutã când faci adunarea. ªi de cele
mai multe ori iese. În funcþie de cât de
repede intrã banii în contul casei de
sondare sau al firmei sondajul poate
sã fie extraordinar de plãcut sau de
devastator pentru inamicii partidului
politic. Este ºi normal cã între scrutinuri
poþi sã mai bagi în ele fãrã sã mai tai,
pentru cã nimeni nu va verifica imediat
prin comparaþie, cã alegerile sunt abia
peste doi ani sau patru. Aºadar,
„sondajele devastatoare” sunt o manã
cereascã pentru palazi sau alþii care
le executã pentru un partid la
puºculiþa cãruia s-au abonat. Poate
cã o fac ºi în mod voluntar, cu gândul
cã la un moment dat sare careva ºi
cu funcþia bine plãtitã la stat.
Într-o lunã de zile PSD a crescut cu
10% ºi a ajuns la 61%. Se îndreaptã
cãtre un procent de nu mai are loc în

mãsurãtori. Nici PCR nu se putea lãuda
cu un astfel de procent ºi le fãceau ºi
ei pe bune, dacã existau pe vremea
respectivã sondaje. .Cele mai bune
sondaje le fãcea Securitatea prin
beciuri. Atunci se recunoºtea tot: nivel
de trai, dragostea faþã de partid, nivelul
de alimente consumat an de an, de
fericire. Totul era sondat ºi mãsurat.
Desigur, din pix. Raportãrile istorice
ºi producþiile record nu sunt strãine
nici acum unor case de sondare sau
institute de cercetãri sociologice. Au
rãmas cu tarele respective ºi mai
înfrumuseþeazã realitatea. Adicã nu o
înfrumuseþeazã, ci o preschimbã cu
totul, dupã placul plãtitorului, nici
mãcar al cititorului, care se
înspãimântã sã afle cã partidul-stat,
cum îi spune opoziþia, a sãrit de 60%.
Pânã luna viitoare ajunge la 71%, iar
pe final de an se îndreaptã cãtre 90%.
Sigur cã dupã 90% e loc ºi de mai
bine ºi Liviu Dragnea le va cere
activiºtilor sãi sã muncescã ºi mai mult
ºi mai bine ºi sã mãreascã ºi mai multe
salarii. Se va trece inclusiv la mãrirea
lefurilor funcþionãrimii din Bulgaria ºi
din Republica Moldova. Pentru a intra
în Schengen se vor mãri din România
toate salariile din administraþia statelor
Schengen. Un 99,8% pentru partidul

premier ºi se culeg roadele din
sondaje. Când guvernul stã foarte prost
lui Dragnea ar fi cel mai potrivit în sondaje Dragnea nu mai este
procent. Seamãnã cu cel de la alegerea premierul de facto al þãrii, ci Tudose,
secretarului general al partidului în care a dat cu oiºtean în gard prin
funcþia de ºef al statului.
declaraþiile sale nefericite la adresa
Una peste alta, mai face omul tuturor ºi pe orice temã. Nici nu cred
sondaje din pat cu perna la spate, dar cã mai este o surprizã pentru cineva
nici chiar aºa. Este o decenþã în cã va urma ºi vremea lui Tudose sã fie
construirea minciunii ºi în disimularea decapitat de Liviu Dragnea.Pare cã ºi
adevãrului. O decenþã care nu te lasã Tudose a început sã se îmbete cu
sã depãºeºti o anumitã limitã. În afara putere ºi ar putea sã organizeze un
faptului cã... În afara situaþiei în care puci împotriva liderului PSD. Am mai
suma este suficient de mare sã nu te vãzut filmuleþul la Grindeanu. Pânã
mai intereseze Adevãrul.
la urmã a fost pace ºi prietenie.
În rest sondajele cu praf de copt cresc Grindeanu l-a faultat pe Ponta ºi s-a
pentru PSD, însã, în mod paradoxal, iubit din nou cu Dragnea care l-a
scad pentru Guvernul PSD. Dragnea rãsplãtit pentru trãdare sau decizie cu
stã cu alte cuvinte foarte bine ca ºef de un post extrem de cãlduþ.
partid, dar o duce foarte prost ca
Aºadar, i-a sunat ºi lui Tudose
premier. Când rezultatele guvernãrii ceasul? O fi buturuga micã? Sau e
sunt bune ºi sondajele sunt sus buºteanul de serviciu care va fi tãiat.
Dragnea este în realitate adevãratul
 ªtefan Bãeºiu

Investiþii majore...

unor investiþii majore, atât proprii, cât
ºi finanþate prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã. Printre acestea
putem aminti reabilitarea drumurilor
din Gura Vãii, Schela Cladovei ºi
Dudaºul Schelei, reabilitarea ºi dotarea
unor licee de marcã din Severin, dar ºi
construirea unui teren de sport în zona
ANL ºi construirea unor alei.
Primarul municipiului, Marius
Screciu, a anunþat ºi demararea unor
investiþii proprii, printre acestea
asfaltarea unor alei: BUSUIOCULUI,
ROMANIÞEI ªI VIOLETELOR.

 urmare din pagina 1

„Consilierii municipali au aprobat
cotele de cofinanþare pentru
proiectele finanþate prin PNDL ºi
finanþarea investiþiilor de la bugetul
propriu”, a explicat viceprimarul
Severinului, Daniel Cîrjan.
Municipiul nostru va beneficia de
foarte multe investiþii, mai ales cã prin
programul de dezvoltare localã aproape
toate proiectele depuse de
municipalitate au fost admise. În aceste
condiþii cel mai târziu din primãvara
anului viitor, municipiul ºi suburbiile vor
deveni adevãrate ºantiere.
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A fost Sfinþitã Biserica “Sfântul Ioan Gurã
de Aur” din Drobeta Turnu Severin

Pasionaþii de fotografie, aºteptaþi la concursul

„Fotografia – Document Etnografic”

strãinãtate, în þãri precum: Franþa,
Italia, Polonia ºi Ungaria.
Se acceptã fotografii care oglindesc
elemente din cultura tradiþionalã,
materialã sau imaterialã,
surprinse în comunitãþile
rurale ale României.
Premiile oferite în acest an
sunt: pentru Secþiunea de
fotografie alb/negru:
Premiul I - Trofeul „Carol
Popp de Szatmáry” în
valoare de 1.200 de lei,
autoritatea Consiliului Judeþean Cluj, Premiul II –600 de lei, Premiul III –
Programul manifestãrilor a început dã startul celei de-a XIV-a ediþii a 500 de lei; Secþiunea de fotografie
„Aceastã casã Tatãl a zidit-o;
aceastã casã Fiul a întãrit-o; aceastã casã duminicã, 8 octombrie, la ora 8.30 cu Concursului naþional „Fotografia – color: Premiul I -Trofeul „Szabó
Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o ºi a Slujba de sfinþire a bisericii, urmatã la Document Etnografic” (FDE) - Tamás” în valoare de 1.200 de lei,
sfinþit sufletele noastre“. Odatã cu sfinþirea 9.30 de Sfânta Liturghie la care au fost eveniment organizat anual în Premiul II –600 de lei, Premiul III –
parteneriat cu Asociaþia ArtImage, 500 de lei; Secþiunea digitalã II
construcþiei vãzute, are loc ºi sfinþirea prezenþi mulþime de credincioºi.
sufletelor noastre, statornicindu-se Rãspunsurile la slujba de sfinþire dar Universitatea de Arte ºi Design Cluj- ,,Muncile câmpului” - 600 de lei;
legãtura dintre biserica de zid, care este ºi rãspunsurile liturgice au fost date Napoca (UAD) ºi Biblioteca Judeþeanã Secþiunea Reproducere dupã
fotografia veche - 400 de lei; Trofeul
reprezentarea vizualã, arhitectonicã, a de protopsalþii Catedralei Episcopale „Octavian Goga” Cluj-Napoca.
Fotografii pasionaþi de lumea satului Art Image în valoare de 600 de lei,
Bisericii vii, formate din preoþi ºi enoriaºii din Drobeta Turnu Severin.
La finalul Sfintei Liturghii sunt invitaþi sã participe în cadrul precum ºi Premiul special pentru
unei parohii sau comunitãþi monahale.
Dupã ani de ostenealã ºi muncã, cu Înaltpreasfinþitul Pãrinte Irineu a concursului, cele mai bune lucrãri întreaga colecþie înscrisã în concurs
urmând sã primeascã la finalul –o expoziþie personalã în cursul
recunoºtinþã faþã de Dumnezeu ºi de rostit cuvântul de învãþãturã.
Pentru munca depusã spre slava lui competiþiei o serie de premii.Lucrãrile anului 2018.
ctitori, duminicã, 08 octombrie 2017, sToate datele necesare înscrierii în
a împlinit rânduiala de sfinþire a Bisericii Dumnezeu la zidirea acestei biserici se pot trimite prin poºtã, curier, sau
cu hramul „Sfântul Ioan Gurã de Aur” a pãrintele paroh Adrian Cãpitãnescu a pot fi depuse la sediul C.J.C.P.C.T. concurs pot fi regãsite pe site-ul
parohiei Calea Târgu Jiului din Drobeta fost ridicat la rangul de Iconom Cluj, de pe Calea Dorobanþilor instituþiei - www.traditiiclujene.ro,
Turnu Severin, a cãrei piatrã de temelie a Stavrofor. De asemenea Preasfinþitul nr.104, Cluj-Napoca. Termenul precum ºi pe pagina de facebook:
Pãrinte Nicodim a acordat din partea limitã de primire a lucrãrilor este Tradiþii clujene.
fost pusã în data de 10 iunie 2007.
Demarat în 2004, iniþial sub forma
Slujba de târnosire a fost sãvârºitã Episcopiei Severinului ºi Strehaiei marþi, 17 octombrie 2017.
În fiecare an, lucrãrile selectate unui concurs naþional, proiectul
de un ales sobor de arhierei în frunte gramate de recunoºtinþã celor care sde juriu sunt prezentate în cadrul „Fotografia –document etnografic”
cu Înaltpreasfinþitul Irineu, Mitropolitul au implicat la zidirea acestei biserici.
Olteniei. Alãturi de Înaltpreasfinþia Sa La finalul slujbei toþi cei prezenþi au vernisajului organizat în luna (FDE) este unic în þarã. Pe lângã
au slujit Înaltpreasfinþitul Pãrinte primit binecuvântarea de a trece prin noiembrie la Cluj-Napoca ºi, concursul anual, care transformã în
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Sfântul Altar ºi a se ruga pentru cateva ulterior, în alte oraºe din þarã sau fiecare toamnã Clujul într-o „capitalã
strãinãtate, în expoziþii itinerante. a fotografiei etnografice” ºi care
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, clipe la jertfelnicul nou sfinþit.
Episcopul Severinului ºi Strehaiei ºi Binecuvânteazã, Doamne, lucrarea „Fotografia –document etnografic” reprezintã rãdãcina ºi trunchiul
Preasfinþitul Pãrinte Gurie, Episcopul aceasta ºi primeºte, în noua Casã a a poposit pânã acum la: Alba Iulia, proiectului, s-au dezvoltat sub
Devei ºi Hunedoarei, precum ºi o Ta, rugãciunile poporului celui Baia Mare, Bistriþa, Braºov, aceeaºi egidã ºi alte proiecte conexe,
Craiova, Lugoj, Satu Mare, Sibiu, cum ar fi expoziþiile itinerante în þarã
binecuvântatã adunare de preoþi ºi binecredincios!
Pr. Marian Alin Giginã Târgu Jiu ºi Târgu Mureº, dar ºi în ºi strãinãtate, editarea albumelor de
diaconi.
Ziua Mondialã a Educaþiei la Colegiul Tehnic “Dl. Tudor”  urmare din pag. 3 fotografie sau realizarea unei fototeci.
Menirea proiectului este
Fiecare ºcoalã partenerã va forma o echipã formatã din a cunoºtinþelor comune). Vom folosi sarcinile autentice ºi
conservarea
prin fotografie, ºi implicit
3-5 profesori experþi ºi 20-25 de elevi motivaþi care vor autoevaluãrile pentru a îmbunãtãþi învãþarea prin simularea
suport
digital,
a elementelor de
lucra la proiect în toate fazele sale diferite. Alþi profesori sau replicarea unor provocãri importante din lumea realã.
De asemenea, mediile de e-învãþare vor sprijini colaborarea culturã tradiþionalã pe cale de
ºi grupuri de studenþi vor fi implicaþi în testarea ºi
dintre colegii, care pot fi în ºcoli diferite, la domiciliu sau în dispariþie, realizarea unui fond de
evaluarea noilor unitãþi, activitãþi ºi ateliere.
Sala de clasã, în viziunea proiectului devine un spaþiu de strãinãtate); învãþarea semnificativã-activã-reflexivã (elevii fotografie etnograficã veche ºi
învãþare flexibil, de înaltã tehnologie, care promoveazã lucreazã la experimente sau rezolvarea problemelor, folosesc recentã, încurajarea artiºtilor fotografi
colaborarea ºi creativitatea. Scopul principal este de a proiecta selectiv resursele disponibile în funcþie de propriile interese,
sã se aplece asupra acestui domeniu
activitãþi de învãþare îmbunãtãþite în roboticã, care promoveazã: diverse strategii de cãutare ºi învãþare); învãþarea pe bazã
învãþarea autenticã (folosind resurse din viaþa realã, situaþii de probleme (o metodã care îi provoacã pe elevi sã supus pieirii ºi, nu în ultimul rând,
ocupaþionale sau simulãri ale fenomenelor de zi cu zi); “înveþe sã înveþe”), grupurile de elevi cautã soluþii la prezentarea în þarã ºi peste hotare a
Prof. Mihaela Pîrvulescu acestor valori tradiþionale.
învãþarea socialã (tehnologia sprijinã procesul de dezvoltare problemele din lumea realã.
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale (C.J.C.P.C.T.) Cluj,
instituþie de culturã aflatã sub

informaþii
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Lansare de proiect european

Moºteniri la graniþa Dunãrii

La sfârºitul sãptãmânii
trecute, la Lupºa de Jos a avut loc o
conferinþã de presã, susþinutã de
primarul comunei Broºteni, Alexandru
Borugã, preotul Mihai Corcodel, din
partea Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, ºi reprezentantul Primãriei
Kladovo, care este ºi lider de proiect.
Aceasta a fost prilejuitã de lansarea
proiectului cu finanþare europeanã
“Moºteniri la graniþa Dunãrii” Proiectul
a fost realizat pe programul INTERREG
IPA de cooperare Transfrontalierã
România Serbia, cu patru parteneri
implicaþi: Primãria Broºteni, Primãria
Kladovo, Episcopia Severinului ºi a
Strehaiei ºi Asociaþia „Fii Lupºei”.
Bugetul total este de 2.316.920 de
euro, cofiinþarea de la Uniunea
Europeanã fiind de 1.969.382 euro,
perioada de implementare de 24 de
luni (08.06.2017-07.06.2019).
Obiectivul general îl reprezintã
creºterea atractivitãþii pentru turismul
cultural ºi de agrement în regiunea
transfrontalierã Borski- Mehedinþi.
Dincolo de acest prim obiectiv existã
ºi altele trei specifice: îmbunãtãþirea
cooperãrii la graniþã a structurilor
pentru activitãþi turistice, creearea ºi
promovarea unui brand local ºi
promovarea schimburilor de bune

practici a culturii locale ºi turismului
rural, în zona de graniþã BorskiMehedinþi, dezvoltarea unui
parteneriat pentru promovarea
acþiunilor ºi instrumentelor de
comunicare inovative comune în
scopul identificãrii ºi punerii în valoare
a moºtenirii locale culturale ºi rurale.
Trebuie remarcatã implicarea
partenerilor în astfel de iniþiative, care
nu este una singularã. La Broºteni au
mai fost implementate proiecte
europene, sau se aflã în derulare, tot
prin grija actualilor colaboratori.
Episcopia Severinului ºi Strehaiei,
Primãria Broºteni sunt extrem de
implicate, prin reprezentanþii acestora
în îmbunãtãþirea standardelor de viaþã
ale comunitãþii, în dezvoltarea
cooperãrii la graniþa Borski –
Mehedinþi. De asemenea, trebuie spus
cã aici, la Lupºa se aflã în
implementare un alt proiect prin care
copiii ºi tinerii sunt iniþiaþi în arta
dansului ºi a cântecului popular,
funcþioneazã Ansamblul „Doruleþu”,
prin grija pãrintelui Corcodel, a
profesoarei de canto Doina Durdan ºi
a maestrului coregraf, Dumitru Nadu.
Ansamblul „Doruleþu” deja a devenit
cunoscut, chiar ºi în Serbia unde a avut
câteva reprezentaþii.  G. Pogaci

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã deFrenþ Marius-Cristian cu domiciliul în
municipiul Timiºoara, str. Tudor Arghezi, nr. 26, judeþul Timiº, ce intenþioneazã sã
solicite la Administraþia Bazinalã de Apã Banat, aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului Construire casã de vacanþã P+M, zid de sprijin, apãrare de mal
ºi împrejmuire, comuna Sviniþa, zona Dalbohi Potoc, CF 50340, judeþul Mehedinþi.
Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 04.10.2017.
Beneficiar
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ANUNÞ PUBLIC
«UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul «Modernizare Parcul Pensionarilor zona bazin înot» propus
a fi realizat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3
ºi la sediul titularului în zilele de luni pânã vineri între orele 8-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3»

ANUNÞ PUBLIC
«UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul «Construire teren de sport Zona ANL» propus a fi realizat în
intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3 ºi la sediul
titularului în zilele de luni pânã vineri între orele 8-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3»

anunþ
ªcoala Gimnazialã “Theodor
Costescu”, Drobeta Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi organizeazã, în
conformitate cu art. 7 alin. 4 din HG
286/2011 ºi HG 1027/2014,
concursul pentru ocuparea a douã
posturi contractuale vacante de
îngrijitor curãþenie, studii medii,
vechimea în specialitate: minim 1
an într-o unitate de învãþãmânt.

Dosarele de concurs se vor
depune la sediul instituþiei în
perioada 12.10.2017-25.10.2017
ora 16:00.
Proba scrisã va avea loc în data
de 03.11.2017 ora 13:00, interviul
în 08.11.2017 ora 13:00.
Secretarul comisiei de concurs
este doamna Cojocaru Simona,
telefon de contact 0252/322016.
Director, Prof. Tomoescu
Constanþa Steliana

ANUNÞ,
Direcþia Silvicã Mehedinþi vinde la persoane fizice ºi
juridice urmãtoarele tipuri de cherestele:
- cherestea netivitã tei la preþ de 1104 lei/mc (fãrã TVA);
- cherestea netivitã paltin la preþ de 1400 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã frasin la preþ de 1382 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã anin la preþ de 952 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã nuc la preþ de 1664 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã sorb la preþ de 1508 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã salcie la preþ de 963 lei/mc (fãrã TVA);
-cherestea netivitã plop la preþ de 1056 lei/mc (fãrã TVA).
Pentru amãnunte, doritorii pot obþine informaþii suplimentare la telefoanele:
Direcþia Silvicã Mehedinþi: 0252.317.970
Ing. Burtea Marilen: 0731.844.326
Ocolul silvic ªimian: 0252.338.406
ªef Ocol ing. Nicolicioiu Vergil: 0731.844.343
DIRECTOR Ing. Sorin Nicolicioiu
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EURES poate oferi asistenþã ºi consiliere persoanelor
aflate în cãutarea unui loc de muncã în Uniunea
Europeanã / Spaþiul Economic European.
Locuri de muncã sezonierã în
AGRICULTURÃ - SPANIA - CAMPANIA 2018
Agenþia Naþionalã pentru impozit pe venit ºi 113 euro asigurare
Ocuparea Forþei de Muncã, prin socialã. Cazarea este oferitã de angajator
serviciul de ocupare EURES România, contra unei sume de 1,6 euro pe zi.
oferã 800 locuri de muncã vacante la
Dosarul pentru înregistrarea în
nivel naþional (din care 200 pentru baza de date în vederea participãrii
cupluri) în Spania pentru munca la selecþie va conþine o cerere tip,
sezonierã în agriculturã (sunt solicitate care se completeazã la sediul
persoane apte pentru munca la câmp, instituþiei, adeverinþã medicalã cu
cu vârsta cuprinsã între 18–
50 ani), menþiunea “apt de muncã” ºi o copie
campania 2018 (nu se solicitã dupã actul de identitate. Persoanele
experienþã).
cu domiciliul în judeþul Mehedinþi
Durata contractului de muncã este care doresc sã aplice pentru aceste
de aproximativ 3 luni, data estimatã locuri de muncã trebuie sã se
de angajare este februarie-martie adreseze consilierului EURES din
2018. Timpul de lucru este de 6,5 cadrul AJOFM Mehedinþi din
ore pe zi/ 39 ore pe sãptãmânã Drobeta Turnu Severin, bd. Carol I nr.
împãrþite în 6 zile, ziua 7 este zi de 3, tel 0252/319029.
odihnã care poate sã nu coincidã cu DATA ªI LOCUL DE DESFÃduminica. Programul de lucru ªURARE A SELECÞIEI VOR FI
începe la primele ore ale dimineþii. ANUNÞATE ULTERIOR!
Salariul oferit este de 40,43 euro/zi,
Director executiv, Ioan Suru
plãtibili prin transfer bancar.
Consilier superior,
Contribuþiile datorate sunt de 2%
Mihail Sorin Marinescu
INFORMARE DE PRESÃ
Privind prelungirea celei de a doua
sesiuni de depunere a cererilor de sprijin
aferente schemei de ajutor de stat
“Sprijin pentru prima împãdurire ºi
crearea de suprafeþe împãdurite”
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã potenþialii beneficiari cã cea de a doua
sesiune de depunere a Cererile de sprijin pentru accesarea
Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împãdurire
ºi crearea de suprafeþe împãdurite” aferentã Mãsurii 8
„Investiþii în dezvoltarea zonelor împãdurite ºi
îmbunãtãþirea viabilitãþii pãdurilor”, Submãsura 8.1
„Împãduriri ºi crearea de suprafeþe împãdurite” din cadrul
PNDR 2014 –2020, se prelungeºte pânã la data de 17
noiembrie 2017, ora 14.30.
Reamintim cã alocarea financiarã este de
50.000.000 euro, iar valoarea maximã a sprijinului
public pentru un proiect acordat în baza schemei de
ajutor de stat, care înglobeazã toate costurile
standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 ºi
Primei 2, dupã caz, plãtite pe durata de aplicare a
contractului de finanþare, este de 7.000.000 euro.
Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul
sprijinului trebuie sã parcurgã etapele de identificare
a suprafeþelor care urmeazã a fi împãdurite în IPA
Online, de elaborare a proiectului tehnic de
împãdurire ºi de obþinere a avizului pentru proiectul
tehnic de la Garda Forestierã.
RESPONSABIL COMUNICARE

12 - 18.10. 2017

În Croaþia, la VINKOVCI, s-a desfãºurat

Turneul Internaþional de Judo

În perioada
06-07.10.2017
în Croaþia
la VINKOVCI s-a
desfãºurat Turneul
Internaþional de
Judo cu
participarea a 400
de sportivi de la
41 de cluburi din
6 þãri: ROU, CRO,
SRB, SLO, BIH,
UKR.
CSM Drobeta Turnu Severin ºi-a
verificat câþiva dintre sportivii sãi care
s-au clasat dupã cum urmeazã:
Loc I
-ARGINT DIANA -52 kg U14 si U16
-IOVIÞA ROBERTA -52 kg U18 si U21
-TOPALÃ VLAD -81 kg U16
Loc II
-CHICIN ALEXANDRU -73 kg U18
Loc III

-TOPALÃ VLAD -81 kg U18
-CHICIN ALEXANDRU -73 kg U21
A fost o competiþie eficientã pentru
sportivii noºtri, menþinând pregãtirea în
continuare la acelaºi standard pentru cã
urmeazã înaceastãtoamnã competiþionalã
ºi alte concursuri importante.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al
CSM Drobeta Turnu Severin

Bilanþ de activitate la I.T.M.
Mehedinþi, pe trimestrul III 2017

În trimestrul III din 2017 activitatea
inspectoratului s-a desfãºurat având la bazã
atât Programul propriu de acþiuni întocmit ºi
aprobat în conformitate cu Programul Cadru
de Acþiuni al Inspecþiei Muncii pe anul 2017,
cât ºi activitãþile ºi mãsurile dispuse de
minister precum ºi rãspunsurile la sesizãri.
1. În domeniul relaþiilor de muncã
Acþiunile întreprinse s-au concretizat în:
- Efectuarea de controale la 172 angajatori din
municipiu ºi din localitãþile judeþului;
- Identificarea a 8 angajatori care practica
munca fãrã forme legale;
- Depistarea a 15 persoane care prestau
„muncã la negru”;
- Aplicarea a 10 sancþiuni contravenþionale
(amenzi în valoare totalã de 160.000 lei)
angajatorilor care practicau munca nedeclaratã;
- Aplicarea altor 91 sancþiuni contravenþionale
(din care 31 de amenzi în valoarea totalã de
74.500 lei) pentru încãlcarea altor prevederi
legale prevãzute de Codul Muncii, republicat,
Legea 108/1999, republicatã, pentru
înfiinþarea ºi organizarea Inspecþiei Muncii,
HG 500/2011 modificatã ºi completatã,
privind întocmirea ºi completarea registrului
general de evidenþã a salariaþilor;
- Dispunerea a 108 mãsuri cu termene de
realizare în vederea remedierilor deficienþelor

constatate în aplicarea ºi respectarea de cãtre
angajatori a prevederilor legale în vigoare;
- Primirea ºi rezolvarea a 53 de petiþii cu privire
la munca fãrã forme legale, neacordarea
salariului, a concediului de odihnã, vechime
în muncã etc.
În trimestrul III din anul 2017 au fost aplicate
101 sancþiuni contravenþionale, valoarea totalã
a amenzilor fiind în sumã de 234.500 lei.
2. În domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã
În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã,
în trimestrul III al anului 2017, inspectorii de
muncã din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Muncã Mehedinþi au efectuat un numãr de
146 inspecþii de control, constatând 102
abateri de la legislaþia în vigoare, dispunând
un numãr de 102 mãsuri pentru remedierea
acestor deficienþe.
Pentru abaterile constatate în acest domeniu
s-au aplicat un numãr de 102 sancþiuni
contravenþionale din care 19 amenzi
contravenþionale în valoare de 139.000 lei.
În trimestrul III al anului 2017 pe raza
judeþului nostru au avut loc 8 evenimente din
care 4 accidente cu incapacitate temporarã de
muncã ºi 4 accidente mortale.
Nicea MERGEANI, Inspector ºef
Mãdãlina GÎRLEA, Compartiment CRP
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
O sãptãmânã în care socializarea este activitatea
de bazã. Multe dialoguri cu persoanele din
anturajul apropiat, cãlãtorii pe distanþe scurte,
chiar ºi planuri de studii sau de perfecþionare
necesare în domeniul profesional în care activezi.
Pe de altã parte ºi acasã în plan personal ai multe
de fãcut, iar membrii familiei au nevoie de sprijinul
tãu. Amintiri din copilãrie, reuniuni cu persoanele
dragi din trecut, vizite în locurile natale. Ar fi bine
sã te laºi purtat de imaginaþie ºi sã visezi cu ochii
deschiºi la tot ce þi-ai dorit vreodatã. Astfel te
liniºteºti ºi gãseºti soluþii ºi explicaþii pentru toate
situaþiile în care eºti implicat.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Horoscop
(12 - 18 octombrie 2017)

Zodia Leu
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

(23 Iulie - 22 August)
Dialogurile ºi acþiunile comune cu prietenii sunt
foarte importante în aceastã sãptãmânã, de aceea
fii prudent ºi implicat serios în aceste relaþii. Cu
toate cã sunt posibile controverse ºi diferenþe
majore între vorbe ºi fapte, ai încredere cã totul
se desfãºoarã spre binele tãu suprem. Pe de altã
parte ai nevoie de momente de odihnã ºi detaºare
de cotidian. Se pot accentua unele probleme de
sãnãtate, privitoare la sistemul digestiv, stomac
ºi la sistemul osos ºi articular. Îngrijeºte-te
corespunzãtor, dozeazã-þi eforturile ºi urmeazã
sfaturile specialiºtilor în sãnãtate. În a doua parte
a sãptãmânii te vei simþi mult mai bine, revenind
strãlucitor ºi puternic în mijlocul celorlalþi.

Partenerul de viaþã ºi colaboratorii te solicitã
din plin. Discuþii importante pe teme socioprofesionale, dar ºi desfãºurarea unor activitãþi
comune. Prietenii au de-a face cu relaþia ta
matrimonialã sau cu activitatea profesionalã în
care eºti implicat. Posibil sã primeºti oferte de
colaborare de la ºi prin prieteni. Acceptã-le cu
drag! Vor interveni ºi cheltuieli comune cu alþii,
de genul facturi, taxe, impozite sau dezbateri pe
seama unor investiþii. Fii prudent, deoarece
veniturile tale sunt instabile. Se contureazã la
orizont cãlãtorii îndepãrtate, relaþii cu strãinãtatea,
dar ºi implicare în diverse forme de ºcolarizare.

Zodia Capricorn

Zodia Fecioarã

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti preocupat de aspectele materiale ale vieþii
cotidiene în aceste zile. Primirea salariului,
dezbateri pe acest subiect, aflarea unor informaþii
privitoare la schimbarea condiþiilor de muncã –
toate acestea te vor pune serios pe gânduri. Este
nevoie sã-þi remodelezi mentalitatea vizavi de
raportul muncã –platã aferentã, pentru cã este o
mare diferenþã între aºteptãrile tale ºi ceea ce îþi
oferã lumea înconjurãtoare. Persoanele din
anturajul apropiat te solicitã mult, provocândute totodatã la discuþii personale destul de
rãscolitoare. Fereºte-te de a povesti despre
vulnerabilitãþile tale sau despre planurile de viitor.
Ocupã-te ºi de relaþiile cu membrii familiei.

O sãptãmânã foarte solicitantã în plan profesional!
Reuniuni oficiale cu ºefi, cu reprezentanþi ai unor
instituþii oficiale, dezbateri pe teme socioprofesionale, un carusel de stãri, trãiri, senzaþii ºi
emoþii dificil de înþeles ºi gestionat pe alocuri. Totuºi,
selecteazã-þi prioritãþile ºi nu lua de bun chiar tot ce
se petrece în preajma ta. Cumva este vorba despre o
furtunã într-un pahar cu apã. Prietenii îþi sunt alãturi
ºi te poþi bizui serios pe sfaturile ºi acþiunile lor.
Onoreazã orice invitaþie de a ieºi în lume ºi de a te
distra. Ai nevoie de relaxare, de odihnã ºi de mult
contact cu natura. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci
îngrijeºte-te corespunzãtor.

Multã forfotã în zona profesionalã! Pe lângã
sarcinile curente pe care le ai de îndeplinit la
serviciu vor interveni altele urgente, propuse de
cãtre ºefi. Ar fi bine sã-þi selectezi prioritãþile ºi
sã-þi dozezi eforturile! Eºti susþinut ºi apreciat
bine de cãtre toatã lumea, dar sãnãtatea este
vulnerabilã ºi îþi poate crea probleme serioase.
Este posibil sã intre în discuþie ºi un plan de
consultaþii, analize medicale ºi chiar intervenþii
chirurgicale. Partenerul de viaþã te provoacã la
discuþii aprinse pe teme comune. Acordã-i
atenþie ºi timp! Colaborãrile profesionale în care
eºti implicat se pot modifica, dar ai încredere cã
este în beneficiul tãu. Cheltuieli majore!

Zodia Gemeni

Zodia Balanþã

(23 August - 22 Septembrie)

Zodia Vãrsãtor

(21 Mai - 22 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti în formã de-a lungul acestei sãptãmâni, astfel
cã îþi poþi trasa planuri mãreþe atât în plan personal,
cât ºi în plan profesional. Eºti susþinut de cãtre
persoana iubitã ºi de cãtre copii, ceea ce este mare
lucru. Bine ar fi sã urmezi sfaturile primite ºi chiar
sã acþionezi la unison cu persoanele dragi. Se
contureazã noutãþi financiare, putând fi vorba
despre primirea drepturilor salariale, despre un
favor ce îþi este oferit de cãtre colegii de muncã
sau se îmbunãtãþesc condiþiile de muncã destul
de mult. Însã, deocamdatã fereºte-te de a te hazarda
în investiþii materiale sau a te lãsa dus de valul
unor informaþii ºi gesturi, aparent, binevoitoare.

Demersurile intelectuale ºi relaþiile cu
strãinãtatea predominã în aceste zile. Este posibil
sã cãlãtoreºti, sã te implici în diverse studii sau
sã relaþionezi cu persoanele aflate departe de
graniþele þãrii. Ai spor ºi succes în comunicare ºi
în tot ce þine de realizarea documentelor, actelor
personale ºi profesionale. La serviciu eºti solicitat
de cãtre ºefi ºi autoritãþi în general. Se contureazã
discuþii importante, sarcini de lucru noi ºi chiar
o funcþie de conducere. Fii prudent ºi evalueazãþi bine posibilitãþile de a rezolva corect ºi la timp
sarcinile care îþi revin. Prietenii te sprijinã mult ºi
bine, aºa încât ascultã-le sfaturile ºi fi-le alãturi.

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte sentimentale.
Persoana iubitã ºi copiii au nevoie de prezenþa
ºi eforturile tale, bine fiind sã le oferi din plin. Cu
toate cã sunt posibile controverse, discuþii
aprinse, una doreºti tu, alta doresc ei - existã
ºanse mari de a ajunge la un numitor comun. De
asemenea la serviciu ai multe ºi mãrunte de fãcut,
iar sprijinul colegilor lasã de dorit. Concenteazãte serios pe sarcinile tale ºi evitã implicarea în
discuþii aprinse sau în treburile altora! Sãnãtatea
este vulnerabilã, astfel cã ar fi nevoie de îngrijiri
de specialitate. Relaþiile parteneriale au nevoie
de revigorãri din toate punctele de vedere.

Zodia Rac

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(23 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

În prima parte a sãptãmânii eºti retras ºi
dornic de a sta mai mult tu cu tine, în locurile
dragi sufletului tãu. Îþi sunt favorizate dialogurile
tãinuite cu oameni de încredere ºi rezolvarea
unor chestiuni personale pe care trebuie sã le
ºtii doar tu ºi cei foarte apropiaþi. Sunt momente
bune pentru a te gândi pe îndelete la situaþiile
ºi relaþiile în care eºti implicat. Revelaþiile din
aceastã sãptãmânã sunt de mare anvergurã ºi
ar trebui notate într-un jurnal personal. Undeva,
cândva îþi vor fi de mare folos. Vei reveni în primplanul vieþii cotidiene cu forþe proaspete ºi cu
planuri noi. Însã deocamdatã, evitã sã povesteºti
amãnunte despre tine ºi intenþiile tale.

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte privitoare la
bani ºi bunuri materiale. Este nevoie sã achiþi
facturi, taxe restante sau sã relaþionezi cu instituþii
financiare. Se recomandã prudenþã, deoarece în
umbrã existã detalii financiare ascunse. Ar fi bine
sã rezervi momente liniºtite ºi sã analizezi pe
îndelete situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat.
Astfel vei obþine informaþii preþioase ºi soluþii
viabile pentru toate. Relaþiile cu strãinãtatea se
evidenþieazã mult, fie prin discuþii cu persoanele
plecate, fie prin realizarea unei cãlãtorii sau
planuri în acest sens. La serviciu eºti solicitat de
cãtre ºefi pentru dezbateri profesionale
importante. Prudenþã ºi discernãmânt!

Este nevoie sã te ocupi de casã ºi de relaþiile
cu membrii familiei. Sunt posibile discuþii
aprinse de la cheltuieli comune, pe seama
moºtenirilor, partajelor sau investiþiilor
patrimoniale. Se recomandã prudenþã ºi rãbdare,
pentru cã unii îþi pot înþelege greºit intenþiile. Pe
de altã parte te poþi ocupa cu succes de un hobby
sau te poþi întâlni cu prietenii la o ºuetã. Sunt
momente bune pentru amuzament ºi pentru
schimb de informaþii preþioase. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce multã muncã la serviciu,
discuþii colegiale, fiind posibile schimbarea
condiþiior de muncã ºi a legislaþiei aferente. Acordã
atenþie ºi sãnãtãþii!
Autor: AstroCafe.ro
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Prognoze triste pentru leu
Dupã cinci sãptãmâni în care
euro a testat depãºirea pragului de
4,6 lei, în perioada analizatã leul a
reuºit sã recupereze o parte din
terenul pierdut, însã indicii ROBOR
s-au plasat în jurul dobânzii de
politicã monetarã, semn cã a rãmas
o singurã direcþie: în sus!
Septembrie s-a închis cu o medie
de 4,5991 lei, maxim al ultimilor mai
bine de cinci ani. La debutul
intervalului cursul a coborât la 4,5772,
tendinþa menþinându-se pânã la
sfârºitul acestuia când a fost atins un
minim al ultimelor douã luni de 4,5729
lei. În ultima ºedinþã a perioadei
tranzacþiile s-au realizat între 4,567 ºi
4,577, pentru ca la închidere euro sã
urce la 4,584 lei, semn cã au început
marcãrile de profit.
Media dolarului american a coborât
la debutul intervalului la 3,8928 lei
Dupã o creºtere la 3,9107 lei, la finalul
perioadei cursul a scãzut la 3,8803 lei,
în condiþiile în care cotaþiile din piaþã
au fluctuat între 3,875 ºi 3,893 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,139 la
1,153 franci/euro, astfel cã media ei
a alunecat de la 3,9988 la 3,9728 lei.
Viitorul nu aratã prea bine pentru
leu. Analiºtii grupaþi în CFA România
estimau în ultimul lor raport, realizat
pe baza prognozelor din august, un
nivel de 4,62 lei pentru o perspectivã
de ºase luni, respectiv de 4,65 lei
pentru una de 12 luni.
Zilele trecute a apãrut un raport al
celor de la UniCredit, care estimeazã
cã „tendinþa de depreciere
caracteristicã lunilor de toamnã,
împreunã cu riscurile fiscale ºi
politice ar putea menþine cursul leu/
euro în preajma sau chiar deasupra
nivelului de 4,6 pânã la finalul
anului”. Analiza ia în considerare
faptul cã BNR nu se va opune unei
deprecieri treptate a leului, iar
„tranziþia spre intervalul de
tranzacþionare de 4,6 –4,7 se va
produce în primul trimestru al anului
2018" care va coincide cu momentul
înãspririi politicii monetare a bãncii
centrale, care se va corela cu o
anticipatã creºtere a inflaþiei.
Analiºtii de la UniCredit cred cã
BNR „ar putea reacþiona majorând

12 - 18.10. 2017

Finala Campionatului
Naþional e Ne-Waza

dobânda de politicã monetarã de trei
ori, pânã la nivelul de 2,5% în
intervalul februarie-mai 2018".
O astfel de evoluþie se va reflecta ºi
în continuarea procesului de creºtere
a indiciilor ROBOR. Pe piaþa
monetarã indicii ROBOR au revenit
pe creºtere, dupã douã zile de uºoarã
scãdere. Cel la trei luni a încheiat
perioada la 1,79%, dupã ce în urmã
cu o sãptãmânã a fost anunþat un
nivel de 1,8%, maxim începând cu
25 noiembrie 2014. Indicele la ºase
luni a sãrit de la 1,87 la 1,91%, cel
mai mare nivel din 7 ianuarie 2015.
Aceeaºi tendinþã ascendentã o
aveau ºi indicii la 9 luni (1,93%),
respectiv 12 luni (1,94%) valori care
depãºesc dobânda de politicã
monetarã a BNR, care se menþine din
mai 2015 la 1,75%.
De altfel, guvernatorul BNR a afirmat
cã: „Nu vindem iluzii populaþiei. S-a
ieºit din zona dobânzilor foarte
scãzute, apropiate de zero, în toatã
lumea. Miºcarea de dobândã a fost
prognozatã de BNR. Creºterea
dobânzilor este inevitabilã”.
Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie descendentã, de la 1,1816
la 1,1670 dolari, minim al ultimelor
circa douã luni. Aprecierea dolarului
a fost consecinþa evoluþiei pozitive a
pieþei muncii din SUA, ºomajul
coborând de 4,4% în august la
4,2% în septembrie. La sfârºitul
perioadei euro fluctua între 1,1740
ºi 1,1818 dolari.
Analiza cuprinde perioada 4 –10
octombrie.  Radu Georgescu

În perioada 29-10.09.2017
în Sala Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional e Ne-Waza
(lupta la sol din Judo) pentru
U12,U14,U16, individual, masculin
ºi feminin.
CSM Drobeta Turnu Severin a
avut în competiþie 7 sportivi care
s-au clasat dupã cum urmeazã:
Loc II
-VLADU ANA MARIA -40 kg -16
-ARGINT DIANA -52 kg -U14
-TOPALÃ VLAD +73 kg -U16
Loc III
-COVACIU IASMINA -57 kg -U16
Loc V
-NAE ALEXANDRA -57 kg -U16
Loc IX

Desfãºuratã la Drobeta Turnu
Severin, finala pe þarã a Campionatului
Naþional de Judo Ne-Waza a reunit la
start sportivi de la 60 de cluburi din þarã.
Palatul Copiilor - Filiala Strehaia a
participat cu ºapte judoka de la grupa
de avansaþi. În finalul competiþiei AnaMaria Rãducan a reuºit sã obþinã
medalia de bronz, un singur meci
pierdut despãrþind-o de finala
categoriei, unde putea obþine un aur
sau un argint.
Un loc clasificabil a obþinut ºi
judoka Popescu Georgian Mãdãlin,
clasându-se pe locul Vll, în urma

disputãrii a trei meciuri. În general au
luptat bine ºi ceilalþi cinci judoka dar
neavând suficientã experienþã

-DIACONESCU CHRISTIAN-50 kg -U16
-FLORESCU MIRCEA -55 kg-U14
În Sardinia la OLBIA s-a
desfãºurat Campionatul Mondial
de veterani (vârste peste 30 de
ani) care a strâns la start 1.126
sportivi din 52 de þãri.
Sportiva STEREA Lena s-a clasat
pe locul 3 în cadrul categoriei 57 kg-F4 .
Pentru sportivii CSM Drobeta va
urma Finala Campionatului Naþional
de Ne-Waza U11,U13,U15,
individual, masculin ºi feminin, care
se va desfãºura la Ploieºti în
perioada 14-15.10.2017.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM
Drobeta Turnu Severin

Strehaia pe podium ºi la Campionatul National de Ne -Waza

competiþionalã nu au reuºit o clasare.
Speram cã pe viitor vor fi ºi ei
prezenþi pe podium!  I.G.M.
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Start greºit pentru severinence
Învinsã în prima etapã, scor
0-7 în deplasarea de la ACS Banat
Girls Reºiþa, ACS Atletic Drobeta a
pierdut ºi meciul disputat la
Independenþa II Baia Mare.
Maramureºencele au condus cu 3-0
la pauzã, iar în final s-au impus cu 41. Singurul gol al oltencelor a fost
izbutit de Roxana Safta. Pe 22
octombrie, cu începere de la ora 11:00,

Daniel Ispas, aflate pe ultimul loc în
Seria Vest a Ligii a III-a la fotbal
feminin, vor întâlni CFR II Timiºoara.
La Baia Mare, Atletic Drobeta a jucat
în formula: Lavinia Sporea - Roxana
Safta, Dara Bãrzuicã, Paula Usturoi,
Sidonia Giuverdea - Olga Mocofan,
Ionelia Matei, Alexandra Inoveanu,
Lavinia Erceanu, Mãdãlina Giurcã Cerasela Bãluþã, iar pe parcurs au mai
intrat Daniela Condescu,
Clasament Liga a III-a, Seria Vest
1. Banat Girls Reºiþa 2 2 0 0 15-0 6 Bianca Ungureanu,
2. Indep. II Baia Mare 2 2 0 0 9-3
6 Olivia Drogea ºi Nicoleta
3. CFR II Timiºoara 1 1 0 0 5-2
3 Stoenicã.
4. Venus Maramureº 2 0 0 2 4-10 0
“În prima etapã am
5. Juventus Timiºoara 1 0 0 1 0-8
0 jucat cu cea mai
6. Atletic Drobeta
2 0 0 2 1-11 0 puternicã echipã din
pe Stadionul Termo, fetele pregãtite de serie, apoi meciul cu CFF Oltenia

nu s-a jucat, deoarece echipa din
Craiova s-ar putea desfiinþa, dupã
care am avut o nouã deplasare
grea, pe terenul unei echipe care
are în lot multe jucãtoare care

Campioanele nu se regãsesc

În derby-ul etapei a V-a din Liga a
V-a Mehedinþi, Recolta Dãnceu a învins
campioana CS Strehaia cu scorul de 4-0 ºi a
Liga a IV-a - Etapa a V-a
Recolta Dãnceu - CS Strehaia
4-0
Dierna Orºova - Real Vânju Mare
5-0
Decebal Eºelniþa - Inter Salcia
2-2
Viitorul Cujmir - Viitorul ªimian
4-5
AS Corcova - Dunãrea Pristol
3-5
Clasament
1. Dãnceu
5 5 0 0 29-3 15
2. ªimian
5 5 0 0 21-5 15
3. Orºova
5 5 0 0 17-6 15
4. Cujmir
5 3 0 2 14-9 9
5. Strehaia
5 3 0 2 10-11 9
6. Pristol
5 1 1 3 9-14 4
7. Eºelniþa
5 0 3 2 6-18 3
8. Corcova
5 0 1 4 8-16 1
9. Salcia
5 0 1 4 8-19 1
10. Vj. Mare 5 0 0 5 1-22 0
Liga a V-a - Etapa a V-a
ªtiinþa Broºteni - Real Vânãtori
13-0
Inter Crãguieºti - Coºuºtea Cãzãneºti 2-1
Dunãrea Hinova - Voinþa Vrata
2-3
Unirea Gârla Mare - ASG Hinova
6-2
Viitorul Floreºti - Voinþa Opriºor
3-0
AS Obârºia de Câmp - AS Corlãþel 1-1
Clasament
1. Broºteni
5 4 1 0 27-5 13
2. Crãguieºti 5 4 1 0 19-13 13
3. Gârla Mare 5 3 0 2 15-11 9
4. Cãzãneºti 5 3 0 2 13-9 9
5. Floreºti
5 2 1 2 16-12 7
6. Vrata
5 2 1 2 12-11 7
7. D. Hinova 5 2 1 2 11-10 7
8. Opriºor
5 2 0 3 11-12 6
9. Obârºia
5 1 2 2 9-7
5
10. G. Hinova 5 1 2 2 14-19 5
11. Corlãþel 5 1 1 3 9-17 4
12. Vânãtori 5 0 0 5 6-35 0

rãmas în fruntea clasamentului. Cãtãlin
Chirfot (34), Robert Þogoe (’40), Gheorghe
Gãdãleanu (’51) ºi Gabriel Enea (’60) au
marcat pentru gazde. Pe locul secund, dar
golaveraj inferior, are Viitorul ªimian, care
s-a impus cu 5-4 la Cujmir, prin golurile lui
Andrei Enea (‘4, ’74), Lucian Zamfir (’33, ’60)
ºi Costinel Simulescu (’41), respectiv
Gheorghe Ionicã (2), Marian Cebuc (‘7), Liviu
Ionicã (’31) ºi Viorel Mihuþ (’51). Punctaj
maxim mai are ºi Dierna Orºova, care a
dispus cu 5-0 de Real Vînju Mare, prin
golurile lui Tiberiu Pãtãºanu (’12, ’50, ’60,
’62) ºi Adrian Brãgãu (’19). Dupã aceastã
rundã, primele 3 clasate s-au desprins deja
la 6 puncte de Viitorul Cujmir ºi CS Strehaia.
Nici campioana din Liga a V-a nu-ºi
gãseºte cadenþa. În etapa a V-a, Dunãrea
Hinova a fost învinsã cu 3-2, pe propriul
teren, de Voinþa Vrata, ºi s-a depãrtat la 6
puncte de primul loc. Adrian ªelãu (’18) ºi
Ionuþ Mihãiloaica (’61) au înscris pentru
gazde, în timp ce victoria
oaspeþilor a fost adusã de
Marius Basarab (’34), Ionuþ
Chiotan (’75) ºi Marian
Inimãrea (’89). Scorul sezonului
l-a izbutit liderul ªtiinþa
Broºteni, care a dispus cu 130 de “lanterna roºie” Real
Vânãtori, prin golurile lui Mihai
Popescu (‘2, ’17), Marius
Manea (’11, ’22, ‘36), Stelian
Mãreºescu (’13, ’39, ’56, ‘79),
Ion Drãghici (’30), Ovidiu Zâmþa
(’69), Iancu Jumolea (’73) ºi
Mihai Sucilã (’76).  M. O.

evolueazã ºi în liga secundã. Ne
aºteapatã un nou joc dificil, cu CFR
II Timiºoara, saletitul unei echipe
care joacã în Liga I”, a explicat
antrenorul Ispas.
 M. O.

Au remizat cu Argeº

În etapa a V-a din seria a IV-a a Turneului Speranþelor
U14, selecþionata judeþului Mehedinþi a remizat, scor 3-3, cu
reprezentativa Argeºului. Pe Stadionul Municipal, mehedinþenii
au marcat prin Andrei Oanã (‘4, ’76) ºi Gabriel Fulga (’81), în
timp ce argeºenii au punctat prin Mihai Tãnase (’24), Eduard
ªirionescu (’30) ºi Andrei Casapu (’76). În primele 2 meciuri,
selecþionata U14 a judeþului Mehedinþi câºtigase meciurile
cu echipele judeþelor Olt (7-5) ºi Vâlcea (3-1), dupã care a
fost învinsã cu 5-0 de Dolj ºi cu 2-1 de Gorj. Cu Argeº,
antrenorul severinean Dumitru Bãlu a mizat pe: Bogdan Sfetcu
(ACS Luceafãrul Drobeta Turnu Severin), Mihai Afrim (AS
Sport Kids Drobeta Turnu Severin), Rãzvan Dincã (AS Sport
Kids), Raul Dragolici (ACS Luceafãrul), Ilie Sgondea (ACS
Luceafãrul), Georgian Roºoga (AS Sport Kids), Mathias
Hondorocu (ACS Luceafãrul), Alin Enache (AS Sport Kids),
Alexandru Moroºanu (AS Sport Kids), Claudio Mocanu (ACS
Luceafãrul), Alexandru Balica (AS Sport Kids), Andrei Oanã
(AS Sport Kids), Ianis Mihart (AS Sport Kids), Raul Faur (ACS
Luceafãrul), Gabriel Pîslea (ACS Luceafãrul), Gabriel Fulga
(AS Sport Kids) ºi Mario Viºan (ACS Luceafãrul).
Duminicã, de la ora 13:00, pe Stadionul Termo,
selecþionata Mehedinþiului va întâlni echipa similarã
a judeþului Olt.
 M. O.
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Sucã, nea primaru de la ªimian ºi ministru Cuc,
promisiunile aleºilor ºi coada dupã posturi la stat

Mã nepoate, vã spusei io
la un moment dat, cã pin armatã,
la un moment dat, îl deterã pe
Sucã la bucãtãrie, la curãþat
cartofi ºi la aranjat mesele. Numai
cã fãcu º-acolo fr’o douã de
pominã. Pusã sare în loc de
zahãr în cafea ºi zahãr în loc de
sare în ciorbã. Uitã cârpa de ºters
oalele-n tocanã ºi cuþitu’ în aluatu
de pâine, capela îi cãzu în varza
cãlitã fãcutã pentru ofiþeri. Când
dete un cãpitan sã bage furculiþa
în varzã, scoasã boneta lu Sucã.
Ghionionu lui fu cã era iscãlit pe
capelã ºi asta le întrecu pe toate.
Îl trimesãrã la examen, la doftori,
sã vadã ce-o fi în capu lui.
Mã fraþilor, veni nea Cuc la
ªimian, îl vãzu pe nea Truºcã mai
mic aºa, nea primarele îl rugã sã
facã un sens giratoriu spre
Hinova, iarã nea ministru fu de
acord. Zis ºi fãcut, ce mai încoace
ºi încolo. În plus, nea Cuc îi ºi

spusã “viitoru primar”ºi aºa
fu, vã amintiþi. Acuma, or o ºtii
nea ministru cã nea Truºcã
vrea sã mai candideze la
vreun mandat, ori zisã nea
ministru cã fu chemat la
ªimian pe motiv de campanie
electoralã. Una peste alta,
asta fu la întoarcere, cã la
ducere pãnã la Timiºoara,
nea Cuc sã împiedicã pi la
Orºova. ªi pe bunã dreptate,
cã îl demisã pe ºefu di la
Drumuri, dupã un accident
soldat cu victime –pãrinþi ºi
copii, pe Clisura Dunãrii. ªi asta
pentru cã nu existau parapeþi pe
marginea drumului.
Acuma, mã nepoate, cã tot veni
toamna, fãcurã ai noºtri expoziþie
de produse agroalimentare în
Piaþa Crihala. Ba chiar erau
produse româneºti, de pi la Burila,
de pi la Batoþi, de pi la Cujmir, da
ºi de pe la Dolij, de peste tot, ce

Zilele comunei Gîrla Mare

A fost mare petrecere la finalul sãptãmânii în comuna Gârla Mare!
Au fost sãrbãtorite Zilele Comunei, iar primarul Baicu ºi Consiliul Local
Gîrla Mare ºi Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi-au unit eforturile pentru a
le oferi cetãþenilor comunei o distracþie pe cinste.
Ansamblul Profesionist “Danubius” al Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” a oferit un adevãrat regal folcloric gârlenilor, adunaþi în numãr
mare pe esplanada din faþa Cãminului Cultural. Pe scenã au urcat soliºti
vocali ºi instrumentiºti recunoscuþi ai cântecului popular mehedinþean,
precum Claudia Catanã, Ionela Bãdãlan, Angela Magheru ºi Anica Ganþu.
O surprizã foarte plãcutã pentru public l-a constituit ºi Ansamblul de
dansuri “Dunãrea” din Gârla Mare care a fost aplaudat pentru suitele de
dansuri prezentate.
G. P.

mai. Veni primaru, veni prefectu,
nu veni preºedintele di la
consiliu, cã fu absent motivat, da
toatã lumea fu mulþumitã. Pã unde
mai gãseºti atâtea produse
româneºti laolaltã, dacã nu odatã
pe an, la expoziþie?!
Unde mai pui cã tanti
adjunctã di la Direcþia Agricolã
cumpãrã neºte produse, ca sã
nu plece acasã cu mâna goalã.
Femeia, gospodinã, nu se
cãdea doar sã sã uite.
Da marele absent fu tot nea
Daea, care ajunsã la sãrbãtoarea
recoltei de pi la Slatina ºi probabil
fu prea obosit sã mai ajungã ºi pi
la Mehedinþi. Da ºi când o veni,
sã vezi atuncea sãrbãtoare.
Mã fraþilor, de stadionu
Angelescu ºi de Bazinu de înot
iarãºi nu sã mai aude nimica, aºa
cã probabil mai rãmânem cu un

schelet în mijlocu oraºului ºi ne
întrecem vara la ºtrand la Schela,
cã dacã altã alternativã nu avem,
mãcar nu mai promitem. Da zisã
al lu Zbanghiu cã sã pune pe citit
ºi ia împreunã cu Sucã toate
promisiunile ºi vine ºi vã spune
cam ce s-a ales de ele. Pã da, cã
mãcar sã ºtie oamenii cam pe unde
stãm ºi cu ce sã aleg. Dupã ce
aleg. Cã dacã ar ºti înainte ce aleg,
ar fi mai atenþi atunci când ar alege.
Aia e, mã nepoate, cã dacã
crescurã salariile pin instituþii, e
coadã mare la posturi ºi dintr-o
datã apãrurã angajãrile la stat, mai
ceva ca pe vremurile bune. Cã
dacã tot e de stat la stat, poþi sã
stai ºi sã-þi vinã rându la post.
Pentru cine ºi cum, o sã vedem.
Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti, aºa ca nea Daea!
 nea Mãrin

