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A început furnizarea de
agent termic în municipiul
Drobeta Turnu Severin

Inaugurarea unei baze
sportive la Vânjuleþ

citiþi în pag. 5

Severineanul Sârbu, învins
de marocanul Nougait

Cele douã cazane de la ROMAG TERMO au fost repornite, iar
caloriferele severinenilor încep sã se încãlzeascã în urmãtoarele 24 de ore. Reþeaua de agent
termic primar a fost încãrcatã, iar temperatura va ajunge la parametrii normali. Furnizarea
efectivã a cãldurii din punctele termice a început miercuri dupã-amiazã.
Angajamentul asumat de primarul Marius Screciu, de a furniza agent termic de la începutul
lunii noiembrie a fost respectat. SPAET avertizeazã, însã, cã rãu-platnicii nu vor primi cãldurã.

Cazanele închiriate de la fosta Termocentralã
de la Halânga au fost repornite, reþelele de agent
termic sunt deja încãrcate, iar temperatura apei este
în creºtere. Pânã joi dupã amiazã caloriferele
severinenilor racordaþi la reþeaua centralizatã de
furnizare se vor încãlzi. De fapt, aºa cum spun
specialiºtii de la Termo, miercuri dimineaþã

temperatura a ajuns la parametrii normali. Cãldura
a ajuns prima datã în nordul oraºului, undeva cãtre
dimineaþã, iar pânã la ora 17.00, dacã nu vor fi avarii,
tot municipiul va avea încãlzire.
„Mâine dimineaþã (n.r. 2 noiembrie) va
începe furnizarea agentului termic ºi cãtre
ºcoli ºi spitale.  Continuare în pag. 16

Corul Kinonia - Concert aniversar dedicat
zilei de naºtere a M.S. Regele Mihai
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PSD e ca ºi mort,
CITIÞI ÎN PAG. 9
dacã mai e condus mult de Dragnea

Desfãºuratã, sâmbãtã seara, în Sala
Polivalentã din Drobeta Turnu Severin, Fighters
League WKA a adus în ring 5 lupte de K1 ºi 3
de box. În mainevent-ul galei, severineanul Ionut
Sîrbu a fost învins, prin Technical Knock Out
(TKO), în ultima reprizã, de marocanul
Noureddin Nougait, care s-a impus printr-o
loviturã de picior aplicatã la ficat.
“M-am antrenat în ultimele 3 luni doar pentru acest
meci. Aveam aºteptãri foarte mari, dar, din pãcate,
deºi controlasemlupta pânã în acel moment, a venit
acea loviturã, care m-a împiedicat sã mai lupt
pentru cucerirea centurii”, a declarat Sârbu.
La evenimentul din Polivalenta severineanã au fost
prezenþi doar 500 de spectatori, deºi spectacolul na lipsit din ring. Poate a contat ºi absenþa
basarabeanului Anatolie Ciumac, care n-a mai putut
lupta în gala din Oltenia, deoarece a fost arestat, chiar
cu o zi înainte, pe motiv cã ar face parte dintr-un
grup infracþional.  Continuare în pag. 2
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Editorial

social - politic

de Sorin Vidan

Marea
nemulþumire

Tendinþa noastrã naturalã e
nemulþumirea, mai ales în vremuri de
crizã. Mult mai uºor gãsim în noi
resurse sã ne exprimãm faþã de ceea
ce ne nemulþumeºte ºi intrigã, sperie,
enerveazã sau revoltã. ªi gãsim, slavã
Domnului, destule ocazii ºi motive sã
ne focalizãm pe aceste aspecte.
Din pãcate, lumea de azi ne oferã prea
multe ocazii sã fim nemulþumiþi ºi
revoltaþi, ºi prea puþine sã fim încântaþi
ºi mulþumiþi. Acum, în zilele noastre,
noul teritoriu de manifestare al
frustrãrilor, nervilor, nemulþumirilor de
tot felul a devenit Facebook-ul. E noul
spaþiu în care ne exprimãm, în fel ºi
chip, pãrerile despre lume ºi viaþã.
Cunosc doar douã sau trei persoane
care nu au cont pe Facebook ºi, sincer,
uneori, le invidiez. Nu au obsesia de a
deschide mereu, oriunde, pagina
respectivã, sã dea like, sã caute nu ºtiu
ce, sã comenteze nu ºtiu ce.
Facebook-ãreala e o megapasiune
a vremurilor de azi, cu plusurile ºi
minusurile sale, dar a devenit, cã
vrem sau cã nu vrem, parte din
cotidian. Comunicãm mai uºor,
interacþionãm, ne transmitem tot felul
de stãri, sentimente, trãiri ºi
experienþe, de la cele personal
culinare la cãlãtorii, de la copii ºi
animale de companie la cãrþile citite.
Iar uneori facebook-ul devine zona în
care ne manifestãm indispoziþiile sau
animozitãþile, antipatiile ºi ironiile. De

aici o mulþime de certuri, discuþii,
unfrend-ri ºi ºicane.
Într-un fel Facebook-ul a devenit cea
mai bunã oglindã a tipului nostru social
ºi mental. Gãsim aici de toate pentru
toþi, toate chipurile lumii noastre, printre
care ºi al nostru. Un uriaº ºi mereu
schimbãtor cor de chipuri ºi voci.
Marea nemulþumire în care ne aflãm
cu toþii, mai mult sau mai puþin, are
cauze felurite, vechi ºi noi, ºi nu e un
dat doar al vremurilor de azi. ªi înainte
de era facebook exista, doar cã acum
aceastã realitate a nemulþumirii e mult
mai vizibilã ºi mai vehementã.
Am sentimentul cã principala cauzã
a nemulþumirii þine de fapt de natura
materialã a vieþilor noastre, de faptul
cã nu am reuºit, iatã, dupã decenii de
democraþie, sã ajungem la un standard
de viaþã mai bun, cã societatea noastrã
e încã grevatã de inechitãþi mari, de
injustiþii de tot felul, cã de multe ori
aspiraþiile noastre se lovesc de prea
multe ziduri ºi opreliºti, cã sãrãcia
unora e în flagrant conflict cu
suspecta bogãþie a altora etc.
Dacã generaþiile mai în vârstã au o
mai mare rezistenþã în faþa nedreptãþii
ºi incorectitudii sociale, a inerþiei
instituþionale de exemplu, nu acelaºi
lucru se poate spune despre
generaþiile tinere. Tinerii pleacã din
þarã. Cautã în alte þãri posibilitatea de
a-ºi câºtiga mai bine un statut de
demnitate economicã. Ei, tinerii, îºi
manifestã nemulþumirea în acest fel.
Pentru noi, cei mai în vârstã, lucrurile
stau altfel: ne-am aclimatizat cu
nemulþumirea, trãim în ritmurile ei,
încercãm sã o facem respirabilã, deºi
nu ne este uºor. Sperãm mereu cã
lucrurile se vor îndrepta într-o bunã zi
deºi nici noi nu mai credem cu
uºurinþa de altãdatã în acest lucru.

Severineanul Sârbu, învins de marocanul Nougait
URMARE DIN PAGINA 1

“Evenimentul a fost unul reuºit,
chiar dacã sportivul român Ionuþ
Sârbu a ratat oportunitatea de a
cuceri centura europeanã la W.K.A,
categoria 63,5 kg. Urmãtoarea galã
la avea loc la începutul anului viitor,

la Reºiþa”, a precizat promoterul
Doru Coºoi.
Gala de la malul Dunãrii a fost
organizatã cu sprijinul Primãriei
Drobeta Turnu Severin ºi a
Consiliului Judeþean Mehedinþi
Mircea OGLINDOIU

02 - 08.11. 2017

ªedinþa lunarã a
Colegiului Prefectural

Prefectul judeþului, Nicolae
DRÃGHIEA, a condus în data de
31.10.2017, ºedinþa Colegiului
Prefectural Mehedinþi.
La ºedinþã au luat parte,
subprefectul judeþului Andrei
Stãniºoarã, ºefii instituþiilor publice
ºi serviciilor deconcentrate din
judeþ, invitaþi, fiind prezenþi ºi
reprezentanþii mass-media.
Ordinea de zi a avut 5 puncte, însã
cea mai dezbãtutã temã a fost cea
legatã de punerea în ordine a
drumurilor pentru iarnã, activitate ce
încheiatã în data de 01.11.2017.
Din expunerile reprezentanþilor
Drumurilor Naþionale a rezultat cã sunt
realizate aprovizionãrile cu material
antiderapant, carburant, iar utilajele
sunt pregãtite pentru intervenþie ºi
repartizate la punctele operaþionale. O
problemã mai deosebitã existã la
drumurile judeþene, unde contractele
de deszãpezire nu sunt încheiate în
acest moment, cauza fiind
neprezentarea niciunui operator
economic la cele trei licitaþii organizate
de cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi.
Reprezentanþii C. J. Mehedinþi au dat
asigurãri cã în cel mai scurt timp va fi
organizatã selecþia prin negociere
directã, fiind iniþiate ºi demersuri cu
consiliile locale în vederea asigurãrii
deszãpezirii cu utilajele proprii a
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drumurilor judeþene aflate pe raza
acestor unitãþi administrativ- teritoriale.
Domnul Nicolae DRÃGHIEA a
transmis administratorilor drumurilor
cã aºteaptã raportul comisiilor de
verificare a stadiului pregãtirilor
pentru iarnã desemnate ºi a atras
atenþia asupra concentrãrii pe zonele
cunoscute cu pericol de înzãpezire.
Totodatã, a precizat sã se acorde o
atenþie deosebitã porþiunilor de drum
deteriorate ce pun în pericol siguranþa
circulaþiei, deteriorare cauzatã nu
numai de fenomenele meteorologice
ci ºi de nerespectarea tonajului
autovehiculelor de transport lemn,
cãrbune ºi alte asemenea. În acest
context, prefectul judeþului a atras
atenþia reprezentanþilor instituþiilor
statului cu atribuþii de control sã ia
mãsurile necesare încât sã se limiteze
la maximum aceste practici.
Dupã acest punct al ordinii de zi,
prefectul Nicolae DRÃGHIEA a
informat membrii colegiului
prefectural cu privire la îndeplinirea
sarcinilor reieºite din Programul de
Guvernare, arãtând cã toate
instituþiile cãrora li s-au solicitat
informaþii au transmis cã deruleazã
activitãþile în graficul foii de parcurs
reieºitã din Program, nefiind
raportate întârzieri sau abateri.
 Biroul de presã
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com
TELEFAX: 0252 - 326.143
Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.
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Primãria Turnu Severin
acordã facilitãþi pentru
atragerea investitorilor
Consilierii locali s-au întrunit
luni, 30 octombrie, în cadrul ºedinþei
ordinare de Consiliu Local pe luna
octombrie. Pe ordinea de zi au figurat
mai multe proiecte de hotãrâri care
vizeazã dezvoltarea urbei.
Investitorii care îºi iau angajamentul
cã vor crea cel puþin 20 de locuri de
muncã într-o perioadã de un an, vor
primii din partea Primãriei Drobeta
Turnu Severin teren fãrã licitaþie
publicã, conform unui proiect votat
luni de aleºii locali. Municipalitatea
sperã ca în felul acesta sã atragã o

serie de firme dornice sã
investeascã în oraºul de la Dunãre.
„Am avut astãzi pe ordinea de zi
un punct foarte important pentru cei
care vor sã investeascã în Drobeta
Turnu Severin ºi anume posibilitatea
ca în momentul în care cineva vrea
sã vinã sã concesioneze un teren
pentru a crea cel puþin 20 de locuri
de muncã va avea aceastã
posibilitate fãrã licitaþie publicã. Eu
zic cã este un lucru bun pentru noi
ºi dã posibilitatea investitorilor,
celor care vor într-adevãr sã

investeascã, sã primeascã de la
Primãrie un teren plãtind
concesiune, dar avându-l liber de
orice fel de sarcini”, a declarat
primarul Marius Screciu.
Un alt punct important pe ordinea
de zi a vizat crearea Direcþiei de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural,
Joi, 2 noiembrie, a.c., începând cu ora 10.00, la Pavilionul ca structurã cu personalitate juridicã
Multifuncþional din strada Independenþei nr. 2 va avea loc evenimentul de în subordinea Consiliului Local.
lansare a celor trei volume rezultate din proiectele “Gust ºi Esteticã Aceastã nouã entitate va cuprinde
Tradiþionale - GET” ºi “Palatul Pleºa – neoclasic ºi þãrani”.
Cetatea Medievalã, Castelul Artelor
Volumele “Palatul Pleºa –moºtenirea culturalã în comunitate”, “Ospãþ cu ºi Pãdurea Crihala, trei obiective
gust în Mehedinþi”,“Arhitectura Tradiþionalã montanã din Isverna – pãstrare ºi care s-au bucurat în anii trecuþi de
punere în valoare”, prezintã activitãþi din cadrul celor douã proiecte dedicate ample lucrãri de reabilitare pe
patrimoniului cultural din judeþul Mehedinþi.
fonduri europene.
Evenimentul este organizat de Asociaþia SINAPTICA, împreunã cu
„Încercãm prin aceastã nouã
Primãria Obârºia de Câmp, Primãria Isverna, Liceul de Arte I. ªt. Direcþie sã punem în valoare aceste
Paulian, Facultatea de Litere a Universitãþii Bucureºti ºi va fi gãzduit obiective turistice, iar în momentul
de cãtre Muzeul Regiunii Porþilor de Fier.
 Biroul de presã în care ele vor ieºi de sub incidenþa

Lansãri de carte

reglementãrilor europene, sã le
putem introduce în circuitul turistic
ºi sã încasãm bani de la cei care
doresc sã le viziteze. Mai mult decât
atât, obligatoriu, aºa cum este cazul
Cetãþii Medievale, trebuie introdusã
într-un circuit al Cetãþilor din
România, cu o reclamã fãcutã foarte
bine astfel încât cei care ajung în
Drobeta Turnu Severin sã treacã
pragul Cetãþii. Am considerat cã fiind
o instituþie foarte mare cea a
Palatului Culturii este obligatoriu în
acest moment sã despãrþim
lucrurile, unii sã se ocupe de ceea
ce înseamnã act cultural la nivel de
municipiu, iar ceilalþi sã se ocupe
de punerea în valoare a acestor
obiective turistice ºi nu numai”, a
explicat primarul Marius Screciu.

Poliþia Rutierã Mehedinþi: Lucrãrile de reparaþii pe DE 70 se
finalizeazã în jurul datei de 15 noiembrie

ªoferii care traverseazã
tronsonul de drum de pe Drumul
European 70, între municipiul
Drobeta Turnu Severin ºi Orºova,
mai au de îndurat cel puþin douã
sãptãmâni pânã când vor fi
finalizate lucrãrile care se
efectueazã la rosturile de dilataþie.
Pe DE 70 se efectueazã lucrãri de
reparaþii la rosturile de dilataþie pe
viaductul Padina Scarpiei, aflat în
apropierea Punctului Vamal de la Porþile
de Fier I, motiv pentru care traficul este
un coºmar pentru cei aflaþi în tranzit.
„Avem probleme cu traficul rutier pe
DN 6, au fost instituite restricþii parþiale
de circulaþie pe sectorul de drum
cuprins între Turnu Severin ºi Orºova,
ca urmare a reabilitãrii rosturilor de
dilataþie. Noi preconizãm ca aceste

reparaþii sã dureze pânã în jurul datei
de 15 noiembrie când cu siguranþã
restricþiile vor fi ridicate, iar circulaþia
se va desfãºura în valori normale”, a
declarat în cadrul unei conferinþe de
presã ºeful Poliþiei Rutiere Mehedinþi,
subcomisarul Claudiu Bebec.
La semafoarele amplasate de
drumari se formeazã cozi pe
kilometri întregi spre disperarea
celor care trec prin zonã.
Lucrãrile de înlocuire a
dispozitivelor de acoperire a
rosturilor de dilataþie, aferente
viaductelor de pe DN 6 (DE 70) au
început pe data de 02.10.2017.
„Ordinul de începere a fost dat în
data de 08.09.2017 ºi începerea
efectivã s-a fãcut în urma întocmirii
managementului de trafic ºi obþinerii

autorizaþiei de lucru. Lucrãrile
constau în refacerea tuturor rosturilor
de dilataþie defecte ºi degradate de pe
DN 6 (DE 70), prevãzute în caietul de
sarcini. Pentru evitarea blocajelor ºi
semnalizarea corectã a lucrãrilor a
fost întocmit managementul de trafic

ºi au fost obþinute autorizaþiile
necesare intervenþiei”, a precizat
CNAIR SA.
Lucrãrile sunt executate de S.C.
FILICON IMPEX S.R.L. în asociere cu
S.C. T.K.T. TEHNOLOGII ªI
TENSIONÃRI ÎN CONSTRUCÞII S.R.L.
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Magdalena Iorgovan,
preºedinte ales la organizaþia
municipalã a Femeilor Liberale

În urma alegerilor ce au avut loc
luni, 30 octombrie, la organizaþia
municipalã a Femeilor Liberale,
doamna Magdalena Iorgovan,
preºedinte ales, îºi propune
împreunã cu echipa sã dezvolte ºi
sã consolideze organizaþia pe care,
începând de ieri o conduce.
Aceasta îºi doreºte sã creascã
vizibilitatea OFL în spaþiul public ºi
politic, ºi a lansat, pe aceastã cale o
invitaþie tuturor doamnelor care doresc
sã se implice în organizarea
evenimentelor ºi a unor acþiuni cu ocazia
sãrbãtorilor naþionale ºi religioase.

Totodatã, femeile liberale îºi
propun sã pregãteascã ºi sã
lanseze proiecte ºi acþiuni destinate
diverselor categorii sociale.
În sprijinul doamnelor a venit ºi
preºedintele PNL Drobeta Turnu
Severin care a declarat cã Partidul
Naþional Liberal acordã o
deosebitã atenþie organizaþiilor
speciale ºi cã aºteaptã initiaþive
din partea acestora, în care sã fie
un partener solid în vederea
derulãrii de acþiuni ce vin în
sprijinul comunitãþii.
 Biroul de presã

Agenda culturalã a Palatului
Culturii „Teodor Costescu”
O lunã octombrie caldã, din
punct de vedere cultural. Palatul
Culturii „Teodor Costescu” a deschis
stagiunea teatralã cu piesa „Cealaltã
þarã”, adaptare dupã Herta Muller,
jucatã de actori ai Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova. A fost
un spectacol aplaudat dar ºi
controversat. Un spectacol care pe

activitatea desfãºuratã pânã acum.
Severinul se mândreºte cu faptul
cã regele, prinþul Carol I a descãlecat
pentru prima datã pe pãmânt
românesc la Turnu Severin. Acest
descãlecat din 1866, a deschis calea
spre modernitatea României, spre o
epocã fãrã egal în istoria naþionalã.
În memoria Severinului, Carol I ºi
instituþia monarhicã au un loc cu totul

interesul faþã de invitaþi: regizor,
producãtor ºi unul dintre actori.
Mulþumim încã odatã, ºi pe aceastã
cale, publicului nostru, iubitor de
frumos dar ºi celor care ne sprijinã:
Consiliul Local ºi Primãria Drobeta
Turnu Severin!
Nu putem sã trecem mai departe fãrã
sã punctãm simpozionul organizat de

Ziua Armatei dar ºi spectacolul
organizat de ANRM MH cu ocazia Zilei
M. S. Regele! Spectacolul a avut loc
în sala Virgil Ogãºanu ºi a fost
susþinut de corul Kinonia al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei. Un alt proiect
important, gãzduit de Palatul Culturii
„Teodor Costescu” este al unor tineri
inimoºi ºi dornici de o lume mai bunã.
„Teatrul Labirint” –un proiect cu ºi
despre tineri! Un proiect cu care se
încearcã, într-un anume fel, gãsirea
unor soluþii la problemele majore cu
care se confruntã comunitatea noastrã.
Suntem aici sã-i ajutãm ºi ne bucurãm
cã ne-au ales! Castelul Artelor a fost
ºi el urcat, cercetat ºi vizitat de foarte
mulþi turiºti. Turiºti care au avut ocazia
sã vadã, la etajul I expoziþii de grup –
UAP Turnu Severin ºi personale, ca
cea a lui Costel Viºan, artist care a venit
cu o expoziþie ineditã ”Galeria
nebunilor buni”, expoziþie pe care
special pentru cã regele a revenit de artistul o va duce în curând la Cluj!
foarte multe ori în Severin ºi a revenit
Cu ajutorul dvs, al spectatorilor
cu mare plãcere, deºi oraºul în noºtri dar ºi ai cititorilor “Obiectiv
momentul în care a descãlecat aici Mehedinþean” povestea merge mai
nu i-a fãcut o impresie favorabilã. Nici departe! În paginile acestea, dar ºi
nu avea cum pentru cã oraºul era pe paginile de facebook ale Palatului
foarte tânãr, avea numai 20-30 de Culturii ºi Agenþiei Teatrale Severin
ani de existenþã, era „o comunã”, cum puteþi afla ce surprize vã pregãtim
spune el în memorii.
în luna noiembrie!
Fiþi obiectivi ºi prezenþi la Teatru!
Pr. Cosmin Eftimie Necºoiu

mulþi dintre spectatori i-a pus pe
gânduri, altora le-a trezit amintiri
dintr-o perioadã grea din viaþa lor.
A urmat „Octav”, un film cu ºi despre
copilãrie! O cãlãtorie interioarã a unui
mare artist cãtre sine! Publicul prezent
la discuþiile ce au avut loc dupã
proiecþie a marcat frumuseþea ºi
puritatea peliculei, a participat activ cu
întrebãri ºi aplauze arãtându-ºi

Corul Kinonia - Concert aniversar dedicat
zilei de naºtere a M.S. Regele Mihai

La invitaþia Alianþei Naþionale
pentru Restaurarea Monarhiei –
A.N.R.M., filiala Mehedinþi, miercuri,
25 octombrie, la orele 19.00, în sala
Virgil Ogãºanu a Palatului Culturii
„Teodor Costescu” din Drobeta Turnu
Severin, a avut loc un concert oferit de
Corul “Kinonia” al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, cu ocazia
împlinirii vârstei de 96 de ani de cãtre
M. S. Regele Mihai I. Repertoriul coral
a fost unul variat, pretabil
evenimentului aniversar de excepþie.
Evenimentul a fost presãrat cu câteva
momente poetice ºi evocãri din viaþa
Regelui, expuse de membrii ANRM.
La finalul concertului organizatorii au
oferit corului Kinonia o medalie, ca
semn de recunoºtinþã pentru toatã
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Expoziþie „Animale din poveºti”,
la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

Vineri, 27 octombrie 2017, de la ora
12.00, la Pavilionul Multifuncþional al Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier a avut loc vernisajul
expoziþiei temporare “Animale din poveºti”.
Manifestarea este adresatã tuturor iubitorilor
de naturã, care vor sã cunoascã mai îndeaproape
tainele ºi frumuseþile vieþuitoarelor din judeþul
Mehedinþi ºi nu numai. Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier are un valoros patrimoniu faunistic
provenit din zona Mehedinþiului, deosebit de
atent conservat. Pãsãri precum pelicanii, dropiile,
cocorii ori râsul, ursul, bursucul, vulpea, veveriþa

ºi multe alte mamifere pot
fi admirate în expoziþia
deschisã la Pavilionul
Multifuncþional de pe
strada Independenþei nr. 2.
„Noi credem cã vor fi
încântaþi (n.r. elevii) sã
regãseascã
aici
personajele din poveºtile
cunoscute ºi sã vadã ºi
animale cum ar fi dropia
care sunt, din pãcate,
dispãrute din þara noastrã,
dar ºi alte animale din poveºtile cunoscute. Îi
aºteptãm pe copii ºi vom þine expoziþia dincolo de
vacanþa de o sãptãmânã pentru cã noi considerãm
cã este ceva plãcut ºi util. Pânã la sfârºitul lunii
noiembrie, noi îi aºteptãm aici pentru a intra în
împãrãþia poveºtilor ºi sperãm ca acest demers al
nostru sã fie ºi o provocare cãtre a citi mai mult ºi a
crea mai mult”, a declarat Doiniþa Chircu, managerul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier. Expoziþia
temporarã “Animale din poveºti” va putea fi
vizitatã toatã luna noiembrie, la etajul II al
Pavilionului Multifuncþional.
 Alexia M.

PMP Mehedinþi are conferinþa judeþeanã
de alegeri în luna decembrie

Rãzvan Roºca, preºedinte interimar al
organizaþiei judeþene PMP Mehedinþi, a anunþat
marþi, 31 octombrie, în cadrul unei conferinþe
de presã, cã la începutul lunii de decembrie va
avea loc conferinþa judeþeanã de alegeri:
„Zilele trecute am finalizat calendarul acþiunilor
premergãtoare alegerilor care vor avea loc în cadrul
Conferinþei Judeþene ºi vã anunþ cã acest calendar
va debuta în data de 1 noiembrie ºi el se va finaliza
pe data de 9 decembrie, datã la care am stabilit cã
vom organiza aceastã conferinþã judeþeanã. În cadrul
conferinþei judeþene ne vom alege statutar

conducerea ºi aici mã refer
la preºedintele filialei
M e h e d i n þ i ,
primvicepreºedintele,
Consiliul Executiv Judeþean
ºi comisiile de specialitate,
adicã comisia de arbitraj ºi
de integritate ºi comisia de
cenzori. Aceastã nouã
conducere va primi
mandat pe patru ani”.
În cadrul aceleaºi
conferinþe de presã, Rãzvan
Roºca a mai anunþat cã
medicul de familie Marian Boiangiu a ales sã facã
politicã în sânul organizaþiei PMP Mehedinþi.
„A fost ca un deziderat pentru mine, acela de a
identifica persoane foarte active în cadrul
comunitãþii, persoane cu notorietate, persoane
care au dovedit din punct de vedere profesional
în domeniul în care au activat, iar astãzi am
plãcerea ºi onoarea de a vã anunþa cã domnul
doctor Marian Boeangiu va activa în cadrul
organizaþiei Mehedinþi, în calitate de
vicepreºedinte pe domeniul sãnãtãþii”, a
declarat liderul PMP Mehedinþi.  Alexia M.

02 - 08.11. 2017

pag. 5

Inaugurarea unei baze
sportive la Vânjuleþ
Vineri, 27 octombrie 2017, a avut loc
inaugurarea unei baze sportive multifuncþionale,
în comuna mehedinþeanã Vânjuleþ. Aceastã bazã
sportivã conþine un teren multisport (teren de
minifotbal ºi un teren de tenis), un teren de
badminton, dar ºi o platformã perimetralã pe care
sunt amplasate mese de tenis ºi douã panouri
de baschet. Alãturi de primarul comunei
Vânjuleþ, domnul Costache Nistor, la inaugurarea
acestei baze sportive au participat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu, autoritãþi judeþene ºi locale
mehedinþene, precum ºi numeroºi localnici atât
din comunã, dar ºi din localitãþile învecinate.
Primarul acestei comune, implicit echipa care a
iniþiat ºi implementat acest proiect, au înþeles
faptul cã dezvoltarea investiþiilor locale
presupune ºi crearea unui climat propice
atragerii investiþiilor externe, care vor avea un
impact pozitiv asupra comunitãþii.

Modernizarea ºi
reabilitarea a
21,35 km din drumul
judeþean DJ670
Proiectul “Reabilitare/Modernizare DJ
670 Malovãþ (DN 67) - Marga L=21,350 km”
propus pentru finanþare de Consiliul Judeþean
Mehedinþi, în cadrul Programului Operaþional
Regional 2014-2020 – componenta
SUERD, a fost admis în faza urmãtoare a
procesului de evaluare ºi selecþie, respectiv
evaluarea tehnicã ºi financiarã.
Cu o valoare totalã de 47,380,504.15 RON,
din care bugetul eligibil reprezintã
47,352,358.27 RON, vizeazã modernizarea ºi
reabilitarea a 21,35 km din drumul judeþean
DJ670, în intravilanul ºi extravilanul comunelor
Malovãþ, Bâlvãneºti ºi Godeanu.
Tronsonul propus reabilitãrii/modernizãrii
aduce beneficii multiple populaþiei din zona de
nord a judeþului deservind peste 4.000 de
locuitori din comunele Malovãþ, Bâlvãneºti ºi
Godeanu, în special prin asigurarea conectivitãþii
cu douã reºedinþe de judeþ, respectiv municipiul
Drobeta Turnu-Severin ºi municipiul Târgu-Jiu.
Porþiunea de drum judeþean supusã
reabilitãrii, va fi prevãzutã cu urmãtoarele
dotãri: va avea 7 staþii de transport public ºi
alveole construite/modernizate ºi va dispune
de elemente suplimentare destinate siguranþei
circulaþiei ºi anume: limitatoare de vitezã,
parapet, semnalisticã cu avertizare luminoasã
pentru treceri de pietoni.  Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Porcul multicolor pârlit în statul de drept...

* De vreo sãptãmânã, cu
precãdere în recentul sfârºit de
sãptãmânã, Facebook-ul a fost plin cu
imagini de la nunþi, botezuri, mascaradã
de Halloween ºi o mulþime de prãjeli.
Diverse. Culinare, intelectuale cu
dominanþã... didacticã, dacã mã
înþelegeþi ce vreau sã spun. Într-un
cuvânt, o plictisealã de nedescris! Alte
locuri comune pe Facebook (în afarã,
desigur de... clasicele invitaþii la cafea
sau poze cu mâþe) –imagini cu unghii
vopsite în fel ºi chip, platouri cu prãjituri
(antre-uri, fripturi etc), snopi de flori
pentru cele mai banale evenimente,
lasã-mi, toamnã, pomii verzi, copii de
toate vârstele ºi în toate poziþiile posibile,
munþi ºi vãi, mori de vânt, râuri
repezi,trecãtori, ne aºteaptã mama, tata,
prieteni vechi, fraþi ºi surori... Asta e!
* Tema favoritã a presei acestor zile
este porcul adus de Dragnea la SRI ºi

„sportivã”, o „pâine bunã de mâncat”.
Aºa, ºi? Dacã Dragnea, Kovesi, Coldea
ºi cine or mai fi fost, au mursticat
câteva hãlci de ºorici cu þuiculiþã
adecvatã, care ar fi morala? În niciun
caz, nu una nouã. Pentru cã toatã
lumea era ºi este convinsã de faptul
cã liderii tuturor partidelor sunt mânã
în mânã cu serviciile. Pentru ca, la o
adicã, sã-ºi acorde ajutorul mutual
necesar, fãrã prea multe... derapaje
interne. Iar în timpul liber sã joace hora
unirii în jurul râmãtorului sacrificat.
Spre amuzamentul, nu-i aºa,
prostimii/pulimii!
* Singurul lucru de oarecare interes
din toatã tãrãºenia asta, ca ºi din cea
legatã de cine stãtea pe canapeaua din
sufrageria lui Gabriel Oprea în noaptea
alegerilor prezidenþiale din 2009, este
atitudinea cucoanei care troneazã în
fruntea bugetofagei Direcþii Naþionale

pârlit acolo, în scop de pomanã, în
prezenþa, printre alþii a madamei Luluþa.
Luluþa Kovesi, dar cine credeaþi? Ei,
porcul ãsta multicolor, dacã mã
înþelegeþi ce vreau sã spun, va da,
multã vreme de acum înainte, presei
de pe Dâmboviþa hranã cotidianã. Sau
cum spun câþiva cretinoizi din preesa

Anticorupþie, care nu ºtie la ce
declaraþii fiþoase ºi complicate sã mai
recurgã pentru a încerca sã arunce în
derizoriu participarea sa la acele, cum
sã le zic, chioilhanuri cu ºtaif. Sau cu
temã. ªi cu cât încercãrile dumneaei
sunt mai insistente, cu atât senzaþia
de penibil este mai persistentã. Unele

voci insistente ºi insidioase încearcã
sã ne convingã de faptul cã trebuie sã
o mai rãbdãm pe Luluþa pânã îºi
încheie actualul mandat (al câtelea?)
ºi pânã i se gãseºte de cãtre protectorii
ei un locºor de muncã, mã rog, cât de
cât cãlduþ, undeva prin Europa, ca sã
aibã ºi dumneaei unde pleca
dimineaþa de acasã. ªi, desigur, de
unde sã se întoarcã. Noi, care nu o mai
putemsuportaºicarecredemcãdumneaei
reprezintã focarul de tensiuni majore din
viaþa publicã româneascã, îi cerem sã facã
apellafãrâmeledebunsimþpecaresperãm
cã le mai are ºi sã plece singurã în Sibiul
natal. Împreunã cu primul ei protector,
Dulapul Sãsesc de la Cotroceaua mov.
Mov am zis?! Mda...
* “Pute a alegeri” este titlul
editorialului semnat de Cornel
Nistorescu în Cotidianul.ro.
Editorialistul leagã achitarea lui Vasile
Blaga de cãtre instanþa de fond de
pregãtirea alegerilor prezidenþiale din
2019 ºi de morala prezidenþialelor din
2009. Ia auziþi acilea: „Cum o sã-l
condamne justiþia independentã pe
vameºul Vasile Blaga, pe organizatorul
de campanie al lui Traian Bãsescu ºi
pe dirijorul echipei lui Iohannis? ªi
dacã se supãrã ºi spune cum a
funcþionat campania lui Klaus? (...)
Mãrturisesc cã mã sperie încercãrile
noastre de a afla ce grup de putere a
condus ºi în ce fel a fost orchestratã
realegerea lui Traian Bãsescu. ªi dacã
ar fi mers cu realegerea marinarului,
de ce n-ar fi aplicat aceeaºi reþetã sau
numai o parte din ea la alegerea
spectaculoasã a lui Klaus Iohannis?”.
Ei, ce ziceþi, stimaþi prieteni? Aºa-i cã

se mai lumineazã puþin orizontul de
înþelegere a unora dintre realitãþile
politicii româneºti actuale? Altminteri,
achitarea lui Vasile Blaga, zis
Buldogul, ºi considerat simbolul
corupþiei în regimul Bãsescu, de cãtre
instanþa de fond ridicã numeroase
semne de întrebare ºi lasã în urmã tot
atâtea nedumeriri. Statul „de drept”
articulat de regimul lui Traian Bãsescu
(personaj care, spre mirarea generalã,
zburdã ºi hãhãie în libertate, nederanjat
de nimeni) îºi protejeazã, cum, se
vede, foºtii susþinãtori. ªi eventuali foºti
finanþatori. C-aºa e viaþa!...
* Universitatea din Craiova
organizeazã mâine, vineri, 3 noiembrie
2017, conferinþa naþionalã „Tradiþie ºi
continuitate” dedicatã centenarului
naºterii marelui critic ºi istoric literar,
dar ºi inegalabilului profesor, Al. Piru.
Toate bune ºi frumoase, cu atât mai
mult cu cât ªcoala Doctoralã a
Facultãþii de Litere craiovene poartã
numele ilustrului om, care, între altele,
a fost ºi primul ei decan. Atâta doar cã
momentul centenar a fost pe 22
august, deci cu aproape douã luni în
urmã. ªi nici acest fapt nu ar fi atât de
deranjant, dar conferinþa de care
vorbim cã se va deasfãºura mâine este
foarte apropiatã de data de 6
noiembrie, când se împlinesc 24 de
ani de la... trecerea în eternitate a lui Al.
Piru. Ce marcãm atunci, prin aceastã
conferinþã, o aniversare sau o
comemorare? O inabilitate care ar trebui
sã le dea serios de gândit
organizatorilor, între care intuim
prezenþa câtorva... genii pustii. Dar sã
încercãm a lua partea bunã a lucrurilor...

dezvãluiri
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Mica Românie din Insula Afroditei

ªcoala Româneascã din Cipru
Cea mai mare realizare
pentru românii din Cipru a fost
înfiinþarea ªcolii Româneºti, aceasta
fiind, potrivit doamnei Anca Cristina
Pãun Pericleous, profesoarã de
vioarã la Nicosia, un pionerat în
Diaspora europeanã. ªcoala
Româneascã din Cipru a fost
înfiinþatã în urmã cu 14 ani, proiectul
fiind susþinut la vremea respectivã
de Ambasada Românilor din Cipru,
prin ambasadorul de atunci, Costin
Georgescu, dar ºi de Alianþa
Românilor din Cipru, reprezentatã
de
doamna
Christina
Christodoulou Todea. “Am început
cu o clasã de 15 elevi, copii din
familii mixte (mama româncã, tatãl
cipriot), iar acum existã 12 clase în
7 oraºe din Cipru, având 7 cadre
didactice. La ªcoala Româneascã
de Sâmbãtã, unde predam câte 2
ore de curs pentru fiecare clasã
(clasele I-V), copiii din familii mixte,
dar ºi de români, învaþã elemente
de bazã ale limbii ºi literaturii
române, istoriei ºi geografiei
României, lucrând pe manuale ºi
caietele auxiliare avizate de
Ministerul Educaþiei din România.
Avem sprijinul Ministerului de
Externe al României ºi, bineînþeles,
sprijinul
Ministerului
Învãþãmântului ºi Culturii al
Republicii Cipru, care ne oferã
cadrul modern de învãþare în ºcolile
primare sau gimnaziale de stat”,
spune doamna profesoarã Anca
Cristina Pãun Pericleous. Ea este
unul dintre acei dascãli pentru care

profesia se armonizeazã perfect cu
dragostea de þara natalã. Pentru cã,
prin toatã activitatea pe care o
desfãºoarã în Cipru, doamna
profesoarã Anca Cristina Pãun
Pericleous promoveazã în aceastã
þarã valorile tradiþionale româneºti.
“Am vorbit despre frumuseþile
României, despre oamenii valoroºi
pe care îi avem, despre sistemul de
învãþãmânt românesc, despre
tradiþiile ºi obiceiurile româneºti. Am
prezentat pentru prima datã în Cipru,
Colinde Româneºti de Crãciun,
alãturi de un Cor mixt de adulþi
(români), îndrumaþi ºi de preotul
Comunitãþii Române din Cipru,
trimisul Arhiepiscopiei Române în
Cipru, preotul Petre Matei. Am
reuºit sã aducem multã bucurie ºi
emoþie în sufletul românilor de
aici”, mai spune prof. Anca Cristina
Pãun Pericleous.
Culturã româneascã ºi
ortodoxism
Pentru românii din Cipru au fost
donate mii de cãrþi în limba românã.
Acestea au fost donate atât de
Ambasada României din Cipru, dar
ºi ca urmare a unui proiect demarat
de poeta Georgeta Resteman ºi
intitulat “Un colþ de carte
româneascã în Cipru”, proiect prin
care s-au strâns aproximativ 1.400
de cãrþi româneºti. Aceste cãrþi au
fost distribuite prin grija consulului
Valentin Munteanu în bibliotecile
din mai multe oraºe din Cipru. De
asemenea, în Cipru, care este o þarã
ortodoxã, românii au posibilitatea

02 - 08.11. 2017

pag. 7

În Cipru existã la ora actualã o importantã comunitate
de români. În prezent, în insulã, trãiesc ºi muncesc
aproximativ 20.000 de cetãþeni români. Numãrul lor a
fost puþin mai mare, însã declanºarea crizei economice
i-a determinat pe o parte dintre ei fie sã revinã acasã,
fie sã-ºi gãseascã slujbe în alte þãri ale Uniunii
Europene. Chiar ºi aºa, românii din Cipru sunt o
comunitate importantã, însã mai mult decât atât este
faptul cã aici existã o insulã de românism, o Micã
Românie care promoveazã tradiþiile ºi cultura
româneascã. Românii din Cipru au parte de educaþie în
limba lor, citesc cãrþi româneºti, participã la slujbe
ortodoxe chiar ºi în limba românã, dar mai ales
organizeazã tot felul de evenimente în care
promoveazã tradiþiile, obiceiurile ºi cultura româneascã.

sã participe la slujbe,
existând ºi un
program al slujbelor
religioase pentru Comunitatea
Ortodoxã Românã. De fapt, în Cipru
sunt peste 40 de preoþi români
care slujesc la biserici cipriote, iar
câþiva dintre ei fac slujbe ºi în
limba românã.
Presa româneascã din Insulã
Primul ziar românesc din Cipru
s-a numit “Ro-mania”. Acesta a
vãzut lumina tiparului la data de 1
Decembrie 2007, Ziua Naþionalã a
României, chiar în anul în care
România a aderat la Uniunea
Europeanã. Publicaþia a apãrut
lunar, iar la scurt timp a devenit
bilunar. Avea 32 de pagini, dintre
care 16 color. Ziarul “Ro-mania” a
apãrut timp de 7 ani, pânã în luna
august 2014.
Începând cu data de 1 iulie 2015,
pe piaþa cipriotã, a apãrut oficial
“Pulsul Afroditei” –primul ziar tipãrit
ºi on-line al românilor din Cipru.
Ziarul avea 16 pagini, din care 8
color, ºi apãrea lunar. Pulsul
Afroditei a fost un ziar profesionist
prin tematica sa diversã, dar ºi prin
þinuta graficã de excepþie, o
publicaþie fãcutã cu mult
profesionalism ºi pasiune. Sufletul
acestui ziar a fost doamna Veronica
Ivanov, redactorul-ºef, care a reuºit
sã formeze o echipã redacþionalã,
compusã din jurnaliºti români tineri
ºi entuziaºti din Cipru, România ºi
Diaspora. “Pulsul Afroditei este o
publicaþie prin care dorim sã
continuãm sã þinem aproape
comunitatea româneascã din
insulã, prin înserarea de ºtiri,

interviuri, reportaje, informaþii
legislative, culturale ºi de interes
general ºi, totodatã, sã luãm pulsul
românilor care trãiesc ºi muncesc
în însorita insulã a Afroditei, sau o
viziteazã. Publicaþia doreºte sã ofere
românilor din insulã ºi cetãþenilor
ciprioþi care au studiat în România
posibilitatea de a se informa, de aºi exprima opiniile, de a-ºi relata
experienþele trãite în Cipru ºi în
România. Echipa care ºi-a asumat
rãspunderea asupra apariþiei
ziarului tipãrit ºi online Pulsul
Afroditei este alcãtuitã din
profesioniºti ºi amatori din Cipru,
România ºi diaspora, datori sã
informeze corect, sã promoveze
valorile culturale ºi tradiþiile din
România ºi Cipru, sã aducã bunã
dispoziþie în sufletele cititorilor,
dorindu-se ca publicaþia sã fie de
fapt o punte de legãturã între
comunitatea românilor din Cipru,
viaþa social-economicã ºi culturalã
din România ºi actualitatea cipriotã,
cu tot ce implicã ea. Chiar dacã
vieþuim la peste 1200 de kilometri
de locurile natale, nu ne-am uitat
tradiþiile ºi obiceiurile”, spunea
Veronica Ivanov, redactorul-ºef al
ziarului “Pulsul Afroditei” cu prilejul
lansãrii noului ziar al românilor din
Cipru. Din pãcate, în cursul anului
2016 ziarul “Pulsul Afroditei” ºi-a
încetat apariþia.
Un popor existã prin limbã,
culturã, tradiþii, religie. Români din
Cipru promoveazã, prin activitatea
lor, toate aceste valori. Ei sunt
români adevãraþi, pentru cã prin tot
ce fac reprezintã Mica Românie din
Insula Afroditei.
 Mircea Popescu
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„Binefacerile” manualelor alternative

Înscãunaþii de dupã ’89 în fotoliul Ministerului (ne)Educaþiei ºi al
(ne)Învãþãmântului s-au strãduit ºi, ce-i drept, au reuºit performanþa
demolãrii, nu doar a haretismului interbelic, dar ºi a sistemului de
învãþãmânt de dinainte de catastrofa decembristã. În cele ce urmeazã,
vã prezentãm douã opinii despre „revoluþia culturalã” a învãþãmântului
românesc actual care, „privind înapoi cu mânie” a ajuns o umbrã firavã a

ceea ce a fost cândva. Despre gãselniþa manualelor alternative acad.
Solomon Marcus nu avea o pãrere favorabilã: „Obezitatea manualelor e
o boalã veche. La manual se adaugã tot felul de culegeri, antologii etc.,
proliferarea concursurilor de tot felul, la care competiþia e tot mai frecventã
în dauna educaþiei, sufocã viaþa ºcolarã!”. Lãsãm cititorilor libertatea de a
alege concluzia adecvatã pe care o respectãm apriori. (Redacþia ART EMIS).

Dan Diaconu - „Generaþii întregi
de proºti cu diplomã, buni de
nimic ºi incapabili sã înþeleagã
lumea pe care trãiesc”[1]
Pot înþelege cã actualul ministru
al Învãþãmântului e mai pãmpãlãu,
cã mai scuipã câte-o greºealã
flagrantã, câte-un dezacord jenant,
repet, înþeleg deplin aceste critici.
Ceea ce însã nu înþeleg ºi n-o sã
înþeleg niciodatã este cum de nu
realizeazã lumea cã întreg tãvãlugul
pornit împotriva acestui om are o
singurã cauzã: programul sãu de
renunþare la manualele alternative.
S-a spus cã manualele alternative
ajutã la creativitate, cã sunt un
element esenþial al progresului în
învãþãmânt, cã vor creºte
performanþele elevilor, iar procesul
de învãþare va fi mult mai uºor.
Toate, dar absolut toate, s-au dovedit
a fi slogane, aburi media aruncaþi
pentru a acoperi adevãratul scop al
manualelor alternative: banii storºi
de cãtre ºmecherii sistemului de la
pãrinþi. Binefacerile manualelor
alternative ºi al numeroaselor
reforme ale învãþãmântului se vãd
limpede în realitate: generaþii întregi
de proºti cu diplomã, buni de nimic
ºi incapabili sã înþeleagã lumea pe
care trãiesc. Analfabeþi robotizaþi,
sclavi fãrã niciun orizont cultural, al
cãror unic ideal e maºina pe care-o
conduc, telefonul pe care-l
clãpãcesc sau alte asemenea junkuri. Acesta este exemplarul scos la
luminã
de
nou-educaþia
„programatã” dupã Revoluþie, al
cãrui element central a fost
„creativitatea” manualului alternativ.
Manualul alternativ este, de fapt,
„o schemã Ponzi de fraudare”
În realitate manualul alternativ e o
schemã ponzi de fraudare, în care
„manualul subvenþionat” e doar
partea vizibilã a aisbergului. În spate
vin materialele auxiliare, cu preþuri
umflate ºi fãrã de care manualul nu
are niciun sens. Când în manualul
cu preþ chipurile subvenþionat þi se
spune „vezi în caietul auxiliar”, e clar
cã trebuie sã-l cumperi ºi p-ãla. Iar
„ãla” costã de-l îndoaie pe pãrinte
ºi profesorul strâmbã rãu din nas
dacã nu-l ia deoarece, la
paranghelia asta, are ºi el parte de

Prof. Dumitru C. Nica - Manuale
alternative sau manual unic?[2]
A început noul an ºcolar, cu bune
ºi rele. Evident, cã nu am scãpat de
problemele obiºnuite din ultimul an.
Sunt ºi în acest an ºcolar unitãþi de
învãþãmânt fãrã autorizaþie de
funcþionare, catedre fãrã profesori
calificaþi, cu probleme deosebite de
management ºcolar (parcã acum mai
multe ca oricând), nu existã spaþiu
suficient pentru toþi copiii în unele
ºcoli, lucrãrile de reabilitare nu s-au
fãcut la timp, în majoritatea unitãþilor,
iar - în ultima perioadã - „politica ºia fãcut de cap” în ºcoli, la nivel
naþional. Dar, ca ºi cum nu ar fi fost
destule probleme, acum, la început
de an ºcolar, a mai ieºit ºi ministrul
educaþiei cu una foarte importantã
pentru învãþãmânt: cea a manualelor
ºi auxiliarelor ºcolare. Mã aºteptam
ca acest ministru sã vinã cu
propunerea unui nou manual „Cum
se face politicã în ºcoalã”, pentru cã
mi se pare a fi un „specialist
credincios” în aceastã direcþie.
În opinia mea, învãþãtorul,
profesorul sunt cei care decid
alegerea manualului ºi cum
valorificã, într-o manierã personalã,
conþinutul acestora. Manualul este
doar unul dintre mijloacele
didactice folosite de dascãl în
procesul instructiv-educativ. Constã
într-o carte didacticã ce face
accesibile conþinuturile ºtiinþifice
ale unui obiect de învãþãmânt.
Manualul unic, tradiþional, a fost
înlocuit cu o multitudine de manuale
alternative care pornesc de la
aceeaºi programã, dar al cãror
conþinut este diferit. Manualul actual
nu mai reprezintã un etalon, o sursa
unicã de informare pentru elevi, ci
un mijloc didactic al profesorului
prin intermediul cãruia elevii sunt
stimulaþi sã participe la
desfãºurarea procesului didactic.
Atunci, pe bunã dreptate, se pune
întrebarea: ce este mai eficient sã
existe un singur manual sau
manuale alternative? Dacã s-ar face
un sondaj în rândul a 100 de cadre
didactice, cred cã 75 ar fi împotriva
ultimelor. De ce? Pentru cã nu toate
manualele alternative apãrute la
diferite edituri, pentru diferite
discipline ºcolare, întrunesc
calitãþile cerute, iar avalanºa de
manuale tipãrite de acestea a dus la
o libertate foarte mare în alegerea

un comision. Nu ºtiu dacã afacerea
e de 100 milioane de euro aºa cum
a spus ministrul, dar e în mod cert
una babanã. ªi una din care-ºi trag
seva mulþi dintre aceºti „corecþi
politic” care se strâng pe la grupul
de presiune G.D.S.-Humanitas.
Nu cred cã greºim prea mult dacã
spunem cã învãþãmântul gratuit e o
iluzie. De fapt, gratuitatea îi costã pe
pãrinþi bani sãnãtoºi: manuale,
materiale auxiliare, cãrþi, fotografii,
filmãri, „fondul clasei”, alte fonduri
pentru lucrãri ample, meditaþii ajunse
obligatorii (pentru cã altfel „se
supãrã” doamna/domnul) s.a.m.d. În
toatã aceastã pãduchelniþã ar trebui
intrat cu buldozerul. Actualul
ministru a încercat o acþiune de forþã
cu manualul, o acþiune a cãrei
justificare este, dincolo de cea
financiarã, cea legatã de calitatea
învãþãmântului. Vã daþi seama ce
dezastru e dacã a ajuns pânã ºi
Tunegaru sã propunã un manual.
Învãþãmântul de pe vremea lui
Ceauºescu era atât de sus încât
acum nici nu mai putem spera sã-l
ajungem vreodatã
Învãþãmântul de pe vremea lui
Ceauºescu nu era net superior
celui de azi: era atât de sus încât
acum nici nu mai putem spera sã-l
ajungem vreodatã. ªi dacã ne
gândim cã acel sistem era unul cu
mult inferior celui interbelic din
cauza simplificãrilor ideologice,
putem înþelege cam cât de rãu ne
cufundãm în negurã. Desigur, veþi
întâlni mulþi analfabeþi care vã vor
arunca în ochi exemple aberante
gen „uite, ãla lucreazã la Google”
sau „ãla e la N.A.S.A.”. Aiurea! Atâta
timp cã „ãia realizaþi” sunt niºte
proºti care n-au auzit în viaþa lor
de Pericle, de Platon sau de
Augustus (ca sã dau câteva
exemple strict întâmplãtoare), cu
alte
cuvinte
dacã
n-au
„achiziþionat”
instrumentele
esenþiale pentru a ºti cã trãiesc,
degeaba se comportã minunat ca
maºini. Mai devreme sau mai târziu
vor fi înlocuiþi de maºini ºi vor trãi
aceeaºi tragedie pe care-o trãieºte
orice maºinã: moartea la gunoi sau,
în cel mai bun caz, în malaxorul
reciclãrilor multiple.

[1] https://www.facebook.com/TrenduriEconomice/posts/519681978383771 - 11.10.2017
[2] http://linia1.ro/salve-magister-manuale-alternative-sau-manual-unic/ - 05.10.2017
[3] http://www.ziare.com/liviu-marian-pop/ministrul-educatiei/guvernul-transforma-editura-didacticasi-pedagogica-in-societate-pe-actiuni-pentru-a-scoate-manuale-scolare-1484736 - 16.10.2017

lor de cãtre profesori, iar despre
costuri nici nu mai vorbim. De aici
ºi discuþiile contradictorii între elevii
claselor paralele din aceeaºi ºcoalã
sau din ºcoli vecine, care studiazã
dupã manuale diferite.
Profesorul trebuie sã cunoascã
toate manualele editate pentru
disciplina sa, la toate clasele, pentru
a crea conþinutul concret al fiecãrei
lecþii. Aceasta pentru cã „manualul
este un instrument, nu un scop în
sine”. Cu ceva timp în urmã,
Facultatea de Sociologie a
Universitãþii Bucureºti a realizat un
studiu „Lumea manualelor ºcolare de
azi”, trãgând unele concluzii, dintre
care vã voi prezenta câteva:
- prin personaje ºi tehnologii, lumea
manualelor rãmâne ancoratã în trecut;
- personajele din manual sunt
puternic „stereotipizate”;
- dispozitivele mobile (tablete,
telefoane mobile) ºi alte tehnologii
sunt foarte rar incluse, iar la cele de
matematicã (adaug eu), lipsesc cu
desãvârºire. La fel calculatoarele.
- prin manual, elevii nu sunt toþi
motivaþi sã înveþe.
Sã nu ne mirãm cã în ultimul studiu
„PISA”, copiii români sunt cei mai
demotivaþi în privinþa studierii
anumitor materii în ºcoalã. Dacã neam apleca mai mult asupra unor astfel
de studii, cu siguranþã am putea da
un rãspuns, în cunoºtinþã de cauzã,
la întrebarea din titlu. Manualele pot
fi o cauzã a abandonului ºcolar,
deoarece nu sunt bine racordate cu
ceea ce îi intereseazã pe elevi. Acestea
trebuie sã fie „interesante”, pentru cã
aºa îi fac pe elevi sã fie mai implicaþi.
Manualele nu trebuie sã încurajeze
plictiseala ºi dezinteresul copiilor.
Trebuie sã atragem atenþia cã sunt
prea mulþi profesori „care par a crede
cã disciplina lor este unica datorie a
elevilor”.
Problema manualelor a rezolvat-o
superministrul Pop. Printr-un
„supermanual”, uitând cã obligaþia
Ministerului este „sã asigure la timp,
ºi de calitate, manuale ºcolare”.
Nota redacþiei: Poate cã-i o veste bunã,
sã vedem ce urmeazã: „Guvernul a
decis, recent, sã reorganizeze regia
Autonomã Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, transformând-o în
societate pe acþiuni, cu capital integral
de stat, în subordinea Ministerului
Educaþiei, cu obiect de activitate
editarea de manuale ºcolare”[3].
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PSD e ca ºi mort, dacã mai e condus mult de Dragnea
Social-democraþi se vor
autodistruge, dacã mai þin mult cu dinþii
de Liviu Dragnea. Problema este cã
poate nici nu mai are cine sã þinã, pentru
cã Liviu Dragnea se confundã cu
partidul ºi PSD cu Liviu Dragnea.
Tãtucul PSD a ºtiut cã dacã vrea sã
conducã bine un partid trebuie sã
lichideze tot ce are mai de valoare ºi sã
se înconjoare numai de lichele care îl
ascultã ºi care îi executã ordinele chiar
de-ar fi sã îºi piardã viaþa.Liviu Dragnea
ºtie cã poate sã fie etern în structura
statului, dupã ce a decis majorarea de
lefuri în administraþia publicã localã. Tatãl
baronilor locali a luat o mãsurã pentru
care va fi pomenit de funcþionari ºi dupã
pensionare. A fãcut pentru administraþie
ce a fãcut Valeriu Stoica la Justiþie cu
lefurile judecãtorilor ºi cu statutul.
Nimeni nu îl va mai scoate pe Dragnea
din inimile fruntaºilor nomenclaturiºti din
aparatul de stat. Partidul e precum
Dragnea. Fãrã substanþã, dar plin de
parveniþi ºi de tipi gata de combinaþii.
PSD a fost la un moment dat un rezervor
de cadre ºi chiar de specialiºti pe anumite
domenii. Acum este în mare parte un

rezervor de oportuniºti, de nepregãtiþi, de
nepoate, fini, fine, amante ºi neveste.
Este opera de cãpãtâi a lui Liviu
Dragnea noua înfãþiºare a PSD. Ce se
întâmplã dacã va muri liderul? Va deceda
ºi PSD în formula actualã construitã în
jurul unui tãtuc suprem ºi a unor
subalterni supuºi fãrã gust ºi fãrã miros,
fãrã personalitate ºi fãrã opinii. Zice un
analist de soi cã democraþia internã a
murit în PSD, dacã nu cumva lipsea cu
desãvârºire ºi anterior. Dar parcã pe
vremuri mai apãreau grupuri de forþã în
partid ºi ceva personalitãþi care au excelat
în meseriile lor. E adevãrat cã a nãscut
ºi mulþi monºtri PSD, dar, acum,
partidul lui Dragnea e afundat rãu de tot
în zoaiele celui mai putred activism.
Baroniada lui Dragnea îºi trãieºte
epoca de aur, mai ales cu ultimele
numiri de la Olt ºi din zona de sud cãtre
Constanþa, în inima Guvernului.
Baronii au ºi ei acum ce nu au avut
niciodatã la nivel central. Adicã puterea
absolutã, prin tãticul lor suprem.
Nici nu ar trebui sã ne mire cã una vedem
prin Eurostat ºi prin statisticile Comisiei
Europene ºi alta pe la Guvern. O sã ne

trezim cu cele mai mari producþii în
agriculturã, cu cei mai graºi porci ºi cu cei
mai înstãriþi sãraci.Este tentaþia regimurilor
de tristã amintire care au mereu dorinþa de
a crede cã sunt ºi eficiente.
Sã nu ne surprindã cã PSD-ul lui Liviu
Dragnea este extrem de sensibil la
critici ºi la procurori. Tãtucul este mereu
„vânat” pentru cã vrea sã facã bine þãrii.
Binele cu forþa ºi orice faptã bunã se
plãtesc pânã la urmã. Dragnea vrea sã
arate cã este eroul legendar al naþiunii
care a mãrit lefurile ºi nivelul de trai
peste noapte ºi o conjuraþie i-a pus
capac ºi „cotropitorii” de la DNA l-au
aruncat dupã gratii pe cel care a ridicat
þara din noroi. Liviu Dragnea va trage
mult de pe urma partidului monstru pe
care l-a construit, pentru cã într-o
organizaþie numitã „Licheaua SRL” nu
pot sã aparã decât lucruri nenaturale,
uneori contra naturii.
Poate o sã vedem indivizi care la ore
de maximã audienþã îºi lasã venele
lungi pentru liderul Suprem. Poate cã

o sã îl vedem pe Dragnea cum viziteazã
fabrici de cosmetice alãturi de cadrele
de sex feminim din PSD. Liviu Dragnea
se pricepe oricum la toate, inclusiv la
dat partidul cu spray, ca sã nu putã de
la o poºtã. Oricum e poºtã de mult PSD,
mai ales dupã ce preºedinþi a avut în
ultima perioadã. Problema este cã
Dragnea nu vrea sã îl dea mai departe
ºi îl þine doar pentru el. Poºta pare sã
nu mai continue în PSD. E un partid
terfelit ºi fãrã niciun fel de coloanã ºi
onoare. A mai rãmas doar oroarea unui
individ condamnat definitiv care se
agaþã cu disperare ºi cu abilitate de vârful
puterii. Setea de putere, mesianismul,
vocaþia tãtucului suprem, toate le are
Liviu Dragnea. Nimeni nu credea cã
Teleormanul poate sã dea o asemenea
figurã epocalã, dar destul de tristã.
Dragnea rãmâne însã în esenþã un lider
balcanic de mâna a ºaptea. Cu Erdogan
seamãnã doar la mustaþã. ªi aia
paraditã de fumatul pe balta Belina.
 ªtefan Bãeºiu
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VALERIU PERA, PROFILUL POLIÞISTULUI DE CARIERÃ! (3)
 urmare din numãrul trecut

- În timpul vieþii întâlneºti cazuri
aparte, am fost trup ºi suflet alãturi de
colegii mei în toate operaþiunile.
- Cum aþi descrie femeile poliþist?
- Este nevoie de femei în acest sistem,
aduc nota de nou. Sunt foarte bine
pregãtite ºi îþi dovedesc utilitatea, mai ales
unde se executã lucruri de fineþe. De
asemenea, avemsportive de performanþã,
la Detaºamentul de Intervenþii, una dintre
fete este campioanã la înot, la Biroul de
Supraveghere Navalã, o colegã trage
atât de bine cu armamentul din
dotare încât te simþi intimidat.
- Aþi schimba ceva la Poliþia
Românã actualã?
- Aº pune mult mai mult accentul pe
pregãtirea fizicã ºi pe comunicare. Iaº pregãti pentru misiune cu foarte
multã atenþie, le-aº verifica þinuta, pe
care o apreciez ca pe un simbol al
imaginii noastre. Mi-aº dori ca
poliþistul român din stradã sã arate
precum carabinierii sau ca jandarmul
francez. ªi atitudinea socialã este un
criteriu care cântãreºte greu.
- Cum i-aþi integrat pe studenþii veniþi
în practicã în activitatea poliþieneascã?
- Au un program de stagiu deja format,
tutorii joacã un rol foarte important
aici. Se are în vedere sã participe activ
la toate acþiunile întreprinse ºi sã
înþeleagã mecanismul de funcþionare.
INSPECTORATUL
ªCOLAR JUDEÞEAN
MEHEDINÞI

- Ce i-aþi sfãtui pe tinerii care doresc
sã urmeze o astfel de carierã?
- Statul investeºte încredere în ei! Îmi
doresc sã vãd patriotism, generat de
mândria de a fi poliþist ºi român. Trebuie
sã fie conºtienþi de responsabilitãþile
avute ºi sã le îndeplineascã cu
vervã ºi conºtiinciozitate.
- Cum aþi reuºit sã echilibraþi viaþa
personalã cu cea profesionalã?
- O structurã de ordine publicã afecteazã
viaþa personalã, dacã respecþi instituþia,
eºti dispus sã faci sacrificii în numele
ei. E nevoie de eforturi pentru a surprinde
momentele aflate aproape de adevãr.
- Cum percepeþi momentul
pensionãrii?
- Ca pe un nou început, un dat firesc
al vieþii.
- Având în vedere cã dispuneþi de mult
mai mult timp liber, pe ce vã veþi axa?
- Voi încerca sã mã bucur de pãrinþi ºi
de familie, sã mã ocup de activitãþi de
voluntariat ºi sã activez tot în domeniul
comunicãrii, de ce nu... ºi sã scriu.
- Prezentaþi cariera de poliþist în
câteva cuvinte!
- Atitudine, respect, uniformã,
inteligenþã socialã, pregãtire fizicã
ºi teoreticã, PATRIOTISM!
- Mulþumesc, domnule Valeriu
Pera, pentru disponibilitatea de
a-mi acorda acest interviu pentru
ziarul nostru.
MINISTERUL
EDUCAÞIEI
NAÞIONALE

COMUNICAT DE PRESÃ
În conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 5360 din
16.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 859/31.10.2017,
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Mehedinþi aduce la cunoºtinþa tuturor
operatorilor economici de pe raza judeþului Mehedinþi posibilitatea de
solicitare a ºcolarizãrii în învãþãmântul dual ºi în învãþãmântul profesional
pentru anul ºcolar 2018-2019.
Operatorii economici interesaþi pot transmite solicitãrile de
ºcolarizare în învãþãmântul dual ºi în învãþãmântul profesional, pentru
anul ºcolar 2018-2019 pânã la data de 17 noiembrie 2017, urmând ca
I.S.J. Mehedinþi sã analizeze solicitãrile operatorilor economici ºi sã
realizeze demersurile necesare pentru soluþionarea favorabilã a acestora.
O.M.E.N. nr.5360/16.10.2017 privind aprobarea
calendarului etapelor ºi acþiunilor pentru stabilirea cifrei de ºcolarizare
la învãþãmântul dual ºi la învãþãmântul profesional pentru anul ºcolar
2018-2019, împreunã cu Anexele 1-2, în care se regãsesc modelele de
solicitãri de ºcolarizare în învãþãmântul dual ºi în învãþãmântul profesional
pentru anul ºcolar 2018-2019, sunt afiºate pe site-ul www.isj.mh.edu.ro
BIROUL DE COMUNICARE

- ªi eu mulþumesc, a fost o plãcere
sã stau de vorbã cu dvs. Citesc cu
interes acest ziar.
Toate persoanele care au intrat în
contact cu domnul Valeriu Pera, îl
descriu ca pe un om cald, deschis
la dialog, un expert al branºei sale,
dupã cum declarã Mihai Lavinia,
actualmente, poliþistã de frontierã:
“Valeriu Pera a fost ºi va rãmâne cea
mai îndrãgitã persoanã din cadrul
Poliþiei de Frontierã mehedinþene,
acest respect ºi carismã le-a câºtigat
în timp datoritã activitãþii ºi modului
de comunicare cu cei aflaþi în
subordine ºi nu numai! Un
profesionist adevãrat ºi un om cu mult
suflet, care a ºtiut mereu sã empatizeze
cu problemele celor cu care a lucrat ºi
a intervenit în sprijinul nostru! A iniþiat
nenumãrate acte de caritate pentru
familiile nevoiaºe ºi s-a implicat în
promovarea cât mai activã a instituþiei
pe care a reprezentat-o cu atâta
dãruire! Eu îl apreciez enorm ºi datoritã
faptului cã în cariera sa a avut ocazia
de multe ori sã aibã funcþii de
conducere... dar a refuzat... pentru cã
dânsul iubeºte oamenii ºi a dorit o
altfel de relaþie cu colegii sãi, a

Sursã foto: arhiva personalã

colaborat excelent cu presa ºi ne-a
reprezentat în cel mai demn mod, drept
dovadã sunt miile de comentarii de la
colegii din toatã þara, precum ºi
reportajele despre întreaga sa activitate
dedicate dumnealui de cãtre toate
televiziunile mehedinþene! Pensie
lungã, coleg drag!” Dupã o viaþã
întreagã dedicatã apãrãrii malurilor
Dunãrii, acesta a renunþat oficial la
haina militarã, dar nu ºi definitiv, cãci
o va purta mereu în amintire! Cu
aceastã ocazie, îi urãm sã se bucure
de noua etapã aºezatã în calea vieþii
sale ºi satisfacþiile sã nu conteneascã!
Sãnãtate ºi bucurii! Ce sã mai zic, mã
bucur cã am stat de vorbã cu un om
elevat, bun patriot, cu o culturã vastã
ºi alurã de prestigiu, impozant, un
caracter minuþios construit!
Tipãrescu Andrada-Beatrice

OBIECTIV mehedinþean

opinii

02 - 08.11. 2017

pag. 11

Senat: Proiect de punct de vedere cu privire la sesizarea CCR

asupra neconstituþionalitãþii Hotãrârii Parlamentului nr. 85/2017,
adoptat de Comisia pentru constituþionalitate
Comisia pentru constituþionalitate,
libertãþi civile ºi monitorizare a executãrii
hotãrârilor Curþii Europene a Drepturilor Omului,
condusã de senatorul ALDE Ionuþ Sibinescu, a
adoptat, miercuri, 1 noiembrie 2017, un proiect
de punct de vedere cu privire la sesizarea Curþii
Constituþionale asupra neconstituþionalitãþii
Hotãrârii Parlamentului nr. 85/2017.
Proiectul de punct de vedere adoptat de
senatorii din Comisia de specialitate a fost
înaintat Biroului permanent al Senatului.
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã cu privire
la neconstituþionalitatea Hotãrârii Parlamentului nr.
85/2017 de cãtre un grup de 51 de deputaþi liberali,
la care s-a asociat un deputat neafiliat politic.
În sesizarea transmisã CCR se contestã dreptul
Comisiei comune permanente a Camerei
Deputaþilor ºi Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activitãþii SRI de a
face anchete în domeniul sãu de activitate, fãrã
aprobarea expresã ºi specialã a forului legislativ.
Proiectul de punct de vedere a fost prezentat
de preºedintele Comisiei, Ionuþ Sibinescu, lider
al grupului senatorial ALDE, fiind adoptat în
unanimitate de cãtre membrii comisiei.
Autorii sesizãrii pleacã de la premisa cã invitarea
de cãtre Comisia comunã permanentã pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activitãþii
Serviciului Român de Informaþii a oricãrei persoane
care ar deþine informaþii relevante pentru sfera de
activitate a acesteia - posibilitate reglementatã în
alin. (4) al art. 9 din Hotãrârea Parlamentului nr.
85/2017 - ar presupune în mod obligatoriu
derularea unei anchete parlamentare în curs.
În documentul adoptat miercuri de senatorii din
Comisia pentru constituþionalitate, se menþioneazã
cã “invitarea unei persoane care ar deþine informaþii
considerate relevante de cãtre comisie pentru
exercitarea atribuþiilor sale ºi obligaþia persoanei
respective de a se prezenta la audieri - aspecte nou
reglementate în Hotãrârea Parlamentului nr. 85/
2017 - sunt probleme de ordin general, neavând
nicio legãturã cu o anchetã parlamentarã”.
“Dacã circumstanþele invitãrii unei persoane la
comisie ºi natura documentelor deþinute de aceasta
ar indica cerinþa înfãptuirii unei anchete
parlamentare, ar urma sã se procedeze potrivit
dispoziþiilor regulamentare în materie, inclusiv sã
se cearã aprobarea forului legislativ. Trebuie þinut
seama ºi de faptul cã orice depãºire de cãtre comisie
a prerogativelor sale urmeazã sã fie sancþionatã de
Parlament. Ca atare, concluziile rezultate din
audierea unei persoane, potrivit celor douã alineate
criticate în sesizare, vor fi evaluate ºi, dupã caz,

însuºite sau respinse de
Parlament, dacã procedura
de audiere ar fi consideratã
o anchetã parlamentarã”, se
aratã în proiectul de punct
de vedere transmis Biroului
permanent.
Totodatã, semnatarii
sesizãrii contestã dreptul
Comisiei comune permanente pentru exercitarea
controlului parlamentar
asupra activitãþii Serviciului
Român de Informaþii de a
obliga persoane particulare sã se prezinte în
calitate de invitaþi ai comisiei, în scopul de a
face cunoscute documente relevante de care
comisia are nevoie pentru a-ºi îndeplini
atribuþiile sale regulamentare.
“Pentru a contesta constituþionalitatea
Hotãrârii Parlamentului nr.85/2017 raportatã
la nerespectarea art.111 alin.(1) din
Constituþie, autorii sesizãrii invocã
considerentele expuse în Decizia Curþii
Constituþionale nr. 45/1994, fãrã sã þinã seama
cã în considerentele respective instanþa
constituþionalã se referea, în general, la cerinþa
ca în regulamentele parlamentare sã fie incluse
doar prevederi care privesc numai organizarea
internã ºi funcþionarea celor douã foruri
legislative. Numai în acest context, Decizia
Curþii Constituþionale nr.45/1994 a statuat cã
prin Regulamentul Camerei Deputaþilor se pot
stabili drepturi ºi obligaþii doar pentru deputaþi,
autoritãþi, demnitari ºi funcþionari publici, în
funcþie de raporturile pe care aceºtia le au cu
aceastã Camerã legislativã”, se menþioneazã
în textul aprobat de senatorii Comisiei pentru
constituþionalitate.
Problema invitãrii unei persoane la o comisie de
anchetã era deja reglementatã în Regulamentul
activitãþilor comune ale celor douã Camere ale
Parlamentului, se aratã în proiectul de punct de vedere.
“Spre deosebire de aceastã situaþie ipoteticã,
Hotãrârea Parlamentului nr.85/2017 nu
contravine principiului stabilit deja în Decizia
Curþii Constituþionale nr.45./2017 ºi
reglementeazã dreptul unei comisii parlamentare
de a invita la ºedinþele sale anumite persoane,
acestea având obligaþia de a da curs invitaþiei ce
li s-a adresat. În ipoteza reglementatã prin cele
douã alineate nou introduse la art.9 al Hotãrârii
Parlamentului nr.30/1993nu este vorba de o
anchetã parlamentarã, ci de o modalitate de lucru

a comisiei menþionate în vederea îndeplinirii
unora din atribuþiile sale legale”, se subliniazã
în documentul citat.
Cu privire la încãlcarea dispoziþiilor referitoare
la inviolabilitatea libertãþii individuale, coroborat
cu restrângerea unor drepturi ºi libertãþi, semnatarii
sesizãrii susþin cã obligaþia ce incumbã oricãrui
cetãþean român de a se prezenta “numai în faþa unei
comisii parlamentare de anchetã”, dacã deþine
informaþii cu privire la obiectul anchetei, nu
opereazã ºi în ipoteza în care ar fi invitat de o
comisie permanentã, cum este Comisia comunã
pentru exercitarea controlului asupra activitãþii
Serviciului Român de Informaþii.
“Prin Hotãrârea Parlamentului nr.38/2017, a
cãrei constituþionalitate a fost constatatã prin
Decizia Curþii Constituþionale nr.430/2017 este
reglementatã posibilitatea invitãrii oricãrei
persoane ”care poate avea cunoºtinþã despre o
faptã sau o împrejurare de naturã sã serveascã la
aflarea adevãrului în cauza care formeazã obiectul
activitãþii comisiei ºi care acceptã sã fie audiatã.”
Textul citat face parte din art. 9 al Regulamentului
activitãþilor comune ale celor douã Camere ºi are
în vedere comisiile de anchetã parlamentarã. De
aceea, legiuitorul a impus condiþia acordului
persoanei invitate de a se prezenta în faþa comisiei
pentru a fi audiatã. Aceastã ipotezã diferã de
împrejurãrile în care nu se impune organizarea
unei anchete parlamentare –situaþie ipoteticã
avutã în vedere de Hotãrârea Parlamentului nr.85/
2017. În asemenea cazuri, s-a considerat cã
obligaþia persoanei de a da curs invitaþiei nu mai
trebuie condiþionatã de acordul acesteia. Ca atare,
norma de completare introdusã în cuprinsul art.9
al Hotãrârii Parlamentului nr.85/2017, a cãrei
constituþionalitate este contestatã, este
necesarã ºi nu încalcã nicio dispoziþie a Legii
fundamentale”, se aratã în proiectul de punct
de vedere.
 Biroul de presã
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Euro s-a odihnit în octombrie
aproape de 4,6 lei
În perioada analizatã perechea euro/leu a fost
stabilã, cursul oprindu-se aproape de 4,6 lei. Mult mai
agitatã a fost evoluþia celorlalte valute majore, a cãror medie
se calculeazã în funcþie de parcursul lor faþã de euro.
Comparativ cu sfârºitul lui septembrie, când media a
atins maximul ultimilor cinci ani de 4,5991 lei, euro a
stagnat în octombrie aproape de 4,6. În schimb, dolarul
american a câºtigat aproape 5,6 bani iar francul elveþian
a pierdut peste 5,4 bani.
Volatilitatea cursului monedei unice s-a rezumat la
4,5974 –4,5985 lei. La finalul intervalului media a fost
stabilitã la 4,5985 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat într-un culoar îngust, 4,598 –4,605 lei, cu
închiderea la 4,602 –4,605 lei.
Cursul dolarului american s-a miºcat în culoarul 3,8935
–3,9533 lei, maxim stabilit la finalul perioadei, când
cotaþiile din piaþã au fluctuat între 3,946 ºi 3,972 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele internaþionale
pânã la 1,171 franci/euro, cel mai mic nivel din 15 ianuarie
2015, atunci când Banca Naþionalã a Elveþiei a decis sã
renunþe la pragul minim de 1,20 franci/euro. La sfârºitul
intervalului tranzacþiile se realizau la 1,158 –1,163 franci/
euro, astfel cã media a fost stabilitã la 3,9589 lei.
Pentru perioada urmãtoare se anticipeazã o creºtere a
deficitului (4,1% din PIB, în al doilea trimestru, cel mai
mare din Uniunea Europeanã, conform ultimelor date
publicate de Eurostat), în condiþiile în care s-au înmulþit
proiecþiile negative asupra modului în care PSD gestioneazã
bugetul, ceea ce a determinat o creºtere a preþului la care
România are acces la banii investitorilor. Astfel, conform
Finanþelor, luna aceasta au fost respinse ofertele de
cumpãrare a ºase emisiuni de titluri de stat, iar numãrul
lor va creºte în lunile urmãtoare.
Perspectivele leului rãmân sumbre aºa cum o aratã ºi ultimul
raport pe luna septembrie al analiºtilor grupaþi în CFA
România. Ei anticipeazã un curs euro/leu pentru orizontul
de ºase luni de 4,63 lei, în timp ce pentru orizontul de 12
luni valorea medie a cursului previzionat este de 4,6696 lei.
Acelaºi pesimism este reflectat ºi de indicatorul de
încredere macroeconomicã al CFA România care a scãzut
comparativ cu august cu 5,3 puncte la 45,4 puncte, cea
mai scãzutã valoare din iunie 2013.
În piaþa monetarã, indicii ROBOR au avut o evoluþie
ascendentã, cei pe termen mediu instalându-se confortabil
peste 2%. Indicele la trei luni a încheiat perioada la 1,82%,
cel la ºase luni la 2,02%, cel la nouã luni la 2,08% iar
cel la 12 luni la 2,13%.
Perechea euro/dolar a scãzut de la 1,1837 pânã la 1,1575
dolari, cel mai scãzut nivel de la sfârºitul lunii iulie. La finalul
perioadei, tranzacþiile se realizau între 1,1625 ºi 1,1661 dolari.
Deprecierea euro a fost provocatã de decizia BCE de a
reduce din ianuarie programul sãu de achiziþii de active de
la 60 de miliarde la 30 de miliarde de euro pe lunã pânã în
septembrie 2018, dar ºi de faptul cã în ciuda uraganelor,
creºterea economicã a SUA în al treilea trimestru a fost de
3%, potrivit unei prime estimãri.
Evoluþia pozitivã a economiei americane va permite
Rezervei Federale sã opereze a treia majorare din acest an
a dobânzii-cheie, la 1,25 –1,5%, ºi, eventual, trei noi
creºteri în 2018. Aceste mãsuri au darul de a face dolarul
mai atractiv pentru plasamente. Analiza cuprinde perioada
25 –31 octombrie.
 Radu Georgescu

ANUNÞ PUBLIC

PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE GOSPODÃRIRE A APELOR

SECOM SA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
avizului de gospodãrire a apelor pentru autorizarea lucrãrilor de construcþii
„CONSOLIDARE MAL ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI STAÞIEI DE EPURARE
CUJMIR PE MALUL STÂNG AL RÂULUI DRINCEA”, propus a fi amplasat în
intravilanul comunei Cujmir, sat Aurora, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul porpus pot fi consultate la Administraþia Naþionalã „Apele
Române”, Administraþia Naþionalã de Apã -Jiu din Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 54
ºi la sediul SECOM SA, str. Carol I nr. 53, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-14:00.

ANUNÞ PUBLIC

privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu
COMUNA BÎCLEª anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Executare rigolã pereata DE 1355,
L=1220m, comuna Bîcleº, judeþul Mehedinþi”, propus a fi amplasat în judeþul
Mehedinþi, extravilan comuna Bîcleº, sat Smadoviþa, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3 ºi
la sediul Primãriei Comunei Bîcleº în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi
vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi.

Anunþ public

privind decizia etapei de încadrare
COMUNA VRATA anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Alimentare cu energie electricã
Gospodãria de apã, comuna Vrata, judeþul Mehedinþi”, propus a fi amplasat în
extravilanul ºi intravilanul comunei Vrata, judeþul Mehedinþi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din str. Bãile Romane nr. 3, Drobeta
Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet http://apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.

Anunþ public

privind decizia etapei de încadrare
COMUNA FLOREªTI anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare stradã linie Ghigulani,
comuna Floreºti, judeþul Mehedinþi” propus a fi amplasat în satul Zegujani, comuna
Floreºti, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi din str. Bãile Romane, nr. 3 în zilele de luni pânã joi între orele
8.00-16.00, vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.

Anunþ public

privind decizia etapei de încadrare
COMUNA CORCOVA titular al proiectului „Construire pod peste pârâul Cernaia”,
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, proiect propus a fi amplasat în intravilanul comunei Corcova, judeþul Mehedinþi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã vineri, între orele 8.00–14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã te ocupi
mai mult de tine ºi de scopurile tale personale.
Îngrijeºte-þi sãnãtatea, odihneºte-te, aranjeazãþi garderoba ºi selecteazã-þi prioritãþile. Intuiþia
îþi va fi accentuatã, astfel cã poþi dialoga cu tine
însuþi pe teme diverse. Revelaþiile primite în starea
de vis sau în starea de relaxare conºtientã vor fi
uimitoare ºi de mare folos. Tentaþia de a vorbi
despre tine ºi planurile tale viitoare este la cote
mari. Fii prudent ºi þine doar pentru tine ceea ce
vrei, dar mai ales opiniile pe care þi le-ai formulat
în ultima vreme. Noutãþi financiare! Este rost de
câºtiguri din activitatea profesionalã desfãºuratã
la un loc de muncã.

Zodia Taur

Horoscop

02 - 08.11. 2017

(2 - 8 noiembrie 2017)

Zodia Sãgetãtor

Zodia Leu

Relaþiile familiale sunt foarte provocatoare.
Discuþii aprinse ºi multe activitãþi domestice. Fii
prudent ºi þine cont ºi de pãrerile celorlalþi. De la
banalitãþi se poate ajunge la conflicte pe termen
lung. Sunt momente favorabile abordãrii unui
hobby ºi pentru a te implica în activitãþi recreative
alãturi de cei dragi. Chiar dacã persoana iubitã
sau copiii nu þi se alãturã în distracþii ºi aventuri,
tu ocupã-te serios de sufletul tãu. Surprize de
proporþii din partea celorlalþi. În a doua parte a
sãptãmânii se contureazã multã forfotã la serviciu,
dar ºi accentuarea unor afecþiuni ale gâtului. Este
nevoie de modificarea stilului de viaþã ºi activitate.

Zodia Fecioarã

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

(23 August - 22 Septembrie)

Discuþiile cu prietenii îþi vor aduce lãmuriri
uimitoare vizavi de situaþia profesionalã de la locul
de muncã în care activezi. Este posibil sã primeºti
oferte de colaborare destul de avantajoase, însã,
deocamdatã, te afli în faza de analizã ºi dezbatere.
Se recomandã prudenþã faþã de orice sfat sau faþã
de orice informaþie primitã, pentru cã existã intenþii
meschine ale unora. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi
ar fi bine sã te odihneºti conºtient. Se pot accentua
neplãceri specifice segmentelor capului ºi
segmentelor sistemului renal. Este nevoie de îndrumãri
medicale ºi chiar de un program cotidian în care sã
alternezi regulat orele de odihnã cu orele de muncã.

Relaþiile parteneriale te provoacã mult la
începutul acestei sãptãmâni, însã cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei reuºi sã te strecori printre discuþii
ºi evenimente. Comunicarea joacã un rol important
acum, mai ales cã eºti foarte inspirat ºi poþi vorbi
liber despre orice, oricât ºi foarte bine. Totuºi,
dozeazã-þi eforturile ºi vorbeºte la obiect, fãrã a-þi
divulga intenþiile sau opiniile personale. Intervin
aspecte financiare, de genul achitarea unor facturi
sau datorii vechi. Pe de altã parte, însã, este rost
de câºtiguri suplimentare dintr-o colaborare sau
cineva drag te sprijinã material în mod surprinzãtor.
Schimbarea filozofiei de viaþã este iminentã!

Zodia Gemeni

Zodia Balanþã

(21 Mai - 22 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti solicitat la locul de muncã de cãtre ºefi ºi
colegi, pentru a rezolva chestiuni urgente. Cum eºti
bine vãzut în ultima vreme, aprecierile ºi susþinerea
sincerã a colegilor te vor impulsiona sã lucrezi ºi
mai mult, gãsind soluþii optime la tot ºi toate. Însã
evitã alunecarea pe laurii victoriei ºi a te implica în
prea multe sarcini doar aºa de dragul podiumului
strãlucitor. Deziluzia te poate cuprinde foarte curând.
Întâlniri ºi discuþii interesante cu prietenii. Sfaturile
ºi informaþiile oferite de aceºtia îþi vor fi de mare
folos, atât acum, cât ºi în viitor. Noteazã-le într-un
jurnal! Dar, în urma discuþiilor ºi evenimentelor din
aceastã sãptãmânã îþi vei revizui multe planuri.

Se contureazã forfotã la locul de muncã. Este
bine sã te implici cât mai bine în ceea ce ai de
fãcut, pentru cã sunt ºanse de a-þi mãri veniturile.
Atmosfera din colectivul de lucru este destul de
tensionatã, astfel cã ar fi bine sã fii discret ºi sã
eviþi implicarea în treburile altora. Ai grijã ºi de
sãnãtate, pentru cã eforturile din ultima vreme îºi
lasã amprenta asupra corpului tãu. Odihnã, dietã,
plimbãri uºoare în aer liber. Relaþiile parteneriale
stau pe un bulgãre de dinamitã. Partenerul de
viaþã sau colaboratorii te vor provoacã la discuþii
serioase pe seama termenilor ºi condiþiilor de
desfãºurare a activitãþilor comune. Noutãþi
financiare ºi cheltuieli majore!

Zodia Rac

Zilele acestea sunt favorabile studiului,
planificãrii unei cãlãtorii sau unor cursuri de
perfecþionare necesare în domeniul profesional
în care activezi. Pe de altã parte poþi dialoga cu
persoane erudite, oferindu-þi o nouã perspectivã
asupra vieþii. Probabil cã îþi vei schimba unele
concepþii despre lume. La locul de muncã eºti
solicitat de cãtre ºefi ºi de cãtre colegi, pentru
discuþii importante. Unii chiar au nevoie de
ajutorul tãu, însã alþii doresc doar sã te provoace
spre a-þi afla intenþiile. În a doua parte a
sãptãmânii, prietenii intrã în scenã. Ceva se
petrece sau afli ceva despre cineva apropiat ºi
relaþia se reconfigureazã definitiv. Prudenþã!

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

(23 Iulie - 22 August)
Sãptãmâna începe cu aspecte financiare, de
genul achitarea unor facturi, taxe sau datorii.
Cel mai probabil este nevoie de cheltuieli pentru
casã sau pentru membrii familiei. Totuºi
selecteazã prioritãþile, deoarece ºantajul
emoþional este aplicat cu regularitate de cãtre
cei dragi ºi astfel cheltuieºti prea mult fãrã rost.
Planuri de cãlãtorii, de studii sau de a participa
la conferinþe pe teme filozofice. Dialogurile cu
persoane erudite te vor ajuta sã priveºti dintr-o
altã perspectivã viaþa ºi evenimentele ei.
Revizuirea filozofiei de viaþã este binevenitã
acum. În plan profesional se închide o etapã,
mai ales în privinþa relaþiei cu ºefii ºi autoritãþile.

(21 Aprilie - 20 Mai)

(23 Iunie - 22 Iulie)
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Zodia Capricorn

Eºti foarte solicitat de cãtre persoanele din
anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri, cãlãtorii pe
distanþe scurte, rezolvarea unor demersuri
privitoare la obþinerea unor documente personale
sau profesionale. Unii prieteni au nevoie de ajutorul
tãu. Oferã sfaturi sau aspecte materiale atât cât îþi
poþi permite, fãrã a forþa nota în vreun fel. Acasã,
membrii familiei te provoacã la discuþii privitoare
la treburile gospodãreºti ºi la situaþia bunurilor
patrimoniale. Verificã sursele de foc ºi de aer din
spaþiul locativ. Este nevoie de reparaþii serioase.
În plan amoros se întrezãresc schimbãri. Finaluri
ºi reconfigurãri ale unor relaþii!

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
Sãptãmâna începe cu aspecte financiare la locul
de muncã. Poate fi vorba despre obþinerea
salariului, despre schimbarea condiþiilor de
muncã sau despre favoruri din partea colegilor.
În orice situaþie te-ai afla este bine sã verifici atent
fiecare sursã care îþi oferã ceva. Sunt posibile
erori, intenþii ascunse ale unora care doresc, în
umbrã, sã profite mai târziu de pe urma ta.
Cheltuieli necesare traiului cotidian. Persoanele
din anturajul apropiat te solicitã pentru discuþii
interesante ºi unele chiar surprinzãtoare. Evitã
sã-þi divulgi intenþiile ºi opiniile! Acasã, în mediul
familial se va închide o etapã. Rezolvãri
patrimoniale cu membrii familiei.

Zodia Peºti

Zodia Scorpion

(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþiile cu persoana iubitã ºi relaþiile cu copiii
te solicitã mult. Gustul dulce-amar predominã, astfel
cã ar fi bine sã eviþi a avea prea multe aºteptãri din
partea celor dragi. Iluziile, deziluziile, minciuna ºi
bizareriile sunt prezente, dar bine mascate de cãtre
false sentimente afiºate cu zâmbete largi ºi inocente.
Eºti suficient de abil ca sã discerni adevãrul de
minciunã, însã nu forþa nota. La serviciu apar sarcini
de lucru urgente, pe care numai tu le poþi rezolva
onorabil. Selecteazã prioritãþile, dozeazã-þi eforturile
ºi lucreazã atent. Sãnãtatea este vulnerabilã pe
segmentele capului ºi pe segmentele sistemului
renal. Final în relaþiile parteneriale!

Eºti în vervã la începutul acestei sãptãmâni,
însã energia vitalã este destul de fluctuantã. Se
recomandã prudenþã ºi selectarea prioritãþilor.
Existã riscul sã te pierzi în discuþii ºi activitãþi
neprofitabile. Cheltuieli importante, primirea
drepturilor salariale, obþinerea unor favoruri din
partea celorlalþi. Anturajul apropiat te va solicita
foarte mult prin discuþii ºi activitãþi comune cu
persoanele dragi ºi apropiate. Dar, cumva în
urma aflãrii unor informaþii deosebite sau în
urma gesturilor altora, te vei hotãrî sã finalizezi
unele relaþii ºi chiar sã-þi schimbi câte ceva
din filozofia de viaþã. Relaþiile sunt distorsionate
în general.
Autor: AstroCafe.ro

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
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A XX-a ediþie a Cupei Oraºului
Finala Campionatului Naþional
Strehaia la Judo a fost dedicatã
Echipe juniori, U21 ºi Finala
Zilei Mondiale a Judo-ului
Campionatului Naþional de Ne-Waza

Desfãºuratã în weekend Cupa
Oraºului Strehaia la Judo a coincis
cu Ziua Mondialã a Judo-ului, care
este de fapt ºi ziua de naºtere a
pãrintelui Judo-lui prof. Jigorro Kano.
Au luat parte la manifestaþie
judoka din patru judeþe: Mehedinþi,
Olt, Dolj ºi Gorj de la urmãtoarele
cluburi: PC-Filiala Strehaia, LPS
Craiova, PC-Craiova, LPS Slatina,
CSS Slatina, CS Independenþa
Calafat, CCE Motru, ªcoala “Mihail
Drumeº” Balº, însumând 120 de
sportivi pe urmãtoarele categorii de
vârsta: U15, 13, 11 ºi prichindei.
Meciurile au fost destul de
spectaculoase, arbitrajul de înaltã calitate
fiind asigurat de arbitri de nivel naþional
acreditaþi de FR de Judo, care au
mulþumit inclusiv, prin prestaþia lor ºi
galeriile formate din pãrinþi ºi alþi
susþinãtori ai micuþilor în numãr de 150.

Dupã patru ore de lupte aprige
micuþii luptãtori au fost premiaþii
cu diplome ºi medalii.
Clasamentul final fiind urmãtorul:
PC-Strehaia-locul I, LPS Craiova
locul ll, LPS Slatina locul lll, CSS
Slatina locul lll, Independenþa
Calafat, ªcoala “Mihail Drumeº”
Balº, CCE Motru, PC-Craiova.
Mulþumim pe aceastã cale DJTS
Mehedinþi, Primãriei Strehaia ºi
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin
pentru ajutorul acordat realizãrii acestei
Manifestaþii sportive care devine din
ce în ce mai aglomeratã.
Prin rezultatele obþinute de
judoka Strehãieni promovaþi la
loturile naþionale Strehaia a devenit
un pol al Judoului Naþional
apreciat.
 I.G.M.

INFORMARE
În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, TITULARUL
Comuna Pruniºor, judeþul Mehedinþi, România ,Telefon:
0352884890 Fax 0252339013, intenþioneazã sã solicite,
de la A.N. „Apele Române” –Direcþia Apelor Jiu, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor
„Modernizare drumuri locale în Comuna Pruniºor,
judeþul Mehedinþi”, amplasate în Comuna Pruniºor,
judeþul Mehedinþi.
Aceastã investiþie este nouã.
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 25.10.2017 (data estimatã la care se va
transmite solicitarea de aviz).

În perioada 27-29.10.2017 la
Cluj Napoca s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional Echipe
juniori, U21 ºi Finala Campionatului
Naþional de Ne-Waza (lupta la sol din
Judo) individual, masculin ºi
feminin, pentru vârsta juniorilor, U21.
În prima zi de competiþie destinatã
întrecerilor pe echipe CSM Drobeta
Turnu Severin a reuºit sã se
clasese pe cea de a treia treaptã a
podiumului cucerind medalie de
bronz, echipa având în
componenþã doar 4 fete: Covaciu
Iasmina, Ioviþa Roberta, Borontiº

Andreea ºi Bortoº Andreea.
În cea de a doua zi de competiþie
destinatã Ne-Waza (lupta la sol din
Judo) sportivii CSM Drobeta au
reuºit o comportare bunã clasânduse dupã cum urmeazã:
Loc II -IOVIÞA ROBERTA -52 kg
Loc III -COVACIU IASMINA -52 kg
Loc V -BORONTIª ANDREEA -63 kg
-BORTOª ANDREEA -63 kg
-TOPALÃ VLAD -81 kg
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM
Drobeta Turnu Severin

Anunþ public
privind solicitarea acordului de mediu

COMUNA CORCOVA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul “Construcþie infrastructurã de apã ºi apã uzatã în sat
Corcova, comuna Corcova, judeþul Mehedinþi”.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, ºi la sediul primãriei,
în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi.
PRIMAR, Ing. DURAC ADAM

Anunþ public
privind solicitarea acordului de mediu
COMUNA CORCOVA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire zid de sprijin localitatea Jirov,
comuna Corcova, judeþul Mehedinþi”.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, ºi la sediul
primãriei, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi.
PRIMAR, Ing. DURAC ADAM
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Maximi în seria regionalã
Dupã ce au ratat calificarea
în Liga Elitelor, elevii pregãtiþi de
Marian Brihac au un parcurs perfect
în seria a VII-a regionalã a

Turnu Severin s-a impus cu 3-2 în
deplasarea de la Caransebeº.
Conduºi cu 2-0 la începutul
reprizei secunde, severinenii au
întors rezultatul prin
Juniori U19 - Seria a VII-a - Etapa a III-a
CSS Caransebeº - CSS Dr. Tr. Severin
2-3 Adrian Burcu (53) ºi
CFR Simeria - Luceafãrul Drobeta
3-1 Mari Florea (85, 90).
Ripensia Timiºoara - LPS Banatul Timiºoara 0-2 Etapa viitoare, CSS
CSS Lugoj - ASU Politehnica Timiºoara
2-1 Drobeta
Turnu
Clasament
Severin va juca, pe
1. CFR Simeria
3 3 0 0 7-1
9 propriul teren, cu
2. CSS Dr.Tr.Severin 3 3 0 0 9-4
9
CSS Lugoj, meciul
3. Luceafãrul
3 2 0 1 5-4
6
4. CSS Lugoj
3 2 0 1 5-5
6 fiind programat
5. LPS Timiºoara
3 1 0 2 3-4
3 sâmbãtã, de la ora
6. Ripensia
3 1 0 2 6-8
3 12:00, pe Stadionul
7. ASU Politehnica 3 0 0 3 1-4
0 Municipal. Cu CSS
9. CSS Caransebeº 3 0 0 3 3-9
0 Caransebeº, echipa
Campionatului Naþional de fotbal severineanã a jucat în formula: Virgil
rezervat juniorilor U19. Dupã 5-2 cu Tãnãsie - Ionuþ Mitroi, Florin
Ripensia Timiºoara ºi 1-0 cu ASU Bohoru, Iulian Albei (70 Andrei
Politehnica Timiºoara, CSS Drobeta Sãrãcin), Cãtãlin Rupa - Mari

Florea, Daniel Mangu (65 Vasi
Talpã), Ionuþ Rupa, Ionuþ Amzulescu
(68 Dragoº Lohon) - Adrian Gâdea
- Adrian Burcu (72 Robert Fãiniºi).
În schimb, juniorii U17 de la CSS
Drobeta Turnu Severin au suferit o
nouã înfrângere drasticã, în liga

Dunãrea, scoasã din cursã

Recolta ºi Viitorul au defilat

Inter
Crãguieºti.
Florin
Stãnciulescu (2), George
Dumitraºcu (42), Gabriel Iosu (45)
ºi Marius Brãbete (67) au
Liga a V-a - Etapa a VIII-a
marcat pentru gazde, în timp
Inter Crãguieºti - Dunãrea Hinova
4-2
ce oaspeþii au punctat prin
Voinþa Vrata - ªtiinþa Broºteni
1-4
Real Vânãtori - Viitorul Floreºti
2-4 Adrian ªelãu (32) ºi
Voinþa Opriºor - Unirea Gârla Mare 1-1 Constantin Brãbete (90 Coºuºtea Cãzãneºþti - AS Obârºia de Câmp 4-4 ag.). Dupã acest rezultat,
AS Corlãþel - AS Ghiciulescu Hinova 6-1 Interul s-a distanþat la 9
Clasament
puncte de Dunãrea. În
1. Broºteni
8 7 1 0 43-8 22 celãlalt derby al rundei,
2. Crãguieºti 8 7 1 0 33-17 22 ªtiinþa Broºteni s-a impus
3. Gârla Mare 8 5 1 2 23-14 16
cu 4-1 la Vrata, prin golurile
4. Floreºti
8 4 1 3 24-22 13
5. D. Hinova 8 4 1 3 23-21 13 lui Ionuþ Vitan (50) ºi Stelian
6. Cãzãneºti 8 3 1 4 21-21 10 Mãreºescu (83, 85, 89),
7. Vrata
8 3 1 4 18-19 10 respectiv Andrei Dragomir
(55). Gazdele au formulat
8. Obârºia
8 2 3 3 16-14 9
9. ASG Hinova 8 2 2 4 21-34 8
însã o contestaþie la finalul
10. Opriºor 8 2 1 5 14-19 7
jocului, privind indentitatea
11. Corlãþel 8 2 1 5 16-26 7
unui jucãtor introdus de
12. Vânãtori 8 0 0 8 11-48 0
echipa-oaspete în repriza
pentru un nou titlu, dupã ce a fost secundã, ºi ar putea câºtiga jocul
învinsã, cu 4-2, în deplasare, de AS cu 3-0, la “masa verde”.  M. O.

Primele 2 clasate s-au impus despãrþite de 3 puncte, iar, în etapa
la pas, în etapa a VIII-a din Liga a IV- viitoare, ultima a turului din sezonul
a Mehedinþi. Dacã liderul
Liga a IV-a - Etapa a VIII-a
Recolta Dãnceu a dispus cu Recolta Dãnceu - Dunãrea Pristol 10-2
10-2 de Dunãrea Pristol, prin Viitorul ªimian - Decebal Eºelniþa 7-1
golurile lui Constantin CS Strehaia - AS Corcova
3-0
Negrescu (14, 25, 60, 75, 81), Viitorul Cujmir - Dierna Orºova
3-2
2-3
Cristian Boboescu (65, 69, Real Vânju Mare - Inter Salcia
73), Cãtãlin Chirfot (71) ºi Clasament
8 8 0 0 45-8 24
Adelin Fãiniºi (82), respectiv 1. Dãnceu
2.
ªimian
8 7 0 1 32-8 21
Elvis Morîndãu (27) ºi Cristian
3. Strehaia
8 6 0 2 20-12 18
Coman-Bîlbã (68), Viitorul 4. Orºova
8 5 0 3 19-17 15
ªimian a trecut cu 7-1 de 5. Cujmir
8 4 0 4 19-17 12
Decebal Eºelniþa. Mãdãlin 6. Pristol
8 2 2 4 13-24 8
Mãtãsãreanu (6, 22), Lucian 7. Vj. Mare 8 2 0 6 9-27 6
8 1 2 5 11-24 5
Zamfir (14), Andrei Enea (20, 8. Salcia
58) ºi Gheorghe Simulescu 9. Corcova 8 1 1 6 12-21 4
(31, 65), respectiv Emanuel 10. Eºelniþa 8 0 3 5 9-31 3
Stancu (25) au fost marcatorii partidei regulat, Recolta va juca la Orºova,
jucatã pe terenul din satul Cerneþi. iar Viitorul va întâlni AS Corcova, pe
Cele 2 contracandidate sunt terenul din Cãzãneºti.  M. O.

Campioana sezonului trecut
din Liga a V-a Mehedinþi, AS
Dunãrea Hinova, a ieºit din cursa

Fetele lui Ispas nu se regãsesc
ACS Atletic Drobeta a fost
învinsã cu 6-0 în deplasarea de la
Venus Maramureº ºi a ajuns la
patru înfrângeri consecutive. În
ultima etapã a turului din cadrul
Seriei Vest a Ligii a III-a la fotbal
feminin, elevele antrenate de Daniel
Ispas vor întâlni Juventus

Timiºoara, una dintre cele 2
echipe, care, alãturi de Atletic
Drobeta, n-a bifat nici mãcar un
punct în actualul sezon.
Meciul se va disputa pe data de
19 noiembrie, cu începere de la ora
11:00, pe Stadionul Termo din
Drobeta Turnu Severin.  M. O.

Elitelor. În etapa a III-a din Seria Vest,
elevii lui Mihai Caliþoiu au fost învinºi
cu 6-1, în deplasare, de Ardealul Cluj
ºi se aflã pe ultimul loc. Sâmbãtã, de
la ora 14:00, severinenii vor întâlni
Viitorul Cluj, pe teren propriu.
 Mircea Oglindoiu

Învinºi ºi în retur
Dupã ce a pierdut cu 5-0
meciul-tur, disputat la Craiova,
selecþionata U14 a judeþului
Mehedinþi a fost învinsã ºi la malul
Dunãrii. Pe Stadionul Termo din
Drobeta Turnu Severin, doljenii sau impus cu 5-1, prin golurile lui
Alexandru Fueru (17, 66), Vitan
Andrei (71, 85) ºi Robert Ispãºoiu
(77), respectiv Mario Viºan (75).
Coordonatã de Dumitru Bãlu

(referent zonal) ºi antrenatã de
Cornel Mihart, selecþionata U14 a
Mehedinþiului a mizat pe: Bogdan
Sfetcu, Mihai Afrim - Cãtãlin
Bunicelu, Raul Dragolici, Ilie
Sgondea, Georgian Roºoga, Mathias
Hondorocu, Alin Enache, Alexandru
Moroºanu, Claudio Mocanu, Ionuþ
Arjocu, Andrei Oanã, Raul Faur,
Mario Viºan, Ianis Mihart, Gabriel
Pîslea ºi Gabriel Fulga.  M. O.
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Sucã, Zbanghiu ºi urºii, dezorganizarea din politica
localã ºi Municipalu fãrã echipã

Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei cetitori
de Obiectiv, ne atacã urºii. Ne atacã de pin pãduri,
de pe unde sunt, rupþi de foame, cum or fi, dar ne
atacã. Sã întâmplã pi la Bahna, da sã pare cã nu
numai, aºa cã fiþi cu bãgare de samã. Mai ales cã
dacã sunt flãmânzi, ãºtia nu te lasã aºa cu una,
cu douã, cã al lu’ Zbanghiu pãnã nu fãcu pe mortu’
în pãpuºoi, ierea sã nu scape cu bine. Pã da, cã
sã dusã nãrodu toamna trecutã, pin nordu’
Mehedinþiului, cicã sã contemple pãdurea. Mã
nepoate ºi când sã trezi cu ditai namila lângã el,
leºinã lângã copac. ªi ãsta fu norocu lui, cã sã
plictisi ursu sã-l mai aºtepte ºi plecã singur. Sã
trezi al lu’ Zbanghiu ºi nici acuma nu ºtie dacã a
visat, ori a scãpat ca prin urechile ursului.
Între timp sã trezi nea Cîrjan, care îºi pusã
conducere nouã la femeile di la municipiu. Cã
tot avea nevoie de ceva întãriri ºi zisã sã le facã
acuma toamna, sã treacã ºi de iarna asta. Pã da,
cã sã plictisea ºi plus cã dã ºi mai bine la
activitate. Mai dai un interviu, te mai recunoaºte
altu pe stradã, te mai salutã, de astea.
Acuma, dacã fãcu nea Cîrjan treaba asta, ãi di
la PMP zisãrã sã nu rãmanã mai prejos ºi sã
reorganizarã. Mai bine zis sã reorganizarã dupã
dezorganizare, cã primu’ lor obiectiv fu sã
stabileascã liniºtea în organizaþie, probabel dupã
principiul –Ultimul stinge ºi lumina!
Între timp, noi ne trezirãm cã în curând nu o sã
mai avem meciuri pe stadionul municipal, cã oltenii
noºtri di la Craiova o sã joace pe stadionu’ lor al
nou ºi mai frumos ca al nostru ºi noi o sã ne uitãm
la meciuri numai la televizor. Pã da, cã dacã echipã
nu avem, pãnã acuma ne bucuram de ale gorjenilor
ºi craiovenilor. Între timp sã face ºi la Târgu Jiu

A început furnizarea...
 urmare din pag. 1

Suntem în parametrii pe care ni i-am propus, sperãm
sã nu mai aparã probleme majore în ceea ce priveºte
furnizarea cãldurii din cauza avariilor, aºa cum s-a
întâmplat anul trecut. Reþeaua este veche, noi pe
timpul verii am executat mai multe lucrãri de
întreþinere astfel încât sã nu mai avem probleme”, a
precizat Marius Screciu, primarul Severinului.
“În aceastã dupã-amiazã (miercuri-n.r.),
începând cu ora 17.00, vom furniza de la punctele
termice cãldurã cãtre apartamente. La început va
fi cãldurã doar în partea de nord a oraºului, iar
mai apoi va ajunge în tot oraºul. Populaþia va plãti
- 250 lei/ gigacalorie, municipalitatea oferã o
subvenþie de peste 200 lei/gigacalorie. Concret,
preþul plãtit de populaþie este 212,50 lei/Gcal, cu
TVA, pe secundar ºi 130,88 lei-Gcal,cu TVA, pe
primar”, a dat asigurãri ferme Constantin
Sãceanu, director S.P.A.E.T.

stadion european, aºa cã noi rãmãsãrãm cam
cu buza umflatã. ªi cicã pãnã nu o sã vinã
investitoru’ ºi sã îºi bage banii în echipa localã,
nici nu o sã mai avem fotbal la Severin. ªi pe
bunã dreptate, cã la cât costã o echipã, nici cã
avem noi un Gigi Becali. Da fiecare cu oile lui.
Pãnã sã avem noi echipã, ai noºtri fac echipã de
furat peste hotare. Pã da, cã ne mai fãcurãm odatã
de râs, cã unii de-ai noºtri furã prinºi la furat de
panouri fotovoltaice. Probabel le era teamã cã nu
o sã aibe cãldurã iarna asta ºi zisãrã sã sã asigure
din timp. Nu ºtiau cã sã anunþã cã gata, intrã cãldura
în calorifere ºi Guvernu plãteºte. ªi iarna asta. Iarã
iarna viitoare, om mai vedea.
ªi dacã pi la noi pi la oraº o sã fie cum o sã fie,
pin judeþ nu sã ºtie cine ºi cum face deszãpezirea.
Cã vã mai zise Sucã, pãnã acuma nu sã înghesui
nimeni sã dea cu lopata iarna asta, bag samã
fiecare o sã fie pe cont propriu. Ei aº, o sã sã
gãseascã cineva sã ia contractu, pe situaþie de
urgenþã, la prima zãpadã, staþi liniºtiþi.
Da, pãnã la prima zãpadã, venirã iarã vânturile
ºi începurã sã zboare elemente de construcþie.
Pe lângã acoperiºurile unor blocuri, fãcute fãrã
autorizaþie, începurã sã devinã planoare ºi
siglele unor hypermagazine. Asta aºa ca sã le
dea de lucru celor di la ISU ºi ar fi bine dacã n-ar fi
degeaba. Mãcar o cafea, ceva, acolo.
Pãi dacã bogãtanii nu dau, ne dã nea Petre
Daea, sãptãmânal, aºa ca sã nu-ºi iasã din obicei
ºi sã nu-l uitãm. Da, ne dã pe mâna ciobanilor sã
conducã Republica Ciobania, ca sã scãpãm de
boii care sunt în fruntea þãrii, doar pentru ei.
Cam aºa face ºi nea ªerban Nicolae, senatoru
social-democrat, care a fost ºi parlamentar de

Mehedinþi ºi care þânu neapãrat sã iasã în
evidenþã cu o mare tâmpenie. Auzi la ‘mnealui,
cicã partizanii anticomuniºti au slãbit rezistenþa
României ºi nu meritã nicio recunoºtiinþã. Pãi
prostii din astea se spuneau doar pin tagma KGBiºtilor ºi unii cunoscãtori zâc cã nea senatoru’ ar
fi cetit suficient în domeniu. Mai ºtii!
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!
 nea Mãrin

Repornirea Termocentralei de la Halânga ºi
furnizarea agentului termic odatã cu data de 1
noiembrie a fost un angajament pe care
executivul primãriei ºi l-a asumat ºi a reuºit sã se
þinã de cuvânt. Se evitã astfel situaþia apãrutã iarna
trecutã, atunci când furnizarea cãldurii s-a fãcut
cu întârziere, din cauza problemelor legate pe de
o parte de finanþare, iar pe de altã parte de
neîndeplinirea angajamentului asumat de
reprezentanþii Alfa Ground Solutions în ceea ce
priveºte construcþia unui nou modul termic
pentru oraº. Dacã populaþia are deja cãldurã din
prima zi a lunii noiembrie, la ºcoli ºi spitale, apa
caldã va ajunge pe 2 noiembrie.
Cea mai mare problemã care persistã încã este
cea a datoriilor mari pe care unele asociaþii de
proprietari le au cãtre furnizorul de agent termic.
Pe de altã parte, în oraº sunt mai multe asociaþii
care nu au semnat contractul de furnizare a
agentului termic. În aceste zile se duc negocieri

astfel încât sã nu existe asociaþii care sã nu fie în
situaþia de a nu primi cãldurã din cauza datoriilor.
Totuºi, atât primarul cât ºi conducerea SPAET
au atras atenþia cã nu se va furniza cãldurã acolo
unde nu s-au plãtit datoriile anterioare.
“Cãldura va trebui plãtitã aºa cum se plãteºte curentul
electric ºi telefonia mobilã. Noi nu avem bani sã
funcþionãm decât dacã încasãm de la populaþie. Am
pornit furnizarea agentului termic, funcþionãm fãrã
niciun fel de probleme în luna noiembrie ºi începutul
lunii decembrie, apoi avem nevoie de încasãri. Dacã
nu încasãm riscãm sã închidem cãldura”, a mai
declarat Constantin Sãceanu, director S.PA.E.T.
Municipalitatea din Drobeta Turnu Severin susþine
plata gigacaloriei consumatã de populaþie, astfel încât
oamenii sã plãteascã gigacaloria la acelaºi preþ ca ºi
anii trecuþi. De asemenea, municipalitatea a fãcut
demersuri pentru a primi subvenþia
guvernamentalã ºi existã semnale cã aceasta
va fi aprobatã.
 Romeo Crîºmaru

